
Máme svého čápa 

 

„Čápa jsme nedali, a také ho nikdy nedáme,“ říká 42letý starosta obce Počepice Zdeněk 

Pekárek. 

Ty tam jsou časy, kdy měla obec 800 obyvatel a plnou devítiletou školu. Památný kostel 

z přelomu 13. a 14. století a fara z r. 1740 ovšem zůstaly – ale především hrdost na sebe 

a svou historii. 

První zmínka o obci pochází již z roku 1219, kdy se poprvé mluví o pánu z Počepic. 

V kostele pak lze nalézt erb z roku 1559, na němž je vyobrazen čáp ve společnosti pstruhů. 

Vypráví se legenda, že si pán z Počepic ochočil čápa, jemuž vyléčil zranění. Když se však 

zeman na jedné válečné výpravě dostal do tureckého zajetí a z bojů se dlouho nevracel, 

osamělý čáp se přidal k čapímu hejnu odlétajícímu na jih a na jedné ze zastávek usedl právě 

na střechu zemanova vězení. Ten, poznav svého čápa, dostal nápad! Zkusil s věznitelem 

uzavřít sázku. Když zavolá a čáp k němu přiletí, dostane svobodu. Stalo se a zeman se mohl 

vrátit domů. 

Ať už je legenda pravdivá či nikoliv, skutečností je, že čáp natrvalo zůstal v srdcích 

počepických rodáků. V různých podobách se pak v průběhu let vyskytoval na úředních 

listinách nebo například i na razítku obce z první republiky. Jenomže ačkoliv na oficiálních 

dokumentech byl, opravdu úřední posvěcení neměl. Představenstvo obce se tedy v roce 2002 

rozhodlo, že dá liteře zákona zadost. Jenže narazilo. Pověřená heraldická kancelář totiž trvala 

na tom, že panství původně mívalo ve znaku ovčí nůžky, že pánové z Počepic měli vymřít po 

meči již někdy v 16. století a že by se tedy měla obec vrátit ke zmíněným ovčím nůžkám.  

Občané ale věděli na rozdíl od heraldické kanceláře, že potomci původního zemanského 

rodu stále žijí, byť někde na Třeboňsku, že Počepice občas navštěvují a že obecní dochované 

staré listiny nikde žádné nůžky neuvádějí. Tak horlivě hájili svého čápa, až nakonec uspěli: 

19. června 2003 zaslal Lubomír Zaorálek, tehdejší předseda Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR a pozdější ministr zahraničních věcí ČR rozhodnutí Parlamentu ČR, že obci 

uděluje znak, který má v červeném štítu na zeleném trávníku doleva obráceného čápa 

s černým křídlem a zlatou zbrojí a na krku má na modré stuze zavěšenou stříbrnou dopisní 

obálku uzavřenou červenou pečetí. 

A tak tomu je dodnes a snad už na věky věkoucí. 
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