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Strakonice na konci 18. století –  vrch Kalvárie za hradem s dnes již zbořenou 
kaplí sv. Kříže a údajným hrobem dudáka Švandy.  
 
Strakonice at the end of the 18th century  with the Chapel of St. Cross on 
the hill behind the castle (the chapel is not there any more) and Schwanda´s 
grave. 

Strakonice bývají někdy nazývány Dudákov či město Švandy dudáka. A to 
právem, vždyť dudy lze považovat za jeden ze symbolů Strakonic. Jedná se 
o nástroj vskutku kouzelný, nejednomu učarovaly či popletly hlavu… Vydejme 
se společně po jejich stopách, po stopách místní dudácké tradice a samozřejmě 
věhlasného dudáka Švandy.
Kdo by se chtěl před putováním po naučné stezce ještě zaposlouchat do 
nahrávek lidové dudácké hudby, stačí, navštíví-li přímo v areálu strakonického 
hradu Muzeum středního Pootaví. Zde na něho čeká i největší vystavená 
kolekce dud v České republice.

A kdo Švanda vlastně byl?
Zatímco historické prameny jsou k jeho osobě skoupé, v lidové tradici se o tomto 
slavném muzikantovi dochovaly 
písně, legendy a pověsti, které 
později posloužily jako předloha 
k tvorbě dalších děl.
Jedna z nich vypráví, že nedaleko 
hradního kostela sv. Prokopa 
stával hostinec Na Blátě (v místě 
zvaném Na Dubovci), který kdysi 
navštěvoval i Švanda dudák 
a hrával tam hostům často až do 
rána. Když se pak věřící na ranní 
bohoslužbě v hradním kostele 
modlili, bylo prý slyšet Švandovy 
dudy až z hospody, jako by hrály 
za oltářem. A tak vznikla pověst, 
že v Strakonicích hrají dudy za 
oltářem.
Ve známé strakonické písničce se 
pak zpívá o tom, že „V Strakonicích 
za voltářem leží dudy i s dudařem…“ 
A i když tam nikdo zatím žádné 
dudy nenašel, podle legendy 
tam měl svůj nástroj položit sám 
Švanda poté, co se zachránil před 
ďáblem na Šibeničním vrchu (více 
o tom viz panel č. 5). Dudy měly 
za oltářem dlouhá léta viset a ve 
výroční den této události prý samy 
od sebe hučely.

Švanda žil od té chvíle zbožně až do smrti, a když umřel, pochovali ho na 
hřbitov u kaple svatého Kříže na vrchu Kalvárie západně od strakonického 
hradu. Hřbitov byl ale později zrušen a kaple za vlády Josefa II. roku 1781 
zavřena a posléze zbořena.
Nyní místo připomíná Švandova lípa, která je dnes jako jediná strážcem 
Švandova hrobu. Její stáří se odhaduje na 300 let. Obvod kmene je 350 cm ve 
výšce 130 cm nad zemí a výška koruny je  po její nutné redukci 18 m.
O začarovaných dudách ve strakonickém kostele sv. Prokopa vypráví ještě jedna 
pověst. Janík, syn chudého tkalce, miloval rychtářovic Vendulku. Ale rodiče je-
jich lásce nepřáli. Janík si na rychtáři vydobyl slib, že pokud poctivě nabude do-
statek peněz, dá mu svou dceru za ženu. Janík odešel do světa. Potloukal se po 
Čechách jako tkadlec, přivydělával si i hrou na dudy. Přišel také do Strakonic, kde 

mu pohodný poradil, že v koste-
le za oltářem visí Švandovy dudy, 
a kdo na tyhle dudy zahraje, leh-
ce zbohatne, protože každý, kdo 
si je poslechne, musí dudáka bo-
hatě odměnit. Janík neváhal a ve 
strakonickém kostele vyměnil 
kouzelné dudy za své. Když díky 
nim vydělal dostatek peněz, vrá-
til dudy na původní místo a na ol-
táři zanechal 10 tolarů s lístkem: 
„Za spásu duše Švandovy a  své 
vlastní.“ Překvapený rychtář na-
konec skutečně se sňatkem sou-
hlasil, ale Janík chodil smutný, tí-
žilo jej svědomí. Nakonec se své-
mu budoucímu tchánovi se vším 
svěřil. Ten považoval Jankův čin 
za svatokrádež a vydělané pe-
níze nechtěl. Oba muži se vydali 
na strakonické děkanství, kde se 
Janík přiznal a vrátil všechno, co 
získal Švandovými dudami. Na-
konec se mladí přeci jen vzali. 
Janík pak ještě deset let putoval 
do strakonického kostela prosit 
Boha za odpuštění. „Pro lásku se 
člověk i  zlého dopouští. Ale také 
pro lásku dojde odpuštění.“

Strakonice is sometimes called Bagpipeville or the town of Schwanda 
the Bagpiper. And this is well deserved, as bagpipes can be regarded 

as one of the symbols of Strakonice. Indeed, it is a charming instrument, 
which has enchanted and bewitched many… Now let’s set out together to 
trace their footsteps and the footsteps of the local piping tradition and, of 
course, the footsteps of the renowned bagpiper Schwanda.
Those who would like to listen to some records of folk bagpipe music before the 
walk through the nature trail can visit the Bagpipes and Bagpipers exhibition 
in Bohemia at the Museum of Central Otava Basin, located within the walls of 
the Strakonice Castle. This interesting exhibition houses the largest collection 
of bagpipes in the Czech Republic.

And who actually was Schwanda?
While historical documents do not mention Schwanda too much, folk 
traditions had helped preserve songs, legends and tales about this famous 
musician, which were later used as a basis for the production of further 
pieces of art.
The lyrics of a familiar Strakonice song say that “Bagpipes and the bagpiper 
rest in Strakonice behind the altar…” And although nobody has found any 
bagpipes there as of yet, the legend says that the instrument was laid there 
by Schwanda himself after having saved himself from the devil at the Gallows 
Hill (see panel 5 for more information). Allegedly, the bagpipes hung behind 
the altar for a number of years, and on the anniversary of the day Schwanda 
put the bagpipes behind the altar, they were said to hum on their own.
Schwanda was buried in a cemetery at the Chapel of St. Cross on the 
Calvary Hill, west of the Strakonice Castle. However, the cemetery was later 
abandoned and the chapel was closed and eventually demolished.
The place is now commemorated by the Schwanda Linden, which is now 
the only guard of Schwanda’s grave. It is estimated to be 300 years old. 

Hospoda Na Blátě (vlevo od zámku), kde prý Švanda 
hrával, poslední třetina 19. stol. 
 
Pub Na Blátě (to the left of the castle) where 
Schwanda used to play, last third of the 19th century.

Švandova lípa, 
poslední němý strážce 
Švandova hrobu. 
 
Schwanda Linden, 
the last silent witness 
and guardian of 
Schwanda´s grave.

Pozdně gotický oltář sv. Anny Samotřetí v  hradním kostele.  
 
Late Gothic altar of Virgin and Child with St. Anne in the castle 
church.

Pohled z vrchu Kalvárie na hrad a město z první třetiny 20. století. 
 
View of the town and castle from the hill Kalvárie, first third of the 
20th century.

