
Poklad v bažině 

 
V době panování rakouské císařovny Marie Terezie došlo mezi ní a pruským králem Bedřichem 

k sedmileté válce. Během této války byly svedeny ve zdejší krajině dvě menší potyčky vojenských 

oddílů, a to 10. července 1757 mezi obcemi Lískou a Kunraticemi a 19. července 1757 mezi obcemi 

Studeným a Lipnicí. Na místě jsou dodnes zachovány kamenné pomníčky. 

 Střetnutí u Lísky se odehrálo v neširokém údolí, kudy prochází cesta do Kunratic a kde je malý 

hřbitov. Mezi svahy jsou vlhké louky, které místy v úžlabinách přecházejí v bažiny a rašeliniště. 

 Pruský oddíl vezl s sebou válečnou pokladnu. Střetnutí se vyvíjelo však v jeho neprospěch a 

on se musel dát na rychlý ústup. Vojáci hleděli především zachránit své životy i svěřené peníze. 

 Pustili se proto s plným vozem přímo přes bahnitou louku. Kola se hluboko zařezávala do 

měkkého povrchu, a když dojeli doprostřed, počal se vůz zvolna propadat do hlubin. 

 Vojáci vyvíjeli veliké úsilí, aby povoz zachránili. Pot jim stékal po rudých tvářích, vystouplé žíly 

hrozily prasknutím, ale vůz i s penězi mizel stále víc a více. Protože se vítězný protivník blížil, museli 

myslet na vlastní záchranu. Přesekali postraňky zapřažených koní a v několika okamžicích byli s nimi 

v lesích na svahu. 

 Mezi tím pokladna zcela zmizela v bahnisku. Našli se lidé, kteří ještě téhož dne se pokoušeli 

nalézt místo, kde se vůz propadl, aby jej i s penězi vytáhli, ale ať hledali, jak chtěli, poklad beze stopy 

zmizel. 

 Bažina byla asi příliš hluboká a také v průběhu boje nikdo si nezapamatoval přesné místo, kde 

se propadl. Jen ostřice a sítiny se ohýbaly pod poryvy větru a kolem nich se čeřila kalná voda pokrytá 

barevnými stopami. 

 Po čase si lidé všimli, že v úvalu nad bahniskem je za temných nocí vidět sem a tam se 

míhající světýlka. Věřili, že jsou tam proto, aby hlídala zapadlý poklad. 

 Kdo se však chtěl světýlkům přiblížit, toho prý zavedla na zrádnou hlubinu, kde se utopil. 

 Proto se všichni těmto místům raději vyhýbali a dnes nás na utopené peníze upoutá jen tato 

pověst. 

 

Co je o této události zaznamenal ve své kronice rynartický kronikář Ernst Vater? 

Podle pověsti, kterou uvádí kronikář uvádí, měla být v okolí  Studeného roku 1757 ukrývána vojenská 

pokladna nedaleko „Groβvotaborn“ (skalnatý převis před „Groβen Abschne“). Tamtéž měla být i 

nalezena. 
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