
Pfiíbûh o Labské královnû
V dávn˘ch dobách vládl na hradû Stfiekovû zl˘ a py‰n˘ rod. Pfii-

hodilo se v‰ak, Ïe se pánÛm narodila dcerka, které
dali jméno AneÏka. Jak vyrÛstala, v‰ude bû-

hala, v‰echno potfiebovala vidût, vûdût
a vyzkou‰et. KaÏd˘ ji mûl rád. Po
dlouhé dobû naplnila hrad i pod-

hradí smíchem, a kdyÏ byla vût‰í,
‰ífiila dobrou náladu i ve mûsteãku.

Jednoho dne potkala pfii své vyjíÏìce podél Labe krásného pano‰e
z Blanska. Oba se do sebe na první pohled zamilovali a zaãali se
tajnû scházet. Zlé jazyky v‰ak hradnímu pánu v‰e po-

vûdûly a ten poruãil AneÏku zavfiít. Jakmile se to její
mil˘ dozvûdûl, sedl a napsal AneÏce psaní, které jí po-
slal po staré sluÏce. Sotva dopis AneÏka doãetla, pfie-

vlékla se a v pfiestrojení prchla veãer z hradu. To bylo
shledání! Na hradû uÏ ale mezitím spustili poplach.

Hledaly je desítky ÏoldákÛ, kaÏd˘ chtûl tuãnou od-
mûnu. A také je na‰ly – za mûstem, drÏeli se za ruce,

vÛbec nemysleli na to, jak˘ pfii-
jde trest. Hradní pán byl nemi-
losrdn˘ – pfied jejími zraky
nechal mládence uvláãet
k smrti. AneÏka byla jako ve
snách – vytrhla se sv˘m stráÏ-
cÛm, vybûhla na okraj skály

a skoãila do fieky. Trest za tento ãin
na sebe nenechal dlouho ãekat – je‰tû
t˘Ï veãer zasáhl zlého pána 
blesk a vítr rozvál zbytky jeho tûla tak, 
Ïe po nûm nezbylo vÛbec nic.

www.usti-nad-labem.cz/labskakralovna
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II. TRASA
vede z Ústí nad Labem po Labské stezce od mostu Dr. E. Bene‰e, odkud je
v˘hled na v˘letní  zámeãek Vûtru‰e, a pokraãuje do Ol‰inek a Valtífiova.
Bûhem cesty si v‰imnûte malé vesniãky Ol‰inky, kde Ïil podle povûsti mly-
náfi, kterého posedla p˘cha, a proto ztratil svou dceru. Ve Svádovû si dejte
pozor! Pr˘ zde je‰tû Ïijí dva loupeÏníci. Na konci trasy si prohlédnûte kos-
telíãek ve Valtífiovû, kter˘ zde nechali postavit bratfii  Fridrich a Heinrich.

Valtířov – O Fridrichovi a Heinrichovi
Kdysi dávno Ïili ve Svádovû dva urození bratfii - star‰í Fridrich a o rok mlad‰í
 Heinrich. KdyÏ umíral jejich otec, vyslovil poslední pfiání - majetek aÈ spravuje
Fridrich do zavr‰ení plnoletosti mlad‰ího Heinricha. Mlad‰í syn se cítil o‰izen˘.
Netrvalo dlouho a zmocnil se ho hnûv - z bratrÛ se stali sokové. Ubûhla léta, oba
se oÏenili, mlad‰ím v‰ak stále zmítal duch pomsty. Jednoho dne vyslal za bra-
trem posla se Ïádostí o souboj ve Valtífiovû, tam aÈ se rozhodne. Nejprve pfiijel
mlad‰í a jak tak ãeká, najednou usnul jako dudek. KdyÏ dorazil Fridrich, kouká
jak bratr spí. Seskoãil z konû, vzbudil jej a praví: „Pfiijel jsem beze zbranû, jestli
chce‰, ukonãi mÛj Ïivot“. V tom okamÏení zahodil Heinrich meã, bratra objal
a bylo po nenávisti.

I. TRASA
vede z Ústí nad Labem od mostu Dr. E. Bene‰e po Labské stezce pod hrad
Stfiekov. AÏ pojedete, v‰imnûte si v˘letního zámeãku Vûtru‰e na levém
bfiehu Labe. Podle povûsti na nûm Ïil loupeÏiv˘ rytífi s pekeln˘m strojem.
I na hradû Stfiekovû Ïil loupeÏiv˘ rytífi. Jste-li zdatní cyklisté, mÛÏete vyjet
aÏ k hradu a poté pokraãujte po cyklostezce dál. Va‰e pohádková cesta
konãí aÏ u Vodníãka v Sebuzínû.

Kdysi dávno panoval na Vûtru‰i loupeÏiv˘ rytífi. A protoÏe kromû loupení nemûl
nic jiného na práci, celé dny a noci vym˘‰lel s kumpány, jak si ukrátit nudu
a zpfiíjemnit Ïití. Nevychovan˘ byl také aÏ bûda, a tak se není co divit, Ïe mû‰-
Èané z Ústí ãastokrát lamentovali a smûrem k Vûtru‰i hrozili pûstmi. Jednoho
dne si rytífi pfiivezl z Uher katapult a okamÏitû vym˘‰lel, jakou lotrovinou po-
trápit lidi v mûsteãku. Netrvalo dlouho a poruãil si metat na námûstí v‰e, co le-
Ïelo kolem. To se ví, Ïe to v‰echny pûknû namíchlo. KaÏd˘ pfiem˘‰lel, jak se
pomstít, ale v‰ichni se báli loupeÏivé gardy, která milého pobertu ve dne v noci
stráÏila. AÏ jednou... U pfiíleÏitosti narození dcerky sezvala rytífiova paní v‰echny
mû‰Èany a mû‰Èanky na bál. Jakmile se ve mûstû dozvûdûli o slavnosti, v‰ichni
muÏi se se‰li a ukuli pomstu. KdyÏ nade‰el den, pfievlékli se do Ïensk˘ch ‰atÛ,
v pfiestrojení pronikli do Vûtru‰e a pobili, co jim stálo v cestû. A mil˘ rytífi?
 NaloÏili ho do katapultu a vystfielili doprostfied fieky Labe.

