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Vá.žeaý paA~ illlž8nýre, ,:"
jako člověk, jehož největší zálibo~. je turist~ka, .e které řa_im především pu-
t"váni přírod.u, lIlá"štěvya prGhlH,ky veěk:~rých kulturnich a technických pamá.-
tek, muzeí, galerií atdo, zajímám Be i • historii' s tím 8€1uvisející. Všemu tomu
8(1) věnuji víc než tři desetiletí a tak jsem poznal mnoha krásného, zajímavého a
někdy i 2iáhadnéhe5 .'''patrně největší záhadou s kterou jsem se setkal je- p.dzemi,
pr to si Vám cievoluji napsat tento dopis. Obracím se na Vás, protože jste mne již
více krát zaujal, zvláště svými znalostmi G různých podzemních pr storáeh u llál'J.
Ale k~kretně: záhada se týká hradu Pecka~ Se snahou její objasnění jsem se
/Setkal ~ice než třiceti lety ••Výsledku jeem se však nikdy nea::.čkal••I nejno"ěj-
ši pruvodce hovoří o ned~končeném průzkumu do současné doby~ K mis~u mám osobni
'IZtah. Z, Pec ky'pasházi otc cva ma t.K:a 1:10 jeho 8 t.rýc ,pan Ricll tel') kdysi liW'1~.l
na hradě' pr'lv~d@~l!l.~Kdy3 j~!em j~~ ~a-čátkem 7. tých let viděl nap.sledy, průvodoe
již nedělal ••Ma hradě v tu dobu prováděl starif;í, a jak jsem poznal, velice aktiv-
Ai pán.. Jehe jmén jsem už dávno zapomněl ••Při prchlídee hradu se zmínil o pra-
cech, které na hradě pr.bihají a sice • odkrývá.ni zamaskované, řekněme šachty.
Později jeem se :5 nim několikrát Ilešel a GA mi V'Yprávěl podrobn.osti, které bych
Vám chtěl předat. N,evfm jell.,tlipo těch letech ti/.!pro Vás bude mít ještě n.ějaký
význam, mozná o t m víte dalek víc než já, ale i ze zmínky ve Vaši knize jsem
pochepil, že tuto věc nepovažujete za uzavřenou. T'aké nevím z jakých informač-
ních zdroju jate čerpal, ale určitě ne v letech Q kterých se zmiňuji já .•Jak jsem
již napsal» je to ví ce než 30 let zpátky a tak se zřejmě dopustím některých ne-
přesnosti, za které se omlouváme Ale to nejpodstatnější si dobře pamatuji .•~ai
známo, hrad P'eeka je z velké části zřícenina., Mezi zbytky zdí ros-to tráva, pouze
na později odkrývaném prostoru byla jakási kameninao Při jejím, ~nad náhodném
odkryti se objevil písek, což na skále jistě není samosebou ••Mocnost vrstvy pí-
sku byla 4 metry a bylo jasné, že zde byl navršen úmyslně. Pc jeho odstranění
se objevila kamenná klenba. Po jejím odkrytí znovu piseke A to již byly vidět stě-
ny (v průvodci uvádíte studny) jakési štoly. I v současných průvodcích jsou roz-
pory., Dotyčný pan průvodce~vrdil, že o studnu se nejedná a také do té doby 9 ní
nikdo neměl ani tušenic Byla dobře zamaskovaná a hlavně plná písku ••~ady si dovo-
luji odbočitoKdyž já měl m,žnost. tuším v roce 19721 do ní nahlédnout byl písek
vybrán do hl~ubky asi JOti metrůo Jestli se dobře pamatuji, měla zčásti kulatý
a z čá.sti hranatý průměro Odkrýváni bylo velice náročné., Viděl jsem zde prac ••.•
vat mladé horníky z Malých Svatoňovic. ~achta byla osvětlena a bylo dobře vidět,
že není úplně kolmá, ale v dolní části uhýbá stranou, což bylo dobře poznat po-
dle sloupce osvětleni. V té době již byly práce nejen náročné. ale i nebezpe-
čné. Byl přizván důlní inženýr z Karviné, který po prozkoumání prostor uvedl ve-
lice zajímavé skutečn~sti, ale také se zasadil o zastaveni všech praeí z bezpeč-
nostních důvodůo A ny i se vrátím k t mu nejzajímavějšímu, k historickým souvisl~-
stemo Než Josef li. začal rušit řády, byl hrad Pec:ka v majetků Kartuziáliů. Ti jej
získali po popraveném předch~zím majiteli Kryštofu Harantovi z Polžie a Bezdru-
žico Tento řád byl velice behatý 9. jeho členové museli být vzdělani a mimořádně
inteligentní. Majetky měli i v jiných zemích Evropy a řád si XI člený vybíral
obzvláště pečlivěo Na hradě Pecka jich snad i z těchto důvod~ bylo vždy jen ně-
kolik, údajně nejvíce šest~ ~ohle je Vám jistě vše známo a jistě i daleko vfceo
A~e nevím» jestli znáte další souvislosti, které mně citoval již zmíněný pan
průvodce. V kronice obce Pecka jsou totiž uvedeny zajímavé skutečnosti. Po celou
dobu přítomnosti řádu až do rozhodnuti Josefa Ilo nesměl nikdo do hradu vstou-
pit pod hrozbou trestu smrti ••~o prý bylo veřejně známoo Z toho důvodu byla hned
za branou jakási návštěvní místnoste Dále se nesmělo a také to bylo po dlouhá
desetiletí dodržováno a respektováno. Až na jednu výjimkuo Jed.en mistní "bčan,
tovaryš jak je uvedeno v m:í.atnikrll>nic,e,v noci se ně.iakým zp"'aobem do hradu
do~talf ale byl chycen a měl být popraveno ffyl všek vyprošen a propuštěn.
