
O Poustevníkovi z Májové hory
Na Májové hoře se scházeli lidé od nepaměti a pro-
váděli zde své pohanské obřady a rituály. Na konci 
16. století zde Cedvicové, tehdejší majitelé kyn-
žvartského panství, vystavěli zámek. O 100 let poz-
ději zde již noví majitelé, Metternichové, vystavěli 
barokní zámek. A protože hrabě Metternich byl po-
božný, nelíbilo se mu, co se na Májové hoře dělo.

Dal proto povolat benediktínské mnichy, kteří měli 
pohanské obětiště hlídat. Ti se tu střídali, až tu je-
den zůstal natrvalo. Postavil si malou chatrč na ská-
le nedaleko pod horou v místě, kde dnes stojí býva-
lá čajovna. V  roce 1835 byla na  místě konání 
pohanských rituálů postavena dřevěná kaple, která 
se dochovala dodnes. A i dnes se tu konají krásné 
rituály. Čas od času v této přírodní kapličce zamilo-
vaní lidé uzavírají manželství.

O zachráněné lásce
Je to už dávno, co na Chebsku vládli Vohburgové. 
Tehdy žila na dvoře mocného Diepolda z Chebu lí-
bezná panna Magdalénka. Ta měla upřímně ráda 
mladého rytíře, který byl v Chebu ve službě. Dlouho 
nic nestálo v cestě lásce dvou mladých lidí. Až jed-
noho dne přijel slečnin strýc s  velkou družinou. 
S ním přijel i jeden starý francouzský šlechtic, který 
měl být zasnouben s  nic netušící pannou Magda-
lenkou.

Když to Magdalenka řekla svému milému, oba se 
rozhodli uprchnout na rodný hrad mladého rytíře. 
Než však stačili opustit brány Chebu, byl jejich útěk 
objeven a starý francouzský rytíř se svými zbrojnoši 
začal prchající pár pronásledovat.

Ve stínu hustého bukového lesa na vrcholu Májové 
hory si dopřáli mladí milenci krátkou chvíli oddechu 
a  nechali odpočinout i  své koně. Ve  chvíli, kdy se 
chystali znovu ujíždět dále, uslyšeli blížící se dusot 
koňských kopyt. Mladý rytíř tasil meč a postavil se 
před klečící milou, která prosila Boha, aby je oba 
ochránil.

Najednou se zpoza houští vyřítil rozohněný jezdec 
a v tom okamžiku se stal zázrak. Asi 30 kroků před 
oběma milenci se kůň starého rytíře v plné rychlosti 
náhle zhroutil k  zemi a  pohřbil jezdce pod svým 

Lázně Kynžvart a Velká Hleďsebe
Legendy zámeckého parku Kynžvart



Projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR 
z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

těžkým tělem. Jakmile zbrojnoši uviděli, co se stalo jejich pánovi a opodál k boji připraveného urostlé-
ho rytíře s taseným mečem, zalekli se a obrátili se zpět k Chebu. Magdalénka se svým milým tak byli 
zachráněni. Za šťastnou záchranu z hrozícího nebezpečí nechal později mladý rytíř na tomto místě 
vztyčit vysoký dřevěný kříž.

Čertovská pověst zámeckého mlýna
Před válkou se tradovalo vyprávění o  tom, jak se 
ve  mlýně objevil čert. Jednou za  soumraku se prý 
vydalo dvanáct mládenců z  Kynžvartu ke  mlýnu. 
Už když míjeli sochu sv. Jana Nepomuckého, přidal 
se k nim zničehonic třináctý a bylo na něm podivné, 
že má něco s nohou. Nikdo si prý ale netroufal nic 
říci. Když všichni přišli ke mlýnu, zašli si tam na chví-
li sednout do hospody. Teprve v místnosti pak uvi-
děli, že ten třináctý má místo jedné nohy kopyto. 
Milí mládenci se začali velmi rychle jeden po  dru-
hém vytrácet ven, až v místnosti s  čertem zůstala 
jen samotná hostinská. Ta prý hbitě přiskočila 
ke kropence se svěcenou vodou a udělala nad ďáblem znamení kříže. Ozvala se mocná rána, místnost 
zaplnil kouř, byla cítit síra a čert byl ten tam. Ještě dnes je v mlýně vidět vikýř, kterým tehdy čert uletěl.

Legenda o princezně Pascalině
V  zámeckém parku najdete veliký bílý kříž. Ten je připomínkou smrti princezny Pascaliny. Dlouho 
panovala legenda o tom, že ji v parku roztrhali psi, které na ni poslal žárlivý manžel.

To ale není jediná verze, více se dozvíte na www.marianskolazensko.info

Kvíz:
Ve kterém století vládli 
v Chebu Vohburgové?
1. osmém
2. dvanáctém
3. sedmnáctém

Kde zesnula princezna 
Pascalina?
1. na Kynžvartě
2. ve Vídni
3. v Duchcově

Jaká budova je pod starou 
poustevnou?
1. pivovar
2. kovárna
3. mlýn

Odpovědi se dozvíte v plné verzi příběhů a legend na webu www.marianskolazensko.info

Doporučená místa k zastavení:  https://mapy.cz/s/1fDqs
Poustevna na Májové Hoře (čajovna) 50.0035578N, 12.6035044E
Májová hora 50.0028683N, 12.6043628E
Zámecký mlýn s čertovskou pověstí 50.0063647N, 12.5980464E
Památník princezny Pascaliny 50.0076469N, 12.5953933E

Tipy pro výlet: Procházka zámeckým parkem za legendami a monumenty zabere 
asi 2 hodiny. Terén je schůdný i s kočárkem, ale v některých částech parku může 
být bláto. Auto nechte na parkovišti před zámkem, nebo pokud se chystáte dát 
i oběd, můžete na nádvoří bývalého hospodářského dvora.
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