FOTO: archiv města Strakonice, Muzea středního Pootaví, J. Malířského a M. Šobr
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Pod Hvězdou 2

Osídlení strakonické kotliny sahá hluboko do minulosti – do starší doby 
kamenné (40 000 – 30 000 let př. n. l.). Prvním obyvatelům dávala příznivé 
životní podmínky především řeka Otava, která byla nejen zdrojem potravy, 
ale též ceněného otavského zlata. Město samotné pak začalo vznikat na 
přelomu 12. a 13. století ve stínu strakonického hradu jako město poddanské. 
První písemná zmínka o městě a jeho privilegiích je dochována na listině 
Bavora IV. z roku 1367. S přibývajícím počtem obyvatel se rozrůstalo i město 
a jeho součástí se staly i blízké osady Žabokrty, Bezděkov a Lom.
Z doby dudáka Švandy byste už marně hledali romantické strakonické Benátky, 
kdy přímo kolem kostela sv. Markéty proudila voda z řeky Otavy otevřeným 
korytem do mlýnského náhonu. Nízkým jezem u hradu se splavovalo 
šumavské dříví svázané do úhledných vorových tabulí a pod pivovarem 
stávala první veřejná plovárna. Rozsáhlé úpravy říčního toku a nová výstavba 
v osmdesátých letech odvály i staré židovské gheto se synagogou, rodný dům 
básníka národního obrození Františka Ladislava Čelakovského i dům jeho 
přítele Jana Vlastislava Plánka. Minulostí je i dřevěná lávka přes mlýnskou 
stoku a malebná zákoutí s mlýny. Přímo pod Hvězdou stával mlýn, zvaný 
Zelenků.

Po stopách dudáka Švandy
Švanda je určitě nejznámější český du-
dák. Ale žil vůbec dudák tohoto jmé-
na? A pokud ano, kdo vlastně Švan-
da byl? Historické dokumenty, které 
by ukazovaly přímou souvislost mezi 
dudákem Švandou a Strakonicemi, se 
bohužel nedochovaly. V dobové lite-
ratuře ale odkazy na dudáka Švandu 
najdeme. Zajímavé informace o něm 
publikoval v roce 1799 Jan Josef Rulík:  
„Byl pak Švanda tehdáš nejznamenitější 
dudák v celém kraji Práchynském, kdež 
se také zrodil, a  nebylo daleko široko 
žádného, který by se mu v  kunstu jeho 
vyrovnati mohl. A  protož také Kubíček 
za šťastného se pokládal, že takového 
mistra dudařského nalezl... Švanda tedy 
všecky dudaře svého věku předčil a  byl 
živ 82 léta. A  když umřel, provázelo ho 
ke hrobu více než dvacet dudáků z toho 
okolí: totiž ze Slaníka, z Hajské, z Ptáko-
vic, z Kozlova, z Hubenova, z Vohraženic, 
z Bratronic atd. a pochovali ho u kaple 
sv. Kříže nedaleko řeky Votavy...“ V kni-
ze líčí autor Švandu jako muže „žer-
tovného a při svém hudování veselého“, 
který byl zároveň opatrný a uvážlivý. 
Řídil se prý heslem: „Služ všechněm 
a  buď vesel, jenom dej pozor na hubu, 

abys nezavadil.“ (Publikace Veselý Kubíček aneb V Horách Kašparských za-
klený dudák. Historický příběh pro vyražení mysli.)

Příruční vlastivědný slovník (1847) uvádí, že české dudy se v Čechách šířily díky 
jistému A. Švandovi, narozenému buď přímo ve Strakonicích nebo v okolí. 
Tady se poprvé vyskytuje iniciála křestního jména tohoto dudáka.
Zajímavá je i povídka Strakonické dudy v časopise Písek (1868) zmiňující 
archivní pramen, který se později nepodařilo najít, jenž Švandu dudáka situuje 
už do poloviny 16. století. Oproti tomu do novější doby Švandu klade Josef 
Formánek, strakonický učitel, který dle svých slov zachytil ještě koncem 19. 
století lidi, kteří slyšeli vyprávění známých a příbuzných dudáka Švandy.
Po stopách Švandy dudáka se vydal i znalec dud Josef Režný ze Strakonic. Zjistil, 
že rodové jméno Švanda se v minulosti hojněji vyskytovalo zejména jižně od 
Strakonic, a to hned v několika vesnicích. Nejstarší matriční záznam pochází 
z prosince 1654, pak následuje řada 25 Švandů, narozených nebo zemřelých 
v průběhu 17. a 18. století. Josef Režný se domnívá, že hledaným dudákem 
Švandou by mohl být buď Antonín, který zemřel v Lipovicích roku 1756, či 
Matěj, narozený v téže obci roku 1697.

Za zmínku snad ještě stojí informace 
z 1. poloviny 19. století, vztahující se 
přímo ke švandovým dudám. Dudák prý 
přidáním tzv. korpusu přetvořil srbský 
dechový nástroj moldánky na české 
dudy, s nimiž slavil úspěch. Ostatní jej 
napodobovali, takže se „strakoničtí 
dudaři“ stali oblíbenými po celých 
Čechách. Není zde ale specifikováno, 
o jaké vylepšení dud šlo. Jinde se zase 
píše, že si Švanda vyrobil větší dudy 
o dvou píšťalách, do nichž nemusel tak 
často foukat a měly silnější zvuk. Někteří 
autoři dokonce připisují strakonickému 
dudákovi zásluhu na vzniku dud 
nadýmaných měchem.
Je velmi pravděpodobné, že dudák 
Švanda na Strakonicku skutečně žil 
a dudal tak dobře, že se on i jeho dudy 
dostaly do lidové slovesnosti a dodnes 
jsou inspirací při vzniku nejrůznějších 
uměleckých děl.Já jsem ze Strakonic 

dudáček Švandovic

Mlýn zvaný 
„Zelenků“, od 
kterého vedla 
cesta přímo do 
dnešní ulice 
Lidická.  
 
Mill called 
Zelenků 
(Zelenka´s), 
from which 
there was 
a road straight 
to present-day 
Lidická Street.

Pohlednice s dudákem z první poloviny 20. století – záběr od Blatského 
rybníka na strakonický hrad s věží Rumpál a s věží hradního kostela sv. 
Prokopa, v pozadí věž kostela sv. Markéty. 
 
Postcard with a bagpiper over Blatský Pond - view of Strakonice Castle with 
the tower Rumpál, the tower of St.Prokop´s Church, in the background there 
is also the tower of St.Markéta´s Church, first half of the 20th century.

Ilustrace z plakátu pro Krajinskou hospodářsko-průmyslovou a školní 
jubilejní výstavu ve Strakonicích 1899.   
 
Illustration from the poster for Provincial  Agricultural-Industrial and 
Scholastic Jubilee Exhibition in Strakonice 1899.

Původní zástavba města pod strakonickým hradem s židovským ghetem 
a synagogou je již minulostí.  V roce 1977 bylo dokončeno nové přemostění 
řek Otava a Volyňka.  
 
Original build-up area near Strakonice Castle, with Jewish ghetto and 
synagogue, gave groung to new development. In 1977 a new bridge was 
finished over the Rivers Otava and Volyňka.

The settlement of the Strakonice valley dates way back to prehistoric 
times – to the Paleolithic (40,000 to 30,000 BC). The first inhabitants 

enjoyed the favorable environment of the river Otava, which was not only 
a source of food, but also of precious Otava gold. The town itself began to exist 
at the turn of the 12th century as a vassal town in the shadow of the Strakonice 
Castle. The first written record of the town and its privileges has been preserved 
in a document of Bavarian IV dating back to 1367. With its increasing population, 
the town expanded and absorbed the nearby villages of Žabokrty, Bezděkov 
and Lom. 
Schwanda is definitely the best known Czech bagpiper. But did a bagpiper with 
this name actually exist? And if yes, who really was Schwanda? Unfortunately, 
no historical documents proving a direct connection between Schwanda the 

Bagpiper and Strakonice have been preserved. However, we can find references 
to Schwanda the Bagpiper in old literature. 
The traces of Schwanda the Bagpiper were also followed by Josef Režný, 
a bagpipe expert from Strakonice. He found out that the family name Schwanda 
occurred in the past in particular south of Strakonice, in several villages. The 
oldest registry record dates back to December 1654.
It is very probable that Schwanda the Bagpiper actually lived in the Strakonice 
region and piped so well that he and his bagpipes found their way into folk 
literature and rhetoric, inspiring a variety of works of art up to this date.