Olšinky – Silný mlynář
Ve vesnici Ol‰inky se mlynáfii Martinovi jednoho dne narodila dcerka. Na po-
ãest této události uspofiádali oslavu. Po pÛlnoci, kdyÏ v‰ichni hosté ode‰li, za-
klepal na dvefie ml˘na pocestn˘. Mlynáfi jej pohostil a stafiík se ho zeptal, co
by chtûl za odmûnu. Mlynáfie  posedla p˘cha a Ïádal noãního hosta o neobvy-
klou vûc - aÈ se pr˘ dcerka vdá na zámek!  Stafiík pfiání vyplnil, ale vymínil si
podmínku - dcera nesmí uÏ nikdy nav‰tívit ml˘n. Maru‰ka se vdala za svádov-
ského pána a narodil se jim krásn˘ synek. Jednou jej chtûl otec vzít na lov - za-
bloudili a vjeli do ml˘nského dvora. Maru‰ka, stiÏena neblahou pfiedtuchou,
osedlala konû a dohonila je právû v okamÏiku, kdy oba lovce pfiepadla lou-
peÏivá cháska. Zaznûl v˘stfiel a py‰n˘ mlynáfi svou dceru navÏdy ztratil.

Svádov – Loupežnická jeskyně
Na kopci mezi Svádovem a Valtífiovem se usadili dva loupeÏníci. Pfiepadávali
v‰echny pocestné, takÏe tudy zanedlouho nikdo nechtûl chodit. Oba lapkové
tedy zamífiili blíÏ ke kofiisti - odváÏili se vybrat statek sedláka Frélicha. Selka
je v‰ak zahlédla a brzy je patrola odvádûla do ‰atlavy. Sedlák dostal odmûnu,
ale nedalo mu to a se selkou vyrazili na obhlídku loupeÏnické jeskynû - hlu-
boko v lese na‰li ukryté poklady. KdyÏ je v‰ak chtûli dostat ven, sluj se zaãala
bortit a mil˘ Frélich se Ïenou mûli co dûlat, aby hol˘ Ïivot zachránili...

Střekov – Loupeživý rytíř Pešek
Kdysi dávno Ïil na hradû Stfiekovû loupeÏiv˘ rytífi Pe‰ek. Se sv˘mi kumpány
pfiepadával kaÏdého – kupce, fiemeslníky, a dokonce se nebál obãas obrat
i své sousedy. Jednoho dne se konal v sousední Bílinû rytífisk˘ turnaj.  Chystali
se v‰ichni urození z okolí, chystal se i Pe‰ek. S celou tlupou pak staãil je‰tû
u Teplic obrat karavanu kupcÛ, naãeÏ zamífiil do nejbliÏ‰ího hostince. Kupci
nelenili, okamÏitû se vypravili k pánu z Vrabince, vypovûdûli, co se stalo a Ïá-
dali spravedlnost. Rytífi se zamyslel, pak pfiivolal posly a kázal svolat poãetnou
druÏinu, která vyrazila zjednat právo. Vytáhli Pe‰ka z hospody i s celou
 bandou, v‰echny je pûknû sefiezali a zlodûji museli vrátit v‰e, co ukradli. 

Sebuzín – Vodníček
V ohbí fieky Labe, tam, co voda línû plyne a vyhazuje malé vlnky na bfieh,
 bydlíval mal˘ zelen˘ vodníãek. Hladina se v tûch místech témûfi vÛbec neh˘bala,
takÏe nevífiila písek ani bahno, vodní vítr mu neshazoval hrnky z polic a navíc
mûl z vrby, co stála na bfiehu, náramn˘ pohled na Sebuzín, zrovinka tam, kam
chodily Ïenské prát prádlo. Dfiíve mûla vodníka kaÏdá fiíãka i fieka. Vodníci pe-
ãovali o vodu, starali se, aby nebyla moc tvrdá, ale ani moc mûkká, opatrovali
ryby a pûstovali pu‰kvorec. 
Tenhle ná‰ sebuzínsk˘ vodník byl ale nûjak˘ zvlá‰tní vodník. Nedorostl ani do
v˘‰ky tfiíleté vrby, o rybí potûr se staral za mák a jediné, o co mûl zájem, bylo
stra‰ení bojácn˘ch Ïen a tahání dûtí za nohu, kdyÏ se nedívaly.

Labská královna
K místÛm podél fieky Labe se váÏe fiada v dne‰ní dobû jiÏ
zapomenut˘ch povûstí. Víte, Ïe zde Ïila Labská královna, 

loupeÏiv˘ rytífi Pe‰ek nebo bratfii Fridrich a Heinrich? 
KníÏka „Labská královna“ o nich a fiadû dal‰ích pohádkov˘ch

bytostí vypráví. Statutární mûsto Ústí nad Labem 
a Muzeum mûsta Ústí nad Labem pfiipravily dvû pohádkové

cyklotrasy „Labské královny“ a geocachingová
dobrodruÏství – I. „Za pokladem Labské královny“ 

a II. „Putování krajinou Labské královny aneb sedm klíãÛ
k pohádkovému pokladu.“ Brzy si je vyzkou‰ejte – zapomenuté 
pfiíbûhy Vám tfieba napoví, kde nûkteré schované klíãe najít.
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