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ÚVOD 
Mnoho z nás má ve svém životě nějaké to setkání s něčím tajemným, tajuplným už 
za sebou. Na některé tato zkušenost možná ještě čeká. Je také dost lidí, a kdo ví, 
možná je jich i většina, kteří se s ničím záhadným nikdy nesetkají. Proto na záhady 
ani nevěří. Jsou si schopni vše vysvětlit přírodními zákony. A o tom, co si vysvětlit 
nedokáží, prostě nepřemýšlí. Jsou však mezi námi i takoví, kteří tyto záležitosti přímo 
přitahují.  

Jasně, každý jsme jiný. Já patřil také do skupiny ryzích skeptiků. Vše jsem si dokázal 
nějak vysvětlit. V žádná kouzla jsem nevěřil. Nic záhadného v ničem neviděl. Vše má 
přece své vysvětlení. 

Jenže pak se stalo pár událostí a já svůj pohled na současnou realitu začal měnit. 
Stopy ve sněhu na opuštěném místě, které kde se vzaly, tu se vzaly a zase stejně 
tak zmizely. Jakási poletující postava nad splavem. Přesouvání předmětů. Létající 
kameny. Myslím, že pochopíte, že má důvěra, že má vše vysvětlení a základ 
v reálném světě, vzala za své. 

Také jsem měl v životě to štěstí, že jsem poznal několik lidí, kteří se rovněž vymykali 
„normálu“. Ano, proutkaře bereme tak nějak za lidový kolorit. Jenže oni opravdu 
dokáží pomocí poutku poznat, kde máte kopat studnu a v jaké hloubce narazíte na 
spodní vodu. Já poznal chlapíka, který mi diagnostikoval nemoc o pár let dříve, než 
propukla. Ale to je už jiný level. Jiný chlapík, mne, nedůvěřivce, pomocí obyčejné 
kancelářské sponky na pár vteřin „vypnul“. Férově musím přiznat, že jsem poznal i 
pár podvodníků, kteří si ze svých neexistujících schopností udělali prosperující 
byznys. 

Přes své „pozitivní“ zkušenosti se světem záhad, tajemna i paranormálních aktivit, 
zůstávám jakýmsi „pochybujícím skeptikem“. Připustím si, že jsem na něco 
záhadného narazil až poté, co nenajdu jiné vysvětlení. A i v tom přičítám 
nevysvětlitelnost jevu spíše mým vědomostním nedostatkům. Nevidím v každém 
odlesku na fotografii nějakou tajemnou tvář. Shluk mraků na obloze vždy hodnotím, 
jako obrazec vzniklý náhodným prouděním vrstev vzduchu, i kdyby se na nebi zjevila 
tvář Kristova. I tu jsem opravdu viděl. Bydlím v lese, vím tedy, jak strašidelné zvuky 
dokáže vyloudit lesní zvěř, takže hejkaly opravdu považuji za bytosti lidové 
představivosti.  

Přesto mne svět záhad přímo přitahuje. Proto jsem začal s tímto projektem, ve 
kterém vám chci přiblížit tradiční i netradiční místa v naší zemi, kde se něco 
tajemného a záhadného dělo, nebo se děje pořád. Základem jsou mé osobní zážitky 
a hlavně studium těchto podivných záležitostí. Zdrojem informací jsou zaznamenaná 
svědectví právnických osob, osobní svědectví běžných lidí, lidové pověsti i 
tradované, mezi lidmi předávané, historky. 

Svědectví doložená soudem, nebo policejním vyšetřováním, záznamy ze zásahu 
hasičů asi není třeba nijak zpochybňovat. Svědectví lidí je třeba posoudit podle 



okolností dané příhody. Roli v historce může také hrát strach z daného jevu, stav 
svědka, a také jeho snaha být jednoduše zajímavým.  

Záhadná místa proto popisuji s určitým nadhledem a také netvrdím, že když se na ně 
vydáte, uvidíte nějakého ducha, či něco podobného. Můžete však být na něco 
takového připraveni a můžete se „naladit“ na větší vlastní vnímavost. Třeba budete 
mít štěstí. 

A pokud ne, v knize uváděná místa si tak či onak zaslouží vaší návštěvu. Jsou 
zajímavá už jen tím, že jsou. Jsou krásná, mají nějakou historii, atmosféru. Určitě se 
nebudete nudit. Přeji vám příjemnou četbu a zajímavé cestování. 