Původ dudáka Švandy zkoumal 
místní badatel a muzikant Josef 
Režný.  
 
Origin of the bagpiper was 
investigated by local scholar and 
musician Josef Režný.

FOTO: archiv města Strakonice, Muzea středního Pootaví, J. Malířského, P. Duška
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U kapliček 3

V ulici MUDr. Karla Hradeckého naleznete hned dvě drobné barokní sakrální 
stavby z první poloviny 19. století - kapličku sv. Jana Nepomuckého a kapličku 
Nejsvětější Trojice.
Po roce 1740, kdy nastoupila na český trůn po smrti svého otce Karla VI. Marie 
Terezie, docházelo k mocenským sporům. Do naší země vtrhli Sasové, Bavoři 
a  Francouzi.  26. 11. 1741 dobyla jejich spojená vojska Prahu a Karel Albrecht 
Bavorský se dal korunovat českým králem. Strakonicemi a jejich okolím táhlo 
francouzské vojsko právě v letech 1740 – 1741. Kapličky jsou svědectvím jedné 
z častých šarvátek předsunutých oddílů, neboť zde byli údajně pohřbeni padlí 
obou válčících stran. Protože se nemohli srovnat  ani po smrti, museli být 
pohřbeni odděleně. Tehdy byly kapličky postaveny asi 800 metrů za městskými 
hradbami s  Pražskou bránou při původní cestě na Prahu.
Kaplička svatého Jana Nepomuckého je nazývána také kapličkou Šípů. Jedná 
se o jednoduchou obdélnou stavbu s výklenkem opatřeným dvířky. Protější 
kaple zasvěcená Nejsvětější Trojici je monumentální pilířkovitou stavbou 
s bohatě tvarovanými křídly a ve spodní části s dvířky, která zakrývají výklenek 
s obrázkem.

Novodobá dudácká tradice
Švanda u nás nebyl zdaleka jediný dudák. 
O tom, že v minulosti dudáci na Strakonic-
ku a na celém Prácheňsku působili, víme 
díky dochovaným archivním pramenům 
a odkazům v literatuře. Dudáci bývali ví-
tanými hosty při nejrůznějších společen-
ských příležitostech – o masopustu, pou-
ti, dožínkách, posvíceních, svatbách, křti-
nách, zábavách apod. Dochovala se nám 
i Krolmusova zpráva, že roku 1806 ve Stra-
konicích zazněly dudy dokonce o štědro-
večerní půlnoční mši. Dudy nechyběly ani 
při jiné velké slávě. Dne 17. června 1820 se 
ve Strakonicích zastavila manželka Fran-
tiška I. – císařovna Karolina Augusta, kte-
ré tu zahrál dudák píseckého vojenského 
pluku.
Místní dudáky bylo v minulosti možno 
slyšet i za hranicemi kraje. Tak např. v čer-
venci 1769 se účastnilo 35 dudáků z Prá-
cheňska nočního kasací pod okny kněžny 
Kinské v Praze, roku 1836 se zástupci ze 
strakonického a štěkeňského panství vy-
pravili na korunovaci císaře Ferdinanda I.
Přestože po napoleonských válkách se 
do obliby dostávala spíše panská muzika 
a dudy ustupovaly do pozadí, i nadále se 
podílely na tvorbě regionální hudebnos-
ti. Dudák hrával sám nebo s houslistou 
(podobně jako Švanda s Kalafunou). Poz-
ději se k sestavě dudy, housle přidal ještě 
klarinet a vznikla tak malá selská muzika. 

V našem kraji někdy doprovázely dudy také malý cimbálek a basa.
Na přelomu 19. a 20. století působil ve Strakonicích učitel Josef Formánek (1844 
– 1926), který se o hru dudáků živě zajímal, a podařilo se mu sebrat některé 
lidové písně ze Strakonic a blízkého okolí. Dokonce se sám na dechové dudy 
naučil hrát.  Jeho syn  Jaroslav pak vytvořil dudáckou Družinu Mistra dudáka 
Jardy Formánka ze Strakonic. Ač žil v dospělosti v Praze, věnoval se propagaci 
dud formou přednášek, někdy byl označován jako král dudáků. Proslavil se 
tím, že v roce 1937 vyhrál v rozhlasové soutěži nad skotským dudákem.
Po I. světové válce se objevili i dudáci, kteří  se dudáním živili, jako např. švec 
Josef Slavíček či Jan Matásek z Modlešovic.
Dudáckým klanem lze nazvat rod Malkovských. Alois Malkovský si sám zhotovil 
své první dudy kolem roku 1910, jeden čas měl dokonce dudáckou licenci. 
Rodinnou tradici pak završil jeho vnuk Jiří, který začal hrát před II. světovou 
válkou na dědovy dudy. Byl to on, kdo založil Dudáckou muziku Jiřího 
Malkovského, která pak po rozšíření vystupovala jako Strakonická dudácká 
kapela (1942 – 43). Na podzim 1949 na ni navázal Prácheňský soubor písní 
a tanců, jehož vedení se ujal Josef Režný (*1924).

Postupně začala vznikat další dudácká či 
jiná folklorní uskupení: dudácké muziky 
při strakonické ZUŠ (od 1970), Prácheňáček 
(1981), Strakonická dudácká muzika (1982-
3), Pošumavská dudácká muzika (1989), 
Švandova dudácká muzika (1998), Mladá 
dudácká muzika (2006) a některé další, 
které však neměly dlouhého trvání.
Takové množství dudáckých muzik 
se mohlo vytvořit díky tomu, že ve 
Strakonicích byl dostatek dudáků. Někteří 
se naučili hrát na dudy soukromě, např. pod 
vedením J. Režného, většina pak v místní 
hudební škole. Výuku dud tu v roce 1970 
zavedl její tehdejší ředitel Vojtěch Hrubý, 
který tu také založil Dětskou dudáckou 
muziku a později stál u vzniku Strakonické 
dudácké muziky. O výchovu dudáckého 
dorostu se dnes na ZUŠ stará Bohuslav 
Šabek.
V letech 1955 – 1961 se Strakonice staly 
místem konání Jihočeských slavností písní 
a tanců, na které posléze od roku 1967 
navázaly Mezinárodní dudácké festivaly. 
V roce 2008 se uskutečnil již jejich 18. 
ročník. Hlavními iniciátory byli Josef Režný 
a manželé Zora a Lubomír Soukupovi.
Od roku 2007 patří k městu také přehlídka 
dětských dudáckých skupin a jednotlivců 
nazvaná přiléhavě Strakonický dudáček. 
Současné dudácké dění navazuje na 
dlouholeté místní tradice. Strakonice 
a dudy patří zkrátka k sobě.

Pluly dudy od Strakonic
hluboko ve českou zemi,

však posud hlas jejich zvučí
o slavnostech vesnicemi,

posud zvučí o slavnostech,
posud zvučí!

