
Zaříkávač Hána z Úbočí
Před dávnými lety žil ve vsi Amonsgrýn (Úbočí) muž 
jménem Hána (Hahna), který dovedl zaříkávat ne-
moci a díky tomu značně zbohatl. Uměl však i jiné 
kouzelné věci.

Jednou prý seděl v jednom úbočském stavení v bu-
jaré společnosti. Jeden z  hostů prý dostal chuť 
na zaječí pečínku. Hána se usmál a  řekl mlsnému 
hostu, aby se šel podívat do roury od kamen, jestli 
se tam nějaká pečínka nezatoulala. Když to vyzvaný 
host udělal, skutečně objevil v  rouře za  kamny 
schovanou krásnou pečeni.

Jindy prý Hána slíbil, že uspořádá vojenskou pře-
hlídku. Sousedé tomu nevěřili, ale přišli se podívat. 
On prý vyvolal celý regiment francouzských vojáků, 
kteří v řadách pochodovali před ním a před užaslý-
mi vesničany.

Divoký lovec
Na  tzv. Jedlovém mostě (Tannenbrück) nedaleko 
ruiny Boršegrýnu slýchávali mnozí, ale zvláště ti, 
kteří tudy bloudili za bouřlivých nocí, všelijaká prás-
kání bičem, štěkot psů a divoký dusot kopyt. Vypráví 
se, že je to dávný kastelán z hradu Boršegrýn, který 
se kdysi dal na loupežnictví na silnici kolem hradu. 
Kastelán pořádal divoké lovecké jízdy, ničil obilí 
na  polích chudých sedláků, a  za  to byl zatracen. 

Až do konce světa bude tento divoký lovec se svou 
hrůznou družinou táhnout na Tannenbrücku.

Divoký lovec pořádá své rejdy v doprovodu své děsi-
vé družiny nejčastěji na masopustní úterý. To raději 
zůstaňte doma a do místních lesů a polí nevyrážejte. 

Slepý mládenec a císař
Žil byl v okolí hradu Boršegrýna slepý mládenec, je-
hož bůh sice připravil o zrak, ale nadal ho neočeká-
vanou schopností vidět to, co nevidí ti, kdo očí mají. 
Dokázal vidět daleko do budoucnosti.

Dolní Žandov a okolí
Legendy ze Žandova a okolí



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

Když se vracel císař Karel IV. z Norimberka do Prahy 
a dosáhl městečka Mähringu, připomenuli mu kas-
telán a malíř, jedoucí na koni vedle krále, že tu v jed-
né chýši žije znamenitý věštec, slepý mládenec. Je 
to prý necelá hodinka a byla by to nyní nejvhodnější 
příležitost k návštěvě. Císař Karel IV. přisvědčil, po-
bídl koně do lesa a jel tak rychle, že se s družinou 
ocitli zakrátko na místě.

Chlapec císaře bez řečí poznal, přivítal a odpověděl 
na císařův dotaz. Pokud chcete znát jeho proroctví, 
najdete jej zde: www.marianskolazensko.info

Křížový vrch u Žandova
Za hlavní silnicí vedoucí od Žandova na Cheb je ne-
daleko hřbitova malý pahorek, dnes zarostlý stromy. 
Místní mu říkají Křížový vrch. Farář Pawlík ze Smr-
kovce zde nechal v 19. století vystavět dřevěný kříž, 
aby pomohl zahnat ohnivé mužíky, a od té doby už 
je tu vskutku nikdo neviděl.

Lidé z Žandova i Úbočí říkali, že na tomto vršku ohni-
vé mužíky vídávali, jak zde běhají, poletují a pobíhají 
kolem vršku, ječí a pískají, meluzína kvílí a rozfoukává 
jejich jiskry, které od nich odlétají při každém jejich 
odrazu ze země.

Ohniví mužíci se prý zjevovali hlavně tehdy, když 
měla do místního kraje přijít válka a hladomor. Už je 
dlouho nikdo neviděl a  doufejme, že ani neuvidí. 
www.marianskolazensko.info

Kvíz:
Kterou válku ohniví mužíci 
oznámili?
1. třicetiletou
2. první světovou
3. druhou světovou

Kde zříte malého velkého 
francouzského vojáka?
1. v Milíkově
2. na zámku Kynžvart
3. na Manském dvoře

Které město zmínil slepý 
mládenec císaři?
1. Cheb
2. Prahu
3. Norimberk

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

Doporučená místa k zastavení: https://mapy.cz/s/1fE5Z
Úbočí – bývalý Jedlový most 50.0275653N, 12.5623808E
Křížový vrch u Dolního Žandova 50.0234400N, 12.5458031E

Tipy pro výlet: Dnes je v Úbočí jen pár statků. Přímo pod hradem nebo Jedlovým 
mostem se dobře zaparkovat nedá. Proto je lépe nechat auto výše v Úbočí nebo 
v Žandově. Pozor při přecházení nebo přejíždění hlavní silnice na Cheb. Křížový 
vrch je lesnatý pahorek, který uvidíte při pohledu doleva od Žandovského hřbitova.  
Krom legend se na daných místech nedochovaly žádné památky.
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