
Důkaz neviny na votickém Polském vrchu 

Bára byla sirotek. Podle tehdejšího práva patřila vrchnosti, žádné dobro jí z toho ale 
neplynulo. Sama o sebe se postarat musela, sama sobě peníze na živobytí vydělat, a tak již 
odmala pracovala v zámecké kuchyni. Od zlé a nepřející kuchařky tu dívčina vlídného slova 
nezaslechla, jen nadávky a bití. Přes všechny útrapy z ní vyrostla krásná dívka. Netrvalo 
dlouho a všiml si jí kuchařčin syn. Točil se kolem kuchyně, až to začalo být kuchařce divné 
a pramálo se zamlouvat. Myšlenky v hlavě zlé počala spřádat, jak by pouto mezi dívčinou 
a synem zpřetrhat mohla. 

Jednoho rána objevil se v kuchyni dráb. „To je ona. To je ta zlodějka!“ ukázala na 
Báru kuchařka. Dráb se jen zašklebil, několikrát udeřil děvče důtkami, svázal jí ruce a odvedl 
na radnici. 

„Kam jsi dala zástěru, kterou jsi ukradla paní kuchařce?“ spustil na ni purkmistr. „Nic 
jsem neukradla, o žádné zástěře nevím,“ bránila se dívka. „Chceš snad tvrdit, že paní zámecká 
kuchařka lže?!“ obořil se na ni jeden z konšelů. Mlčela, jen její oči ustrašeně bloudily 
z jednoho muže na druhého. Pohledy jejich nevěstily nic dobrého, jen zlobu a opovržení. 
„Nejsi jen zlodějka, ale i lhářka, “ přisadil si další konšel. Mlčky a s hlavou skloněnou 
vyslechla rozsudek. Na šibenici. Když ji odváděli, jen tiše plačíc opakovala: „Nejsem 
zlodějka, nejsem zlodějka.“ 

Když ji na Polský vrch vedli, šla jako ve snách. Nevnímala okolí, cestu, šibenici ani 
kata. Když ji k popravě chystali, uviděla člověka, jak mladé dva javory nese, motyku a lopatu. 
Pohled na něj Báru probudil. „Vím, jak vám dokážu svou nevinu,“ zvolala, „nechte mě 
zasadit jeden z těch stromků.“ Konšelé se tázavě otočili na purkmistra. Ten po malém 
zaváhání přikývl. Bára vzala motyku a k údivu všech zasadila stromek větvemi do země 
a kořeny vzhůru. Pak se obrátila na konšely: „Když se na těch kořenech zazelenají listy, 
dokáží mou nevinu.“ Jen se jí ale vysmáli a kat ukončil její mladý život. 

Přešla zima a přišlo jaro. Větve stromů se začaly obalovat lístky. Nejinak tomu bylo 
s javorem u šibenice. Na jeho kořenech vyrašily pupeny. Zpráva se šířila městem jak jarní 
voda: „Bára byla nevinná! Bára byla nevinná!“ A kuchařka? Chřadla na těle i na duši. Denně 
se chodila k šibenici přesvědčit, zda se stromek zelená. Do roka a do dne ji našli u šibenice 
mrtvou. Nakonec neušla spravedlivému trestu. 

Zatímco obě ženy přikryla kamenitá země, košatý javor na Polském vrchu tam stojí 
dodnes. 
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