Kapličky v dnešní ulici MUDr. Hradeckého v první třetině 20. století před 
zahájením okolní bytové výstavby.   
 
Chapels in present-day MUDr.Hradeckého Street before the beginning of 
the development in the surroundings, first third of the 20th century.

Dudácký rod Malkovských – Jiří, Alois a Karel (zleva) 
 
Bagpiper´s clan of Malkovský – Jiří, Alois and Karel (from the left)

Dětský folklorní soubor Prácheňáček  
 
Children´s folklore ensemble Prácheňáček 

Strakonický dožínkový vůz na korunovaci Ferdinanda I. v  Praze roku 1836. 
 
Strakonice harvest-home cartload at the coronation of Ferdinand I in Prague 
in 1836.

Dudák Jan Matásek 
 
Bagpiper Jan Matásek

Josef Formánek – místní sběratel 
lidových písní a propagátor 
dudácké muziky 
 
Josef Formánek –  a local collector 
of folk songs and promoter of 
bagpipe music

(z básně Švanda dudák od V. A. Špilovského)

 Schwanda was not the only bagpiper in our region by far. We know 
about bagpipers appearing in the past in the Strakonice area and 

in the whole Prachens region thanks to preserved archival documents and 
references in literature. Bagpipers were welcome guests at various social 
events – Mardi Gras, Pilgrimage, Harvest Festival, feasts, weddings, baptisms, 
wakes, etc. Local bagpipers could also be heard outside the borders of the 
region. 
The Malkovský Family can well be called a bagpiper clan. Alois Malkovský made 
his first bagpipes around 1910, and at one time, he even held a piping license. 
The family tradition was then completed by his grandson Jiří, who began to 
play his grandfather’s bagpipes before World War II. It was he who founded 
the Piping Music of Jiří Malkovský that later, after its expansion, performed as 
the Strakonice Bagpipe Band (1942 to 1943). In the autumn of 1949, this band 

found its continuators in the Prachens Singing and Dancing Ensemble led by 
Josef Režný (*1924). 
In the second half of the 20th century, Strakonice witnessed another significant 
event. Between 1955 and 1961, the town hosted the South Bohemian Singing 
and Dancing Festival, whose tradition was taken up in 1967 by International 
Bagpipe Festivals. In 2008, the 18th annual international festival was held. The 
main initiators were Josef Režný and the married couple Zora and Lubomír 
Soukups. 
Since 2007, the town has hosted a parade of child piping bands and individuals, 
aptly called the Little Bagpiper of Strakonice. The current piping takes 
advantage of local longstanding traditions. Strakonice and bagpipes simply 
belong together.

Dudák vojenské kapely píseckého pluku, který 
hrál roku 1820 ve Strakonicích císařovně. 
 
Bagpiper of the Písek military band which 
played for the Empress in Strakonice in 1820.

FOTO: archiv města Strakonice, Muzea středního Pootaví a J. Režného
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Šibeniční vrch 4

Vrch se vypíná nad severním okrajem města do výše 510 m n. m. Název sám 
vypovídá o jeho temné minulosti. Kdo neměl čisté svědomí, určitě si tenkráte 
svou pouť cestou přes Šibeniční vrch nekrátil.
V průběhu 16. – 18. století vzniklo v Čechách celkem 383 městských hrdelních 
soudů, které představují a symbolizují popraviště.
Také Strakonice, město bývalého Prácheňského kraje, vlastnily toto právo. 
Zpravidla byla ve městech popraviště dvě. Ve Strakonicích to byla šibenice 
na Šibeničním vrchu a stínadla. Lokalita Za Stínadly se nachází na západním 
okraji města severně od silnice do Katovic. Zde se stínalo mečem dle dobových 
záznamů v 17. a 18. století. Výjimkou nebylo ani lámání kolem, upalování 
a pohřbívání zaživa.
Šibenice bývaly celodřevěné a zděné. Ve Strakonicích byla kamenná, obdélného 
půdorysu o rozměrech asi 7 x 5 m a měla 
nejspíše čtyři sloupy, které byly spojeny 
trámy, aby bylo možno pověsit najednou 
i několik odsouzenců. Patřila v Čechách a na 
Moravě k nejrozšířenějšímu typu šibenic – 
tzv. studničnímu. Ještě v roce 1933 zde byla 
vyšší podezdívka ze žulových kamenů, ale 
i ta byla později rozebrána a odstraněna. 
Dnešní pozůstatky dosahují jen asi do výšky 
0,5 m. Popravení a umučení byli obvykle 
pohřbíváni v těsné blízkosti šibenice.
Výkon hrdelního práva u nás ve Strakonicích 
potvrzují privilegia z let 1539, 1577, 1697 
a 1722. Toto právo zaniklo v roce 1765 a od 
té doby příslušelo pouze městu Písek. Ale 
i předtím si museli Strakoničtí k mučení 
a popravě delikventů půjčovat mistra 
ostrého meče – kata z Písku nebo odjinud.
Podle některých pramenů měla být později 
šibenice přemístěna na Kání vrch na 
východní okraj města.
Dochované pozůstatky kamenné zděné ši-
benice na Šibeničním vrchu byly v roce 
2006 prohlášeny kulturní památkou a za-
psány do Státního seznamu nemovitých 
kulturních památek.

Strakonický dudák a šibenice
Cesta od starobylé pověsti o dudákovi, který 
v noci hrál ďáblu na Šibeničním vrchu, přes 
různé úpravy, např. od Tobiáše Mouřenína 
Litomyšlského, Jana Rulíka, Šebestiána 
Hněvkovského, Václava Krolmuse, Jakuba 
Malého až k Tylově báchorce byla dlouhá 
a spletitá.

Bezesporu nejvíce ale proslavil dudáka Švandu český dramatik a spisovatel 
Josef Kajetán Tyl (1808 – 1856). Čerpaje z lidové pověsti, vytvořil dramatickou 
báchorku o třech jednáních, kterou pojmenoval Strakonický dudák aneb 
Hody divých žen. Tyl hru neustále upravoval a na konečné verzi pracoval ještě 
několik dní před svou smrtí.
Premiéru mělo jeho dílo v pražském Stavovském divadle 21. listopadu 
1847. Ve Strakonicích ji v premiéře uvedl první stálý místní divadelní spolek 
Jednota divadelních ochotníků 24. a 31. května 1874 v režii Karla Bubly. Výnos 
z představení šel ve prospěch opravy sochy Panny Marie a ve prospěch školní 
knihovny. Od prvního provedení až do současnosti se Tylova báchorka objevila 
na strakonických divadelních prknech ještě mnohokrát. O tom, že se jedná 
o dílo stále živé, jsou dokladem pravidelná představení členů Divadelního 

spolku Čelakovský.

Stručně lze děj Tylovy báchorky shrnout 
takto. Dudák Švanda by se rád oženil 
s dcerou hajného Trnky Dorotkou. Její 
otec však vztahu nepřeje, protože mla-
dý dudák je chudý. Švanda se rozhodne 
odejít do světa vydělat peníze. Před ces-
tou usne v lese, kde mu jeho matka po-
lednice Rosava nechá lesními pannami 
očarovat dudy, aby mu pomohla. Švan-
dovi se ve světě daří, nicméně jeho se-
kretářem se stane vychytralý Vocilka, 
který chce zneužít jeho umění a oboha-
tit se. Na cestách prožije Švanda mnoho 
dobrého i zlého. Dostane se do vězení, 
ze kterého mu opět pomůže jeho mat-
ka. Švanda je znechucen světem a hýří. 
Přichází na popraviště, kde na něj již če-
kají divé ženy, kterým musí hrát. Odbíjí 
půlnoc a zjevují se duchové. Tu se však 
objeví jeho milá Dorotka a se zvoláním: 
„Švando! Ve jménu Pána Boha!“ vběhne 
do reje duchů a nebohého Švandu z něj 
vysvobodí. Švanda prokleje dudy, kte-
ré mu způsobily tolik problémů, a zbaví 
je jejich kouzla. Zavržených dud se chá-
pe proradný Vocilka v domnění, že mají 
stále svou kouzelnou moc, a prchá s ni-
mi do světa, zatímco Švanda jeho spo-
lečenství odmítne.
Tylův Strakonický dudák inspiroval mno-
hé k další tvorbě v oblasti literatury, hud-
by, výtvarného umění a filmu. 

