
Legendy okolního lesa  
 
   Lesy kolem Semanína jsou starodávným pozůstatkem královského hraničního pralesa kolem Čech, který 
začal být ve větší míře osídlován až ve středověku. Náš les však zůstal poměrně ucelený a rozsáhlý díky 
svému zvláštnímu užívání. Od počátku sloužil jako chovná a lovná obora - nejprve litomyšlského kláštera 
Premonstrátů, od doby Karla IV. jako les litomyšlského biskupa a posléze jako panská obora až do vzniku 
republiky.  Zůstalo mu i původní jméno, i když poněkud pozměněné. Dnes se nazývá Opatovský les, což je 
nepřesný překlad původnějšího německého Abtswald – Opatův les, podle představeného prvních klášterních 
vlastníků. Po osm staletí tak tento lesní celek požívá zvláštní péče a ochrany, dnes zakotvené i v zákoně 
(přírodní rezervace Psí kuchyně, Králova zahrada, Farský les aj.). Za takovou dobu se v lese událo spoustu 
příběhů ... 
 
Černá stezka  
    Černá stezka, kterou se v dávných dobách vyhýbali kupci městům, ve kterých by museli za své zboží platit 
mýtné, vedla ve skrytu lesem nad Semanínem. Začínala někde u Svatého Jiří, prošla nad Sloupnicí, nad Zhoří 
pokračovala po hřebeni až ke Kozlovské hájence na území Opatského lesa. Odtud mířila k Mendrice a dál do 
Svitav, patřících již k Moravě.  
    Pověst může mít reálný základ. V roce 1351 si totiž litomyšlský biskup Jan I. vymohl na Karlu IV. privilegium 
vybírat ve městech Lanškroun, Litomyšl a Ústí nad Orlicí poplatky k úhradě stavby městských hradeb 
v Litomyšli.  Takové právo platilo v okruhu jedné míle kolem měst, což je zhruba 7 kilometrů. Kdo se poplatkům 
chtěl vyhnout, musel vyjmenovaná města minout alespoň v této vzdálenosti. Pro cestu z Vysokého Mýta či 
Chocně do Svitav a dál na Moravu, by taková pozvolná trasa přes Kozlov byla výhodná. 
 
Zlodějská stezka  
    Na mapě 1. vojenského mapování z roku 1760, mezi Psí Kuchyní a Semanínem, je zakreslena Zlodějská 
cesta, v originále Diebsteig. Byla prý pojmenovaná po loupežnících, kteří stezkou procházeli. Koním  
upevňovali podkovy obráceně, aby zmátli případné pronásledovatele.  
 
Vlčí jámy a muzikant 
  Když ještě postrachem lesů byli vlci, bylo nutné tuto škodnou hubit. K tomu sloužily hluboké jámy, které se na 
povrchu pečlivě zamaskovaly, a nad jámu se zavěsilo maso. Vlci, kteří se návnadou nechali zlákat, spadli 
dovnitř. Pasti se často kontrolovaly a lapená zvířata se usmrcovala. Takové jámy byly i ve stráni nad Salaší.   
  Na semanínském posvícení k tanci jednou hrál vyhlášený muzikant z Janova. Až pozdě v noci se kořalkou 
posilněný muzikant s výslužkou posvícenských koláčů, vydal pěšky přes les domů. Brzy však sešel z cesty, 
chvíli bloudil, až se i s houslemi propadl do vlčí jámy. Záhy zjistil, že se z jámy sám nevyhrabe. Po chvíli se 
navíc k okraji jámy přikradl vyhladovělý vlk a čím dál víc dorážel na muzikanta. Muzikant viděl, že je zle, a ve 
snaze se zachránit, vytahoval z uzlíku koláče a jeden po druhém je házel rozvzteklené šelmě. Brzy však byl 
šátek prázdný. Teď už muzikantovi zbývaly jen housle. Ze zoufalství začal hrát. Všiml si, že při hlubokých 
tónech vlk ustupuje, neboť mu asi zvuk připomínal medvěda. V chladné noci však snadno praskají struny. Když 
nešťastníkovi zbývala poslední, začalo se rozednívat. Najednou se z povzdálí ozvala rána. To se již blížil 
myslivec na své pravidelné obchůzce pastí. Jakmile vlka uviděl, zastřelil ho a muzikanta tak zachránil.  
 