Přesto se do hradu i přes uvědomují&"i si nebezpečí hrdelního trestu jiné noci
vypra vil snevu, Byl opět PTcilll.ásledQván(v kr erri.ee je výraz' šhánf n.e.hradbách)
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ale z hradu se tentokrát podaři-l'Q~prC~nqúto~l však: dále pronásledován a na
stráni proti br:ině hradu dostižeÁ)l na Ili~~l··zbi t ••14ía~o připomíná. lEřiželco
Kartuziáni měli Jieje ebrovské jmění,ale -i vel:i:-cecennj' archiv, tajné recepty
na léky a dokenc8 i na likéry. Když museli hrad opustit, ne měli si nic ~a své-
ho bohatství odnéet~ A nyní se opět vrátím ke štolea Než byly práci za§táveny,
bylo geol gickým pr~z~umem zjištěno, že na dno zbývá již jen několik metr~:o
Ale ještě zajímavější bylo zjištění, že písek byl uložea v době držení hradu
kartuziány a až do d~by jeho objeveni s ním nebylo manipulováno. To jistě sto-
jí za zamyšlellÍo Zvláště to, že až do 70tých let 20Q století o tomto nikdo
n.eměl ani tuěení. ~.e členové řádu dokázali jistě velice pracnou stavbu prQ-
vést a to ve vš'! tajnosti a i ji zamaskovat. A na velice dleuhou dobu; Co Je
asi k tomu vedlo? Jen připomínám, nesmčli nic odnést, ale také se po nich nic
nikdy nenašloo ~ady moje p~vědomost končie Pan pravodce mi vyprávěl ještě mno-
ho jiných zajímavosti, např. o podzemí Valdické věznice nebo o zazděných kos-
trách za oltářem v kostele v Pecce. Nabízely se jisté souvislosti, ale ty již
neuvádimo Byla to sdělení jiných osob, nepřo mistního lékaře, a některé podreb-
Rosti si již přesně nepamatujie Pan průvGdce vše velice pečlivě zkoumal, měl
velikou krabici korespondenceo Pak jsem po čase na Pecku znovu zavítal. Prová-
děla zde mladá dívka, která o tomto v.ůbec nic nevěděla aOpanu průvodci jen to,
že "zde už není" ••Když jsem jí ukazoval na dřevěnou ohradu okolo v.stupu d
šachty a na prkAech nápis o zákazu vstupu a o úředAÍm zapečetění, které tam
stále je~tě bylo, nebyla schopna o tom říci ani slovo. Jen při prohlídce hrad-
ního paláce ve sklepení ukazovala v podlaze díru, ve které byla dlouhá železná tyč,
s kterou ai návštěvnici mohli "zarajbova.t" & pře svědč í, t se tak v té d.bě o
dosud ne dkrytých a tedy i neprozkoumaných prostorách v p dzemi. Ještě jse~
po několika letech hrad navštívil, ale nic se nezměnilo. A jak vidno dodneao
Možná, že o žádnou záhadu se ani nejedná, nevím jel!ltlip tolika' letech má.
můj dop:isVám ještě nějaký význam. Nebo spíš smysle Ale aenohu zapomenout na
pohled do té hl ubky a obdiv k dovednosti těch neznámých ruvačúo A výsledek
dopoeud žádnýo Uvědomuji sit ze moje sepsané vzpomínky, dnes už neúplné, ~

bjasnění této ~ zajímavosti" nemohou p moci~ Možná ale někdo by věděl MOŽ-
n stech dokončit tehdy započatý průzkum. Proto právě píši Váze Vím že znáte
historické 80uvi losti hlavně jste geolQgc Mnohe let jsem oČ.kával, že B
jednou objoví zveřejněni nějakého výsledku těch dl uhých a náročných prsRí.
Nevím proč nikdo neměl zájem o takov uto pozoruhodnost. Přece to vše tehdy
nebyl děláno bezúčelaě. !Teto jsem napsal tento dopiso Abych zn.vu oživil sobě
naději, že se stále zkoumají věci neprozk umanéo Prosim, berte tento dopis
jak. zájem aěkoho kde d ufá, že se dočká vysvětlení ještě jedné záhady~
~áhady jménem Peckao
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