Pohled na vrchy Holý a Šibeniční v popředí i s ulicí Švandy dudáka. 
 
View of the hills Holý and Šibeniční with Švanda dudák´s Street in the 
foreground.

Švanda na šibenici – obálka 
Občanského kalendáře. 
 
Schwanda on the gallows 
– the cover of Civil Calendar.

Karel Gott jako Švanda dudák 
ve filmu Hvězda padá vzhůru, 
který měl premiéru 1. 6. 1975. 

 
Karel Gott as Schwanda the 

Bagpiper in the film The 
Star Is Falling Up, which was 

released on 1st June 1975. 

Plakát místních ochotníků z premiéry divadelní hry Strakonický dudák 
– 1874 (později chybně dopsán rok 1876). 
 
Poster of the local amateur theatre group for the first night of the play 
Strakonický dudák – 1874 (later the year 1876 added by mistake).

Pravděpodobný 
vzhled 

strakonické 
šibenice. 

 
Probable 

appearance of 
the gallows in 

Strakonice.

Z představení 
Strakonického dudáka 
v Divadle Vítězslava 
Nezvala v Karlových Varech 
v roce 1962.  
 
From the performance of 
Strakonický dudák in the 
Theatre of Vítězslav Novák 
in Karlovy Vary.

The Gallows Hill towers 510 meters above the northern edge of the 
town. Its name suggests that the past of the hill was dark. 

In the 16th to 18th centuries, 383 municipal criminal courts, representing and sym-
bolizing gallows, were established in Bohemia.
The gibbets used to be made of wood or brick. The one in Strakonice was 
made of stone, had a rectangular pattern with dimensions of approximately 
7 x 5 m, and it most probably had four pillars connected by beams in order to 
make it possible to hang several convicts at once. This was the most common 
type of gallows used in Bohemia and Moravia – the so-called well type. As late 
as 1933, there was a higher bearing wall of granite blocks remaining on the site 
of the gallows, however, even this was later taken apart and removed. Today, 
the remnants only reach up to 0.5 m.
There is no doubt that Schwanda the Bagpiper became famous in particular 
thanks to Josef Kajetán Tyl (1808 – 1856), the Czech dramatist and writer. 

Drawing from folk legends, he created a dramatic tale in three acts, named 
The Bagpiper of Strakonice, or the Feast of Ferocious Women. 
In short, the plot of Tyl’s tale can be summarized as follows.
Schwanda, a poor bagpiper, sets out on a journey to make some money in 
order to marry his beloved Dorotka. He is accompanied by the shrewd Vocílka, 
who provides him with rather bad advice. Because of him, Schwanda gets 
into trouble, eventually being saved by his mother, Rosava. She also breathes 
magic power into his bagpipes. When Schwanda returns home to his beloved 
Dorotka, ferocious women capture him at the Gallows Hill and he is made to 
play for them. If it had not been for Dorotka, who exclaims: “Schwanda! In 
the name of God!” poor Schwanda would have been entrapped by demons. 
Despite losing his magic bagpipes, he finds his Dorotka again and their love 
prevails.

FOTO: archiv města Strakonice, Muzea středního Pootaví, Státního okresního archivu Strakonice a M. Mirvald

Ranní pára z řeky stoupá,
blízko již je do zoře,

s čekanu se tělo houpá,
Švanda sedí nahoře.

Kde jsi se tu, Švando, vzal?
Kam jsi, Švando, zlato dal?

Rád buď, Švando, na čekanu,
žes´ jen nocleh vydudal.

(Z básně Švanda dudák od L. Quise)
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Ryšová, Hliničná 5

Od severozápadu chrání strakonickou kotlinu dva pásy vrchů, které jsou nej-
jižnějším výběžkem pohoří Brd. První tvoří Kuřidlo (s 546 m n. m. nejvyšší), 
Holý vrch a Šibeniční vrch, druhý Opeřová, Hliničná a Ryšová (i Ryšovy). Po-
sledně jmenovaný vděčí za jméno nejspíš podzimní „ryšavé“ barvě původní-
ho listnatého lesa. V běhu času byly dřeviny vykáceny, nejtvrdší buky změně-
ny v milířích na dřevěné uhlí a ostatní nahrazeny mnohem rychleji rostoucími 
jehličnatými borovými a smrkovými porosty.

Zásadité podloží tzv. strakonických krystalických vápenců, táhnoucí se po-
dél řeky Otavy, má na svědomí unikátní jev. Především na jaře lze obdivovat 
květiny, za normálních okolností rostoucí jen ve společenstvech teplomilných 
a vápnomilných bučin. Zde se ale nezalekly života pod „jehličím“.
Celé území Ryšová o výměře 35 ha je od roku 1990 vyhlášeno v kategorii pří-
rodních památek za zvláště chráněné.
Již v únoru, před vyrašením listů, rozkvétá chráněný, silně až smrtelně jedo-
vatý lýkovec, později s lákavými karmínovými plody. S troškou do mlýna při-
chází mírně jedovatá sasanka hajní. Převa-
hu jedovatin dovršují nádherně fialové po-
rosty jaterníka podléšky, jemuž jdou zdej-
ší vápence obzvláště k duhu. Chráněná ala-
bastrově bílá sasanka lesní, bílá a červená 
okrotice (obě „vlastenecké“), kruštík tma-
vočervený, lilie zlatohlávek a kokořík vonný 
jen dokreslují obrázek jarních vycházek vr-
cholovými partiemi Ryšové.

Sousední vrch Hliničná zůstává trochu ve 
stínu své mohutnější sousedky. Není zde 
žádné chráněné území, ani cenné bylinné 
patro, protože název významně napovídá 
o zdejším typu půdního podloží. Oba vrchy 
vytvářejí závětrnou kotlinu, ideální pro in-
dividuální bytovou výstavbu, nesoucí již od 
třicátých let minulého století název Habeš 
a V Ráji.