Nevěstin kámen  
  V Zádolských lesích je kámen, zvaný Nevěstin. Uprostřed svatojánské noci jej vyhledávaly zamilované dívky, 
aby se na čarovný kámen posadily a vyslovily jméno svého milého. Do roka si je pak jejich vyvolení vedli 
k oltáři. Běda však, kdyby svému milovanému byly časem nevěrné a zatoulaly se do blízkosti Nevěstina 
kamene. Jakmile by poblíž usedli, kámen by se dal do pohybu a zavalil je.  
  
Pytlák Václav Dores 
  Opatský les si oblíbil pytlák Václav Dores ze Třebovic. Měl pověstný kabát, který na svých toulkách nikdy 
neodkládal. Když pytláka pronásledovali panští myslivci a pálili po něm kulemi, stačilo se v nějakém mlází 
schovat pod kabát a stal se neviditelný. Myslivci tak nakonec bez úspěchu odešli. Vašek Dores pak kamarádům 
ukazoval kule, které po něm myslivci pálili a které zachytily kapsy kabátu. Když Dores zestárnul, odnesl 
kouzelný kabát k Něvěstině kameni a tam ho spálil.  
          
Drak a semanínský znak 
  Uprostřed Opatského pralesa žil kdysi drak. Plival oheň, měl rohy a dlouhý ocas. Lezl po zemi, nebo spal 
v korunách stromů. Mnoho let se živil divokou zvěří, ale když jí ubylo, nepohrdl ani masem lidským. Čas od 
času se tak v lese ztratilo dítě či dívka a už se nikdy nevrátili. Brzy se všichni lidé báli chodit do lesa a bylo 
zřejmé, že draka bude nutné zabít. Panstvo proto vypsalo odměnu za jeho zabití: kopu peněz a odpuštění 
roboty.  
  Jeden chudý koželuh z Litomyšle, který nemohl uživit své děti, si usmyslel, že draka zabije. Jedné noci si vzal 
zahnutou koželužskou dýku, naposledy se mlčky podíval po spící ženě a dětech a vydal se do tmy. Už z dálky 
slyšel dračí chrápání a řev. Drak byl již delší dobu hladový. Jakmile koželuha zavětřil, už se po něm sápal. Ten 
honem uskočil za mohutný kmen buku, jen v poslední chvíli ještě drakovi máchl zahnutým nožem přes 
rozevřenou tlamu. Drak bolestí zařval, dštil oheň a kouř na všechny strany, ale ve vzteku nic neviděl a narážel 



do stromů. Koželuh se rychle schoval za jiný kmen. Když se drak přiblížil, zase mu zasadil ránu. Nakonec drak 
vykrvácel.  
   Udatný koželuh zachránil panství a byl bohatě odměněn. Mohl si na konci panského lesa založit vlastní 
vesnici. V jejím znaku je zahnutý párací nůž, kterým draka zahubil, a stažená rohatá dračí kůže, která se však 
časem začala podobat spíše kozorohovi s rybím ocasem ....   
 
 
Psí kuchyně 
  Toto jméno získalo odlehlé místo v panské oboře poblíž pitné studánky, na kterém panští myslivci chovali 
lovecké psy.  Aby psy dobře krmili, museli jim maso často vyvařovat ...  
 