Na začátek 
 
 

PROČ VZNIKÁ PRŮVODCE? 
No řekněte sami. Neláká vás tajemné místo o trošičku více než třeba „obyčejný“ 
hrad? Pokud si plánujete výlet, nedáte přednost místu, které má v historii, nějakou tu 
aférku s něčím nadpřirozeným, nevysvětlitelným? Já jsem přesvědčený, že ano.  

Přesto na taková místa nikoho nehoním, ani vás nepřesvědčuji o tom, že je musíte 
navštívit. Mám k těm místům jakousi posvátnou úctu. Respekt. 

Návštěva takového místa má určitou přidanou hodnotu. Kromě cestování, pohybu až 
sportu, s ním můžete spojit i trochu studia nebo dokonce pátrání po záhadách, které 
se na těchto místech vyskytují. To je troška koření, kterého se při běžné turistice 
nedostává. 

Vydat se na hrad, zříceninu či zámek je fajn. Ale pokud člověk nemá potřebné 
znalosti historie, jde jen o takové poloprázdné putování. Přijedete k takovému 
objektu, pořídíte nějaké fotografie, nebo video, zapíšete si návštěvu do svých 
deníčků. Tím to celé končí. Ale vědomí, že jste na objektu, kde se vyskytují 
nevysvětlitelné záležitosti, takovou návštěvu jaksepatří okoření. 

K takovému objektu se už blížíte plni očekávání. Stanete se očitými svědky něčeho, 
co se zde někdy, občas děje? Pocítíte nějakou energii? Stane se vám, že zažijete 
náhlý pokles teploty, což bývá průvodním jevem většiny paranormálních jevů? A co 
fotky a videa? Budou ve stejné kvalitě, na jakou jste u svého aparátu zvyklý, nebo 
budou rozostřené či jinak znehodnocené? A bude foťák či kamera vůbec fungovat? 

To vše je u popisovaných míst, dá se říci, obvyklé. Každé místo se projevuje trochu 
jinak. Někde na vás bude působit energie. Negativní či pozitivní. S tím, můžete mít 
problém, pokud nejste alespoň trochu senzitivními jedinci. Někde, ale můžete slyšet 
kroky, nebo hudbu varhan, přičemž jaksi chybí varhaník. Někde se zjevují 
prokazatelně duchové. A ti se zjevují i projevují i před lidmi skeptickými k těmto 



záležitostem. Takže šanci, že se vám podaří něco „ulovit“ máte. Čím víc míst 
navštívíte, tím větší ta šance bude.  

No řekněte, nejde o jiný level takové turistiky? Láká vás to? Tuším, že ano. Proto 
píšu tohoto průvodce.  

V naší zemi je úroda záhad, možná jinde až neobvyklá. Kromě všeobecně 
„profláknutých“ míst, se budu věnovat i místům, o kterých není až taková 
povědomost, že se na nich něco děje. Jsou to však místa i tak velice zajímavá a 
krásná, takže si plně zaslouží vaší pozornost. 

 Tak si z mé knihy vyberte nějaké zajímavé místo a vydejte se za svou první 
„záhadou“. Nemusíte za ní cestovat přes půlku republiky. Místa vybírám tak, aby byla 
ve vašem dosahu a to čímkoliv. Autem, na kole, nebo i pěšky. 

Na začátek 
 
 

ZÁHADNÉ JEVY PROJEVUJÍCÍ SE NA MÍSTECH UVÁD ĚNÝCH V PRŮVODCI 
� Paranormální bytosti 
Setkáte se s nimi na hradech a zámcích, ale i na místech kde byste je jinak 
nečekali. V průvodci zjistíte, že zjevování paranormálních bytostí je možné třeba 
ve městě, nebo u splavu v řece. Mají různé podoby. Většinou jsou bílé, nebo 
černé. Není jim vidět tvář a nevypadá to, že by měli nohy. Jen tak se nějak 
vznášejí těsně nad zemí. V případě Branišovského lesa se říká, že to co se tam 
zjevuje, nemá sice tvář, za to jsou viditelné červené oči. 
Pamatujete si, na černobílý film Bílá paní? Tak v tom filmu se zjevovala a chodila 
Bílá paní se špičatou čepicí na hlavě. Přesně takovou čepici popisují svědci u 
pozorování Bílé paní v Jindřichově hradě, nebo na Bouzově. Je to podvědomá 
informace převzatá z populárního filmu, nebo snad svědci přesně popsali, co 
skutečně viděli? 
Některé bytosti nejdou vidět. Jen lze zaznamenat jejich konání. Své by mohli o 
tom vyprávět v obci Bobrová, kdy tam poltergeist poničil celý dům. Za přímého 
svědectví dobrovolných hasičů. 
 