Švanda v pověsti i hudbě
Tylovo pojetí Švandy dudáka je bezespo-
ru nejznámější, ale před ním i po něm toto 
téma zpracovali i další autoři – např. Šebes-
tián Hněvkovský, Václav Krolmus či Jakub 
Malý, ze současných autorů Josef Dvořák.
Lidová pověst vypráví, jak jednou hrál Švan-
da dudák v nedalekém Dražejově na posví-
cení. Zdržel se až do noci a potom se vydal 

kolem vrchu Kuřidla ke Strakonicím. Jak byl unavený, nevšiml si, že došel až 
pod Šibeniční vrch. Sedl si, aby si trochu odpočinul, když mu na rameno zaťu-
kal vyzáblý muž v černém a zeptal se, zda by jemu a jeho přátelům zahrál, že 
mu dobře zaplatí. Švanda souhlasil a s neznámým se octl v jakési hospodě. Ta 
byla plná černých hodovníků – karbaníků, kteří dudákovi slíbili bohatou od-
měnu, když jim zahraje pěkně od podlahy. Děkovat jim směl jen slovy „Zdař, 
bratře!“ Švanda všechno dělal, jak mu páni řekli, a když byla jeho čepice plná 
peněz, spustil veselou skočnou. Hosté zahodili karty a dali se do divokého 
tance. Pak dudáka zase bohatě odměnili. Ale Švanda zapomněl na jejich upo-
zornění a poděkoval jim: „Zaplať vám to sám Pán Bůh.“ Všechno naráz zmizelo 
– hospoda, tanečníci, peníze. Švanda se probudil pod šibenicí, na níž se hou-
pal oběšenec.
Látku této pověsti zpracoval Jakub Malý i do České čítanky pro druhou třídu 
škol středních vydanou roku 1883, kde vylíčil Švandu jako náruživého karba-
níka, který se po strašidelné zkušenosti odřekl karet.
Podobný příběh najdeme ve Staročeských pověstech W. S. Sumlorka (1845). 

Tam jistý dudák potkal večer v lese tři ze-
leně oblečené mládence, kteří mu za hraní 
slíbili odměnu. Dudák hrál celou noc hos-
tům v zámku. Dostal slíbenou odměnu, 
ale když poděkoval „I  zaplať vám to Bůh, 
aby vám to Pán Bůh zas nadělil“, vše zmi-
zelo, strhl se vítr, rozmetl zámek a dudák 
zůstal omráčený. Když přišel k sobě, zjistil, 
že leží na mrchovišti pod šibenicí a místo 
peněz „hromádky lejen má“.
Strakonickému dudákovi se dostalo i hu-
debního zpracování. O Švandovi pojed-
nává opera českého skladatele Jaromíra 
Weinbergera na libreto Miloše Kareše. Její 
premiéra se uskutečnila v Národním diva-
dle 27. dubna 1927 . Velký úspěch slavila 
i za hranicemi. Byla přeložena nejméně do 
17 jazyků a prošla více než 150 světovými 
operními jevišti. Její děj se podobá Tylo-
vě báchorce, avšak místo Vocilky v ní vy-
stupuje loupežník Babinský, který spřádá 
intriky kolem Švandy a jeho kouzelných 
dud.
Postavou strakonického muzikanta se ne-
chala inspirovat i opera Karla Bendla na 
libreto Jaroslava Vrchlického Švanda du-
dák. Premiéru měla 29. 4. 1907 v pražském 
Národním divadle. Její děj částečně kore-
sponduje s lidovou pověstí.

Pohled na kotlinu Za Rájem i s vrchy Hliničná, Ryšová a Holý.  
 
View of the valley Za Rájem with the hills Hliničná, Ryšová and Holý.

Kříž v lesní partii Ryšové. 
 
Cross in the wood on Ryšová.

Vrcholová stezka Ryšová s nově vyrůstajícím bukovým porostem (vpravo). 
 
The top of the trail on Ryšová Hill with a newly growing beech vegetation 
(on the right).

Konvalinka vonná – časný posel jara. 
 
Lilly of the valley – an early spring messenger.

The Strakonice Valley is protected from the northwest by two hill 
ranges, which are the southernmost part of the Brdy Mountains. The 

first range comprises Kuřidlo Hill, Bare Hill and Gallows Hill, the other consists 
of Opeřová Hill, Hliničná Hill and Ryšová Hill, which was probably named after 
the autumn ginger (“ryšavý” in Czech) color of the original broad-leaved forest. 
In the course of time, the trees were cut down, the hardest beeches being 
made into charcoal in kilns and the others replaced with much faster growing 
coniferous pine and spruce stands. In 1990, the whole Ryšová Hill area of 35 
hectares was declared a protected natural reserve.

The neighboring Hliničná Hill is a bit overshadowed by its statelier neighbor. 
There is no protected area there, or a precious herb layer, since the name of 

the hill (“hlína” means clay in Czech) significantly suggests the type of local 
subsoil. 

The theme of Schwanda the Bagpiper also made its way into musical pieces 
of art. Schwanda is the main character of an opera composed by Jaromír 
Weinberger with libretto by Miloš Kareš. The premiere of this opera took place 
in the National Theater on April 27, 1927. And it was a big success abroad as 
well. The opera has been translated into at least 17 languages and has been 
shown on more than 150 opera stages all over the world. The story is similar 
to the tale written by Tyl, however instead of Vocilka, there is a bandit named 
Babinský, who plots around Schwanda and his magic bagpipes.

FOTO: M. Šobr

„Švanda, Švanda tu i dudy!
Pojď, ty Švando, mezi nás!“
„Půjdu, třeba u všech všudy,
neznal dům a neznal vás!“

„O to ty se nestarej,
jenom pij a jez a hrej;

zlatem my ti zaplatíme,
Švandičko, jen zadudej.“

(Z básně Švanda dudák od L. Quise)
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Kuřidlo 6

V třetihorách byly Kuřidlo, Holý a Šibeniční vrch hraničním výběžkem obrov-
ského sladkovodního jezera, vyplňujícího Třeboňskou a Českobudějovickou 
pánev. Kuřidlo je díky svému protaženému tvaru od západu k východu při-
rozenou přírodní spojnicí Dražejova a Strakonic.
Vrch byl pravděpodobně kultovním místem pohanských rituálů a jméno mu 
dal dým stoupající z obětních ohňů starých Keltů a Slovanů. Kuřidlo se na-
chází v samém středu pomyslného trojúhelníku mezi nejvýznamnějšími pra-
věkými hradišti regionu: Kněží horou u Katovic, Hradištěm u Němětic a Hrad-
cem u Řepice. Možné je, že za svůj název však vděčí jen kouři stoupajícímu 
z mnoha milířů při těžbě bukového bohatství vrchu.
Severní svah se smrkovou monokulturou tolik neupoutá, ale příkrý jižní, to 
je pravý přírodní poklad. Zachoval se zde zbytek teplomilné lipové doubra-
vy, to znamená listnatého lesa s převahou dubu a lípy, podobný původnímu 
lesu ze slovanských dob. A díky vápencovému podloží s bohatým podrostem 
vzácných a chráněných rostlin, jako okrotice červená, okrotice bílá, orchideje 
v našich národních barvách, sasanka lesní (asi nejdekorativnější květinka čas-
ného jara) nebo lilie zlatohlávek (královna mezi květinami). Proto byla v ro-
ce 1985 lokalita o výměře necelých 9 ha vyhlášena za zvláště chráněné úze-
mí. Přírodní rezervace Kuřidlo se snaží chránit tyto klenoty, ale sama příroda 
je podrobuje těžkým zkouškám. Tou nejtěžší je nekončící boj s rozšiřujícím se 
severoamerickým „vetřelcem“ trnovníkem akátem. Jeho nebezpečí spočívá 
v toxických látkách, znemožňují-
cích růst jiných rostlin, které koře-
ny akátu uvolňují do okolní půdy.
Na západním úpatí vrchu severo-
západně od Strakonic se nachá-
zí osada Dražejov, která je poprvé 
připomínána v 16. století jako pří-
slušná k majetku hradu Střela. Jmé-
no osady pochází pravděpodobně 
z osobního jména Dražej, tj. Dra-
žejův dvůr.
Na návsi byla v roce 1812 postave-
na kaple zasvěcená svatému Janu 
Nepomuckému a v roce 1926 zde 
byl slavnostně odhalen pomník 
občanům padlým ve světové válce. 
Při cestě na Strakonice minete pi-
lířková boží muka z 19. století za-
svěcená Panně Marii.
K dražejovskému obecnímu úřa-
du příslušely osady Virtoves (Virt) 
a Střela. Nový Dražejov začal vzni-
kat až po první světové válce.

