S čerty nejsou žerty, jak prol .
zrazu].e i název obLíbené české
pohádky,kteroujsteužjistě
všichni mnohokrát viděLi. Do
pískovcovýchskaLvytesaný

Labyrint chodeb, ve kterých se
teteLÍvzduchžárempekeLných
ohňů, hLuk a Lomcování řetězy,všudypřítomnýsimýpuch

Lto°c:šoesJÉ.€:mriyerime:::EÉcyh
nespí. Vydejme se ted' spoLeči

ně na místo, z něhož mnohým
citlivýmjedincůmběhámráz
po těLe. I přes mnohé Legendy
zde stáLe naLézáme záhady,

které dosud nikdo nedokázaL
spoLehLivěvysvětLit.

nadšenců a dobrodnihů, kteří ještě

nikdy
Housce,
Vdnešní
doběnestyšeu
se na].de o].en
velmi jednom
máLo

z nejtajemnějších hradů naší země. Jhávč

tadysepoďlelegendukrývájednazrTinoha
akti`mích bran do pekla, nebo - chcete-li do jz.nýc7t dt.merizz-. Toto pozoruhodné místo
mě lákaLo odjakživa. A tak ].sem měL veLkou

radost, když se mijako autorovi námětu před
tetynaskytlamožnostúčastnitseteleviznflo
natáčení jednoho záhadoLogického pořadu
a spolu se štábem na hradě dokonce strávit
i noc. Na Housce jsem byl ceuem čtyřikrát.
ÚčastniL jsem se i důkladnějšfl`o průzkumu
místnflio podzemí, které vědce, a dokonce
ani archeoLogy - ].ak už jsem ve svých ČLáncích mnohokrát upozorňoval - prakticky
vůbec nezajímá. Rád bych vám touto cestou
předaL seriózní informace, které se sice ne-

budoutoliktočitkolemparanomáhíchjevů
a p-Ť±zralď Osem v tomto ohledu značně nev7]z'mayýJ, aLe přesto věřím, Že pro vás tento
č[ánekbudeveLkýmpřínosem...
PODI: ZŘELÁ FAKTA

Začněme aLe hezky od začátku. První podstatnou a překvapivě dosud nevyřešenou
záhadou je hotý fákt, že na počátku 13. stoleti' nechal někdo uprostřed nádhemých kokořínských Lesů zceLa »neLogicky« postavit
hrad, o ].ehož pravém strategickém účelu
nevíme téměř vůbec nic. Jz.»ýmz. síoi4/ -žád-

rý jiŇ opevněrý čes]ý hrad nestojí na tak
pozičně nerozumném místě. Buďme však
konkrétnější. Houska na rozdfl od všech

ostatrich hradů totiž newla posttNena
poblúž žádné obchodní stezky a nezastávala obrannou hraniční ftmkci. V dá`mých

dobách nesloužíla rikdy jako krďlovské
stďlo a co víc: neměla ari zdroi pimé vody.
K čemu tedy původně měla sloužit? Přesto si
někdo daL tu práci, aby].i postaviL. A nutno
říci, že stavba takového charakteru a rozsa28 #:z°a]h3adyzivota.a
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že na hradě Houska už nikdo nechtěl slou-

ré ukazu].í, ].ak hrad původně vypadal. Dnes

» Tíajuplnost hradm. kaple podtrhůe

žit. Dokonce i vozkové sem odmítaLi přivážet své zboží. Proč se však čili` obchodníci

trosky. Objekt prošel během staLetí mno-

fakt, že jsou její stěny pokryty t]šejní-

dobrovolně vzdávau nematého přivýdělku?

ha úpravami a nyní nám bude už na první

kem a jsou vlhké, narozdi.l od jiných hrad~

Z čeho jim hrůzou ,,vstávaíy z. víciq/ nc[ hía-

pohled spíše připomínat renesanční zámek

ních stěn

vě"? I v mnohých historiclých záznamech
se můžeme dočíst, Že se na Housce nachází dira, která vede př{mo do pekla.
Lidé, kteří tady po dlouhá staletí žili
a měli s timto prapodivným krajem své
vlastri zkušenosti, o tom arri na okarnžik

s gotickými prvky hradu. Původní hradní
opevnění aLe byto obrovské. Proč byl kolem
kosteliku s kapu' postaven mohutný opevněný hrad s Širolqb hradním příkopem,
nikdo spolehuvě vysvětlit nedokáže. Kaple »bezdůvodně« obezděná hradem, který
nikdy nesloužil k obraně. Vám to nepři].de
z:w;lÁstmí:3 Jako Py naši předci věděli, jak