 
Geiernest – Supí hnízdo 
  Místo Supí hnízdo i vzpomínku na starého myslivce, který ještě „supa“ pamatoval, zaznamenává německy 
psaná semanínská kronika. Co však Semanínští supem označovali? Nikdo nevěděl. Nakonec jsme se na 
záhadné místo zakreslené v plánku vydali. Rozhlíželi jsme se po vzrostlém bukovém porostu, co by tak mohlo 
pojmenování Supím hnízdem zapříčinit. A v tom jsme supa uviděli: ohromný pták s rozpětím křídel kolem dvou 
metrů, s rozeklanými „prsty“ peří na koncích křídel a bílou hlavou. V letu velmi těsně kopíroval koruny buků, 
takže byl vidět pouze z bezprostřední blízkosti. S úžasem jsme se ptali jeden druhého: nezdálo se nám to? O 
takovém ptáku v Semaníně ještě nikdo neslyšel. S napětím pátráme po korunách stromů na všechny strany. Co 
je to támhle? Ohromné hnízdo vysoko v rozdvojené špici letitého smrku, velké asi jeden kubický metr. Kdo 
může stavět taková monstra? K hnízdu jsme se přibližovat nechtěli, aby vyplašení rodiče neopustili případná 
mláďata. Pomalu jsme se vzdálili.   
    Ukázalo se, že ohromný pták je orel mořský. Jen on může být oním legendárním supem, který tu žil před 
více, než sto lety, a který se s poklesem zemědělské chemizace v krajině a s citlivým hospodařením 
v chráněných lesích, na svá přirozená stanoviště po letech zase vrátil. Podle orla, tedy supa (německy Gaier), 
byla pojmenována také nedaleká ves Gajer a město Letohrad, původně Kyšperk, z německého Geiersberk, 
tedy „Supí hora“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ztracený Malín  
 
    Malín je ztracená ves, která patřila ve středověku k Českotřebovskému okrsku a brzy zanikla. Malín je 
jmenován roku 1304 ve výčtu vsí panství hradu Lanšperka, předávaných králem Zbraslavskému klášteru a roku 
1358 při přecházení Lanšperska pod správu Litomyšlského biskupství. Dále existují dvě nepřímé zmínky 
v nejstarší městské knize České Třebové, do které v letech 1429 a 1430 nechal zapsat sedlák Vavřík z Rybníka 
dědictví svému synovcovi Jankovi, sirotkovi po zemřelém bratru Šimanovi, a to na Malínském poli či 
v Malinném.  
   Z těchto zmínek vyplývá, že Malín ležel v blízkosti obce Rybníka i České Třebové. Neví se vlastně ani, jestli 
byl vsí, která zpustla, nebo zaniklo pouze pojmenování Malín a ves existuje dál pod jiným jménem. K Malínu se 
například hlásí nedaleká Třebovice: pokud by Třebovicí bylo míněno to samé, jako „malá Třebová“, tedy Malín.   
 
   Historici také zaznamenali semanínskou tradici, která umísťuje Malín na hranici obecního katastru poblíž 
Borku. Místo, na kterém stojíme, označovali Semanínští jako „Kratschen“ (krčma), hospodu v Malíně. 
Vzpomínali na zasucenou studnu jako poslední pozůstatek stavení. V lese nad údajným Malínem se prý 
nacházely stopy po dávném zemědělském obhospodařování s pomístním názvem Rodackern, který  označuje 
„pole na místě vyrubaného lesa“. K Malínu patřil také lesík „Semanínský Borek“, který stával na svahu pod námi 
ještě po roce 1950. V něm byl pramen, který využívali jako děti ještě dnes žijící pamětníci na pěší cestě ze 
Semanína do Třebové. Lesík i pramen záhy podlehli zemědělským melioracím.  
 
   U opuštěného novodobého lomu na okraji lesa nad námi je pozůstatek betonového pozorovacího opevnění, 
sloužícího k ochraně Českotřebovského nádraží za II. světové války. 
 
 

 
 
 
 
 
 


