
O Záletné kněžně 
(aneb Krása není všechno) 

 
 Jeden zdejší majitel panství měl velmi půvabnou paní. Přivedl si ji z daleka a 
nechal vystrojit takovou svatbu, že v širokém okolí nikdo větší slávu nepamatoval. 
Zahrnoval svoji vyvolenou přepychem a udělal vše, co ji na očích viděl. Pověst o její 
kráse se rychle šířila krajem a její půvab dokázal nejednomu muži zamotat hlavu. Na 
teplický zámek se sjíždělo mnoho rytířů a urozených pánů, protože zatoužili poznat 
krásu nové zámecké paní. Mladé ženě lichotila přízeň, kterou byla ve svém novém 
domově zahrnuta. Brzy jí však nestačily chvíle strávené se svým mužem a čím dál 
častěji odcházela potají ze zámku. Začal se jí dvořit lesní správce a nevděčná žena 
jeho lichotkám podlehla. V okolí se nabízelo odlehlých míst a zákoutí, kam lidé jen 
málokdy zavítali. A právě v takovýchto tichých místech pod skalami se milenci 
scházívali. Za nějaký čas si zámecký pán všiml, že jeho žena tráví příliš mnoho času 
mimo domov. Celé noci ho sužovaly zlé představy a sžíravá žárlivost se usadila v jeho 
duši. Neměl však žádný důkaz o nevěře své ženy. Jednoho letního dne sdělil kněžně, 
že brzy ráno vyrazí na lov a vrátí se až k večeru. Ukryl se v lese a čekal, až se jeho 
manželka vypraví na obvyklou odpolední procházku. Sledoval ji až ke skalnatému 
vrchu, který se v té době jmenoval Homole nebo také Čmeláčí plotna. Tam už na ni 
čekal zrádný správce. Jen co se milenci objali, vyběhl z lesa rozzuřený muž. Vztek mu 
zatemnil rozum, strhl z ramene loveckou pušku a na místě svou nevěrnou ženu 
zastřelil. Pak nabil podruhé, aby ztrestal i jejího milence. Ten však na nic nečekal a 
útěkem v hustém lese si zachránil holý život. Od toho dne se již na teplickém panství 
neukázal. Na místě, kde se tato událost přihodila, byl do skály vsazen obraz kajícné 
svaté Magdalény. Dnes se místo, kam chodívala zámecká paní na zálety, jmenuje 
Lysý vrch a obraz na úpatí skalnatého vrchu připomíná tuto historii stále.  
 
Vysvětlivky 
- Lysý vrch je hora (611 m n/m), která svým tvarem připomíná kužel, a proto  
 v dobách za císaře 
 pána měla též název 
 Homole (německy 
 Hummelplatte, odtud 
 druhý název Čmeláčí 
 plotna). Vrch najdete 
 nad železniční tratí 
 přímo proti vstupu do 
 Teplických skal. Ke 
 kapličce s 
 vyobrazením svaté 
 Máří Magdalény se 
 pak nejlépe dostanete 
 od hlavní silnice, přes 
 koleje po modré turistické trase (asi 500 m od vstupu do Teplických skal). 
- Kaplička s obrazem svaté Máří Magdaleny byla vysvěcena roku 2017 v den svátku 
 Magdaleny (22. července). V pověsti je poznámka, že Máří Magdaléna byla 
 kajícná. Původ a prameny o Máří Magdaléně čerpáme z Písma svatého, kde 



 bývá uváděna buď jako Marie Magdalena, nebo jako Marie Magdalská (což je 
 kralický překlad původního řeckého významu, že šlo o Marii z města Magdala, 
 které leží na břehu jezera Genezaretského). Lidově pak říkáme Máří 
 Magdaléna. V evangeliích je o ní zmínka na mnoha místech, například: 
 - byla jednou z žen, které doprovázely  
  Krista z Nazaretu 
 - poté, co z ní Ježíš vyhnal sedm   
  démonů, doprovázela jeho   
  učedníky 
 - byla při Kristově popravě, pohřbu i  
  zmrtvýchvstání 
 - při Ježíšově popravě stála pod   
  Kristovým křížem, jako jedna ze tří 
  žen (kromě ní tam byla ještě  
  Kristova matka Panna Marie a  
  Marie Kleofášova) 
 - byla u Ježíšova prázdného hrobu a  
  setkala se se vzkříšeným Kristem,  
  byla první, komu se Kristus zjevil  
  po svém vzkříšení, poté to šla  
  povědět učedníkům, ale ti ji   
  nevěřili 
 
 
 
 
Milan Škoda (30. 10. 2022) 
- průvodce Broumovskem http://www.milan-skoda.cz/broumovsko.htm 
- facebook https://www.facebook.com/milan.skoda.9862/ 
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