
Jak se pan Krčín s čerty spřáhnul  

Sotva se pan Krčín dal do služby u Rožmberků, dostal úkol nad jiné obtížný -  postavit 
hráz rybniční u samých bran Třeboně. Tuze těžké dílo! Jiný by se vymlouval, ale Krčín ne. 
Vůli měl, rozumu za tři a dílo rybniční znal jako nikdo jiný. Pustil se do práce. Rejsoval, 
počítal, tlaky vodních spoust zvažoval..., s dílem ne a ne pohnout. 

Až jednou. Ve dveřích stojí chlapík v myslivecké kamizole, a že prý, jestli panáček 
nechce poradit. Chvíli se handrkovali, o slovo přetahovali, až nakonec slovo dalo slovo a ti 
dva si plácli. A že byli v šenku, hned smlouvu zapili. Dohodu pak Krčín vlastní krví podepsal. 

Od té doby, na co sáhl, to se mu dařilo. Rybníky, hráze, strouhy a důmyslné kanály 
budoval, ryby ve velkém choval, dobré pivo vařil, ovce a dříví prodával, hospodářství velkým 
pánům vedl a byl za to královsky odměňován. Groše mu v měšci jen cinkaly. 

Na sebe byl Krčín, to se musí nechat, přísný. Nic si neodpustil. Do úmoru pracoval 
a sám na práci druhých dohlížel. Přísný byl i k prostnému lidu. Ba víc, nelítostný, až krutý. 
Těžkou jejich robotu několika groši vyvažoval, bitím a hrozbami nešetřil. „Vy sůvy líné! 
Nestůjte jako sloupy! Hleďte si práce a nevokounějte!“ 

Však šla mezi lidma jedna řeč: „To ze svý hlavy nemá, že vodu krotí!“ „S čerty se 
spřáhnul! Kdo ví, co si spolu všechno umluvili.“ 

Když Krčínovo tělo přikryla obděnická země a těžký kámen zakryl jeho výstavní 
hrobku, zdálo se, že spolkům s čerty je konec. Ne na dlouho. „Jéminánku!“, chytal se za hlavu 
vyděšený chasník, který se s půlnocí vracel z hospody: „Krčín oře kolem rybníka zapřažený 
do pluhu! Čerti ho pohánějí bičem! Těch nářků a sténání!“Jiný zas občan, který před 
rozedněním spatřil ho v černém kočáře: „Jezdí jak divý! Po hrázích rybníků se prohání! 
K samé Třeboni až zajíždí.“ A další a další z širokého okolí přinášeli svědectví o hrůzách 
a utrpení kdysi mocného a nelítostného regenta. „Tvář má sinalou. Oči mu žhnou jak řeřavé 
uhlíky.“ 
Povídalo se, že by pana Krčína vysvobodila dívka, která by spřežení zastavila a pávovi 
odpustila. Ale taková se sotva najde. 

Kolik pravdy je ve vyprávění tom, ponechme na čtenáři. Jisto je, že když kostel 
v Obděnicích opravovali a hrobku pana Krčína otevřeli, nalezli hrob dočista prázdný.  

 
Ivan Bauer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