»Kaplejeunikátni.ukázkouposvátnégeometrieajýíarchítektonickádispoziceskrý\iá
kabatistické číselné významy. Barokní stropje

rozdělen na osm Části. Tíou devátou, která významově završuúe Universum, je ot±ář, jenžje

orientován-jakjinak-nežnavýchod.

» Nádhemé a vetice ceněné ftesky v té-

měř původní podobě pokrývů stěny

nepocJiybovaJi.. Vždyť ze skalní pukliny
často vycházely prapodivné strašidelné zvuky a co hůř, byLy z ní cítit i nepří].emně páchnoucí ptyny. Starousedú'ci neměli pochyb
o tom, že stojí před samotnými branami do

už nám z původnflo opevnění zbyly ].en

důležité je, aby si toto energeticky silné mtsto uhlídalt. A těžko říti, zda před
dobyvatelir nebo samotným d'áblem. To
však není zdaleka všechno. Starousedli'ci

vy, které na Housce najdete, mají daleko do

pekla, a proto puklinu důkladně zasypau
a nad ní postaviu kostelík. Tehdy totiž Udé
věřiLi, že jedině Bůh ].e může ochránit před

obvyk[ých křresťanských výjevů.

napřaženými ďábLovými pařáty. Tflnto způ-

v temnýcJi hvozdecJ!. Místní věffi (a není

sobem se snažili puklinu ve skále důkladně
náboženskyzazátkovat.Vhistorickýchzápi-

se ani Čemu divit), že se ].ednaLo o samotné
d'áblovy zplozence. Vypadaly hrůzostrašně
a neudsky. Užjediný pohLed na ně vzbuzovaL odpor a především neskutečný strach.
Kronikář Hdjek z I[.boc-an v roce 1541 tyto
démonickyvypadajícíbytostinazvaLrozLičnými hovady tvářnosti.

v obdélníkových pásech a lze na nich naúi.t
mnohá ,mystická vyobrazení. Někheré moti-

sech stoůí.. „... do těchto dob (1612) spadá

postwení kosteliíka při hradu Housce. Byla
tu totiž ve skále d{ra, o které se pov{dalo,

že tam zlí duchwé byďí a proměňuj{ce se
v rozličných hcwad tváfiiosti, tidi tudy cho-

sinemohunevšimnoutijakýchsizrůdz.Ček,

které se potulovab po okolí a skrývaly se

dící straš{1i. I stalo se, Že seděl tehda člc]věk

ve vězení a sliíbeno mu odpuštění, jestii se

» Na stěně nad schodistěm můžete spat-

-řit jednu velmi starou, již oprýskanou
malbu. Na ní uridfte lučjšmici - napůl
člověka, napůl z`ňřre - která mi~ří Ši.pem

po provaze do té díiy spustí a ji ohledá. Když
ho však spustili, křlčel, aby mu raději hlaw
sTazili. Když ho vytáhli, vyprwoval, Že mu
zveljkéhosmradu,kftkuavŤeskutakbylozle,
Že nic neviděl. Tehdy lidé jiTiak nemysleli, než
Žetojevchoddopekla.Zasypávalibjdím,ale
ta byla nenasytná. Konečně se jim to přece

I,l:GI:NDY NENÍ RADN0 0DSUZOVAT

Dnesužvíme,žekronikářimohumítnavzdory možným úšklebkům současnílú pravdu.
V souvislosti s modemím výzkumem se totiž ukázalo, že takové bytosti v okolí hradu
skutečně žít mohli. A hned vám také řeknu
proč... GeoLogové tam objevili možnou přl'-

na Člověka. T;akovou bizarní kresbu nikde

povedlo a postwťti tu kosteliík a m{sto okolní
Poúďi do obory v nově založené. Kosteliík pak

tomnost metanu, siřičitanů a dokonce radonu, které určitě mohly mít z dlouhodobého