Obří dudy
Odkud a kdy se na Strakonicku objevily dudy, nevíme, protože se o tom ne-
dochovaly žádné záznamy. Zatím první objevená zpráva pochází z roku 1446 
a informuje o rvačce v Drahonicích, při níž kuřimanskému dudákovi zničili 
dudy a loutnistovi loutnu. V dalších stoletích zmínek o dudách na Strakonic-
ku přibývá, což svědčí o všeobecné oblibě tohoto nástroje. Strakonický rodák 
F. L. Čelakovský ve svém Mudrosloví (1852) uvádí: „Město Strakonice pro tento 
hudební nástroj široko daleko na slovo vzato.“
Do dnešních dnů se nám dokonce dochovala starobylá pověst o obřích du-
dách, která je situována do první poloviny 16. století, kdy byl maltézským pře-
vorem hrabě Jan z Rožmberka (1511 – 1532). Ten přijel na hony s hosty z Prahy. 
Aby je překvapil něčím, co ještě neviděli, nechal zhotovit obří dudy. Jejich vý-
robou pověřil ovčáka z nedalekého hubenovského dvora Matěje Váchu, kte-
rý byl vyhlášeným dudákem i dudařem. Na obří měch prý spotřeboval dva-
cet kozlích kůží. Zhotovil k němu osm píšťal a tři plechové trouby (huky). K ná-
stroji sestrojil speciální nosítka, které museli nést čtyři silní nosiči. Na stra-
konický hrad vezli dudy na voze taženém dvěma páry volů. Přišlo se na ně po-
dívat tolik lidí, že se na nádvoří ani nevešli a mnozí museli zůstat za branami. 
Osm dudáků hrálo na osm píšťal, osm nadýmačů do nich foukalo vzduch. 
Měly prý tak silný zvuk, že když začaly ve Strakonicích hrát, zbořily v Hubeno-
vě dva komíny a třetí zůstal na rozsypání. Bylo je slyšet na dvě míle a každý při 

nich mohl v té vzdálenosti tancovat. 
Dudy pak nechal převor nosit ulice-
mi města a na některých místech se 
na ně hrálo.
Velmi podrobný popis výše zmíně-
ného obřího nástroje se nám s ně-
kterými odlišnými detaily dochoval 
z jakéhosi rukopisu pocházejícího 
z roku 1615. František Kašpárek uvá-
dí obří dudy už jako nástroj s dmý-
chacím měchem, a to v době, kdy 
u nás ještě běžně muzikanti hráli 
na dudy dechové. U nich se zásob-
ní měch nafukoval ústy. Tento starší 
typ dud začal ustupovat v 19. století, 
ale ještě v první polovině 20. století 
bylo možno hráče na dechové dudy 
občas slyšet. Dnes se užívají dudy 
dmýchací, někdy zvané „pukl“. K do-
plňování vzduchu se namísto na-
máhavého nafukování ústy používá 
dmýchací měch ovládaný paží. Vý-
hodou je, že dudák může bez pro-
blémů hrát a zároveň zpívat.

Strakonické dudy
pískaly všudy,

po velkém městě,
po Stráži ještě.

Pohled na vrch Kuřidlo. / View of Hill Kuřidlo. 

Výhled na Hubenov. / View of Hubenov.

Dražejov - kaple sv. Jana Nepomuckého 
z roku 1812. 
 
Dražejov - chapel of St. John of Nepomuk 
(1812).

Dudy dechové / Wind bagpipes

Zámek Střela s kaplí sv. 
Jana Křtitele a zříceninou 

původního hradu (více 
informací na panelu č. 7).  

 
Castle Střela with the chapel 

of St. John the Baptist and the 
ruin of  the original castle (see 
panel 7 for more information).

Dudy dmýchací / Blow bagpipes

Kuřidlo Hill was probably a cult place of pagan rituals and its name 
was derived from the smoke rising from sacrificial fires of old Celts 

and Slavs. Kuřidlo Hill is located in the very center of the imaginary triangle 
connecting the most significant prehistoric settlements in the region: Kněží 
Hora at Katovice, Hradiště at Němětice and Hradec at Řepice. 
At the western foot of the hill, northwest of Strakonice, there is a village named 
Dražejov, the first records of which date back to the 16th century, describing 
the village as the property of Střela Castle. The name of the village probably 
comes from the first name Dražej, i.e. Dražej’s Yard.
In 1812, a chapel dedicated to St. John of Nepomuk was built at the village 
square, and in 1926 a memorial to citizens who lost their lives in World War I was 
ceremonially unveiled. On the road to Strakonice, you will pass by a Calvary 
scene from the 19th century, dedicated to the Virgin Mary.
The jurisdiction of the Dražejov Municipal Office also included the villages of 
Virtoves (Virt) and Střela. Nový Dražejov was not established until the end of 
World War I.

(část lidového popěvku)

Giant Bagpipes
We don’t know when and how bagpipes occurred in the Strakonice area because 
no records of this have been preserved. The earliest reference discovered to 
date dates back to 1446.
An ancient legend has survived to this day, telling the story of huge bagpipes. 
The story takes place in the first half of the 16th century, when Jan, the Duke 
of Rožmberk, was the Maltese Prior. He arrived with guests from Prague to do 
some hunting. In order to surprise them with something they had not seen 
before, he had huge bagpipes manufactured. The bagpipes were brought to 
Strakonice Castle on a carriage drawn by two pairs of oxen. Eight bagpipers 
played eight pipes and eight blowers blew air into them. The bagpipes are 
said to have produced such a strong sound that when they began to play in 
Strakonice, two chimneys collapsed in Hubenov and a third one was severely 
damaged. People could hear the bagpipes two miles away and everyone within 
that distance could dance to the music. Later, the Prior had the bagpipes carried 
around the town and they were played in a few places.

FOTO: archiv města Strakonice a J. Režný, M. Šobr
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Virt 7

Původní název místní osady, která leží západně od Strakonic, byl Virtoves 
(Wirtowes, Wirthsdorf) či Ves Virtova. Osada vznikla v místě staršího panského 
dvora.  Pojmenována byla podle vrchnostenského úředníka Josefa Wirtha, který 
prováděl parcelaci střelskohoštického panství v 18. století v rámci tzv. Raabovy 
reformy, kdy byly velkostatky děleny a jednotlivé dílce byly pronajímány nebo 
prodávány sedlákům. První písemná zmínka o Virtu tak pochází z roku 1782. 
Osada nikdy nebyla samostatnou obcí. Dnes patří k městu Strakonice. Kaple, 
která sloužila původně jako obecní zvonice, je z roku 1909 a je zasvěcena sv. 
Václavovi.
Pokud budete pokračovat dále západním směrem mimo naši vyznačenou stez-
ku, ocitnete se pod zámkem Střela. První zmínka je v pramenech uvedena již 
v roce 1242. Jméno jistého Martina ze Střely je spojováno s rodem Bavorů ze 
Strakonic, kteří měli ve svém znaku střelu. Původně zde stával hrad, z kterého 
se dochovalo pouhé torzo. Na jeho místě jezuité postavili kapli zasvěcenou sva-
tému Janu Křtiteli a barokní zámek. Dnešní ves vznikla na místě starší osady rov-
něž v době raabizace. V podzámčí u hlavní silnice nepřehlédnete zámecký špý-
char z 16. století a kapličku sv. Jana Křti-
tele z roku 1964 vybudovanou nedaleko 
původní kaple, která musela ustoupit vý-
stavbě současné hlavní silnice.