� Přemis ťování p ředmětů 
Přemisťování předmětů, nebo kroky v místnostech kde nikdo není, se připisuje 
paranormálním bytostem, které z nějakého důvodu nechtějí, nebo nemohou být 
spatřeny. Přímá svědectví popisují například pohyb těžkého korbelu po stole, 
nebo zasouvání židlí. Svědky byla skupina důchodců, což téměř vylučuje pokus o 
nějaký vtípek. Lehce by se to totiž mohlo, zvrtnou v boj o život, při srdeční slabosti 
některého člena skupiny. 
 
� Zvuky 
Totéž vlastně platí pro zvukové projevy. Svědectví na různých objektech je 
povícero. V tomto průvodci jsou popisovány záležitosti jako hra na varhany, 
dětský pláč apod. 



� Energie 
Různé druhy energie jsou kapitolou záhad samy pro sebe. Odkud se bere, za co 
jí vděčíme, jak s ní nakládat? To jsou otázky, na které lze stěží v krátkosti 
odpovědět. Někdy za to může podloží a skladba země pod místem zdroje 
energie. Popisuji místa, která jsou zmagnetizovaná, nebo se zde vyskytuje 
radioaktivita a třeba také různé plyny. Pak jsou zde místa, která trpí nějakou 
energetickou stopou. Jedná se většinou o žaláře, popraviště nebo stavební 
výklenky, které posloužily k zazdění osob zaživa. V průvodci rozlišuji energie na 
ty dobré, tedy pozitivní, kterých nikdy není dost. Na těchto místech byste se měli 
zdržet co nejdéle a být v pohodě a klidu. Tu energii do sebe dokážete totiž nasát. 
Energii zápornou, tedy negativní není zrovna zapotřebí vyhledávat. Na místě, kde 
se vyskytuje, se zdržujte raději co nejkratší dobu.  

 
Na začátek 

 
 

KATEGORIE ZÁHADNÝCH JEV Ů 
Pro účely tohoto průvodce jsem rozčlenil jednotlivé druhy záhadných jevů tak, aby 
vám více přiblížili to, co na vás bude čekat při vaší návštěvě. Nebo naopak, abyste si 
návštěvu mohli naplánovat podle toho, co chcete zažít, probádat, zjistit. 
Vzhledem k tomu, že spousta z nás chodí na výlety se psím společníkem, jsem 
zařadil i informaci, co čeká vašeho pejska a jak pravděpodobně bude reagovat, když 
se přiblíží něco, co není zrovna běžné. 
 
 

Pozitivní energie 
Místo s pozitivní energií, vás vítá. Těšíte se na něj a vzrůstá vaše napětí, čím více se 
k němu blížíte. Na pozitivní místo jste zvědaví. Očekáváte příjemné chvíle, chcete 
pocítit štěstí. Pozitivní místo, pokud víte, že k němu jdete, tak vás přímo přitahuje. 
Co když ale nevím, že tam kam jdu, potkám pozitivní energetické místo? Jak ho 
poznám? 
Poznáte jej jednoduše. V pozitivním prostoru je vám fajn. Pozitivní místo, nebo spíše 
věci kolem, se vám líbí. Jak se říká, bere vás to za srdce. Pozitivní je pro nás vše, co 
se nám líbí. Nepočítám do toho třeba filmovou produkci s násilnou tématikou, která 
se sice může na první pohled líbit, nic méně po hlubším zamyšlení na těchto dějích 
nic pozitivního není. 
Jako příklad pozitivních věcí lze uvést, západy a východy slunce, obrazy, fotografie, 
sochy, přírodní scenérie, oblíbenou hudbu. 
Pak jsou tu místa, která jsou přímo zářiče pozitivní energie. Ty poznáte podle toho, 
jak prudce se vám změní vnímání okolí. Máte zde pocit klidu a míru. 
Místa kde vyvěrá pozitivní energie, jsou velice vhodná k meditaci. K uvolnění 
myšlenek, při kterém cíleně na nic nemyslíte, a spíše to co vám připadne na mysl, 
zaháníte, nebo lépe, tuto myšlenkovou stopu nepřiživujete a nerozvíjíte. Dojde tak 
k úplnému pročištění vaší mysli. To špatné odejde a připraví místo pro to nové a 
dobré 
 