Švanda či švanda?
Postava dudáka Švandy bývá dávána do 
souvislosti s výrazem pro dobrou zábavu 
– „je tam švanda“. Co ale existovalo dříve 
– dudák Švanda, či švanda ve smyslu 
legrace? Badatelé se na tom dodnes 
neshodli a existují zastánci té i oné teorie. 
Např. Jan Rulík k tomu již roku 1799 
napsal: „…kde byl Švanda, tuť bylo i  lidu 
při dudech v  krčmě dosti. Odtud přišla ta 
památka příslovná, že když jeden druhého 
na dobrou vůli, neb k  hudbě veselé zůve, 
vůbec se říká: Poďme sem raději, tam bude 
Švanda.“
Zajímavé je dále sledovat významy 
slova švanda. Např. kolem Předslavic 
byl švandou nazýván svatební řečník 
a družba. Za povšimnutí stojí i to, že 
chodský sběratel Jindřich Jindřich 
nazýval „košilatý“ písničky jako písničky 
„švandovatý“. Švanda se také říká 
rozvařeným oslazeným borůvkám 
s máslem, které se mažou na lívance či 
vdolky. Po celých Čechách se dodnes 
můžeme setkat s příjmením Švanda, na 
venkově se ještě dnes někde po chalupě 
říká U Švandů. Ti, co rádi brouzdají na 

internetu, možná našli zábavní server Švanda, kde jsou vtipy, veselé historky, 
obrázky apod.
Ani na samotného Švandu dudáka se nezapomnělo. S jeho jménem se setkáme 
leckdes. Jen v samotných Strakonicích můžeme najít ulici Švandy dudáka, 
nedaleko nádraží zajít do hotelu Švanda dudák (pojmenován tak od roku 1966, 
původně hotel U Žáčků). Pokud dostaneme hlad, můžeme si pochutnat na 
vepřových medailoncích Švandy Dudáka a zapít je světlým výčepním pivem 
Švanda, které pod tímto názvem uvedl Měšťanský pivovar Strakonice na trh 
12. května 2008.
Jméno strakonického dudáka inspirovalo i nejrůznější místní spolky a zájmová 
sdružení. Např. v městském spolkovém katastru je v roce 1924 zapsána 
Jednota divadelních ochotníků Švanda dudák. Je však otázkou, zda spolek 
vůbec vznikl, protože zápis je přeškrtnut a nejsou v něm uvedeni ani jeho 
představitelé. Není tomu tak dávno, když v roce 1996 pojmenoval Junák – 
svaz skautů a skautek ČR své středisko ve Strakonicích rovněž Švanda dudák. 
Postavou tohoto muzikanta se nechali inspirovat i mladí strakoničtí muzikanti, 

kteří svou kapelu nazvali po něm. 
Švandova dudácká muzika vznikla ve 
Strakonicích v roce 1998. Podíváme-li se 
mimo Strakonice, můžeme po Čechách 
najít hned několik restaurací i kavárnu 
pojmenované po dudáku Švandovi.
Za zmínku určitě stojí i humoristický 
časopis Švanda Dudák, který začal 
v dubnu 1882 vydávat vlastním 
nákladem Ignát Herrmann. Vycházel 
nejprve šestkrát ročně, později jako 
měsíčník, jeden čas i jako týdeník. 
Vydavatelství se posléze ujal Fr. Topič. 
Zanikl za I. světové války, k jeho 
obnovení došlo ještě v letech 1924 – 
1930. Do časopisu přispívali různí autoři, 
mezi nimi i Neruda, Sládek, Vrchlický, 
Třebízský, Herben, Bezruč, Machar, 
Sova a další. Obálku vytvořil Mikoláš 
Aleš. Jméno Strakonický dudák nesl 
na počátku 20. století také občanský 
kalendář.
Postava strakonického dudáka 
nemá jen úzce regionální význam. 
Švanda se stal symbolem češství, 
národních tradic, české národní hudby. 
V některých obrozeneckých básních 
vystupuje dokonce v roli podobné 
blanickým rytířům – pokud se Švanda 
vrátí, nastanou v Čechách lepší časy. 
Strakonický dudák inspiroval sice už 
obrozence, ale i dnes nám má co říci.
 

Kdyby Pánbůh na nebesích 
milým Čechům toho dal, 

by jim Švanda ze Strakonic 
opět jednou zadudal,

pěknou notou od podlahy,
vesele i svižně tak,

tož sousedskou pro pantáty,
mladým opět rejdovák.

Reklama strakonického pivovaru – dobová pohlednice. 
 
Advertisement of the Strakonice Brewery – period postcard.

Mezinárodní dudácký festival, 
který se koná ve Strakonicích 
každý sudý rok poslední 
týden v srpnu.  
 
International Bagpipe Festival 
– held every second year in 
Strakonice in August. 

Švanda dudák se stal i tváří reklamy.  
 
Schwanda the Bagpiper also acted in advertisements.

Obálka humoristického 
časopisu Švanda dudák. 

 
Cover of comic newspaper 

Schwanda the Bagpiper.

Strakonické pivo Švanda a Dudák z produkce Měšťanského pivovaru 
Strakonice. 
 
Strakonice´s beer Švanda and Dudák, produced by Měšťanský pivovar 
Strakonice (The Municipal Brewery Strakonice).

(z básně Dudák ze Strakonic L. Grossmannové – Brodské)

The original name of this village, located west of Strakonice, was 
Virtoves (Wirtowes, Wirthsdorf), or Virt’s Village. The settlement was 

founded in around 1782 at the place of an old manor. The village has never 
been an independent municipality. Now it belongs to the town of Strakonice. 
The chapel, which was originally used as a village belfry, was built in 1909 and 
dedicated to St. Wenceslas.
West of the indicated trail, there is a castle named Střela. The first records 
of the castle date back as far as 1242. The name is probably related to the 
family of Bavors of Strakonice, who had a dart (“střela” in Czech) in their coat 
of arms. There used to be a castle here, which was gradually ruined. At the 
site of the castle, the Jesuits built a chapel dedicated to St. John the Baptist 
and a baroque chateau. Below the chateau, by the main road, do not miss 
the grange from the 16th century and the Chapel of St. John the Baptist from 
the 1950s, which was built near the original chapel that had to yield to the 
construction of the current main road.

We can see the name Schwanda in various places. In Strakonice, there is a street 
named after Schwanda the Bagpiper, and close to the railway station, there 
is a hotel named Schwanda the Bagpiper. We can enjoy the pork medallions 
of Schwanda the Bagpiper and wash them down with a pale draught beer 
named Schwanda, which was brought to the market in 2008 by The Municipal 
Brewery Strakonice.
Outside Strakonice, we can find several restaurants and a café named after 
Schwanda the Bagpiper in the Czech Republic.
The figure of Schwanda the Bagpiper is not merely of regional importance. 
Schwanda became a symbol of Czechism, national traditions and Czech 
national music. In a few revivalist poems, Schwanda even has a role similar to 
Blanik Knights – when Schwanda returns, good times will return to the Czech 
lands with him. Schwanda the Bagpiper was an inspiration to the revivalists 
back in the 19th century, and we can still learn from him to this day.

FOTO: archiv města Strakonice, Muzea středního Pootaví, J. Malířského a  Měšťanský pivovar Strakonice
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