jinde na našem území nenaúdete a o jejím
smyslu se vedou ostré spory. Jedna verze

se udTžel do roku 1830, kdež pro sešlost byl
zbořen. . . " V objektu se dodnes nacházíještě

praví, Že autor pouze namaloval to, co za-

jedna z původních kapLÍ, která ].e mimocho-

pohtedu vliv na ne].různější Udské mutace.
Vždyť v dřívě].Ších dobách zůstávala chudina (bez možnosti přestěhovám') na ].ednom
místě. K přesunu ].im musel dát svolení pán,
na ].ehož panst`ri žiu. DLouhodobé působení
nebezpečných látek na organismus mohlo způsobit leccos a malfomace se mohTy

h[édl vjiné dimenzi, do k±eré se na Housce

dem původním architektoniclý skvostem

dostal. Podle dalších se jedná o symbol

rané gotiky.

střrelce, kentaura - v náboženském poúeů
znamená vystyšenou modtitbu.

NELIDSKÉ ZRŮDY

předávat i geneticky. To,

» V Hradm. kaplí je výrazná symbo[jka
archandělů Gabriela a Mchaela, který
boýuůe s drakem, symbolem zla a ďábla.

» Kaple je už na první pohled nápadně
podobná kapti na Bezdězu. Náhoda to
není, oba hrady se totiž stavě[y přib[jžně
ve stejnou dobu.

30 #?z°a`h3adyzivotaft
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ukryLi. A teď vám prozradím daLší unikátní

FACEBOOKOVÁ ANKETA

peručku z hradu Houska, o které se i přes ].ejí
Šokující unikátnost téměř vůbec nemluu'.

Tm Mys[]'m si, Že vstup do jiných dimenzí určitě,

" Do Pekla ne... aleje tam shluk vícero ener-

ale už dávno tam nejsou tak silné energie, jako

gií z jiných tras a dimenzí. Nějaké duše by se
tam zcela jistě naš[y.
Já]a Dušková

kdysí, když nebyl hrad totik navštěvovaný. Neý~

silnějším zážitkem bylo, když mi v kapti úplně

zdřevěnély nohy a cítila jsem do celého těla p-ři-

" Bylajsem tam-s přítelem a kupodivujsem

cházet odspodu příůemné teplo a silnou ener-

se tam cítjla dobře, myslím tedy v té kapli.

Michaela Boorová

getickou vlnu. T7aké nevnímám místní energie

jako negativní, Housku mám moc ráda. Co se

tam ale děje v nod, těžko říct. Nejaktivnější prý

V podzemí Housky byla na podlaze na konci jedné z chodeb nalezena asi 6 m široká
a 3 m hluboká uměle vyrobená skála z kvaZz.t7tz-píškove. maíÉy. Tu její tvůrce napodobil

tak šikovně, že na povrchu udělal dokonce
i rýhy po Špičáku, kteiým se v pískovcových
skalách kdysi mčně r`azilo podzemí. UměLá
skála tedy měla už na první pohled co nejvěrněji připomínat pískovec, aby to vypadaLo, že
tam chodba končí a nic už za ní není. Někdo
si dal moc záležet na tom, aby rafinovaným

působem něco důležitého ukryl a zamaskoal. Velmi pravděpodobně něco důležitého
a cenného. Nikdo nemá ani tušení, kdo tuto
dokonale maskovací skálu z malty vyrobil,
ani co se za ní skrývá. K mému obrovskému
zklamání ještě neproběhLy žádné důkLadnější výzkumy. A jak to tak zatím vypadá,
ani neproběhnou. Není žádný zájem »vrtat

bývá brána mezi třretí a Čtvrtou hodinou ranní.

Kdsha Thor

se« v "irui+osti. Můžeme se jen domnívat,

že malta patňla nacistům a ti tam během
války v klidu a nerušeně ukryu nakradené
cemostl.. Údajně tam také mohou být i nastražené náLože. A ted' babo rad'...
SELHÁVAJÍ KAMERY I FOŤÁK`Í
Ze(e7ta.ko77mata

s fteskc[ri z 16. stoleti je nýpozoruhodnější

ristnostínagotickémhraděHouska

NahraděHouskajsemstrávilnocstelevizním

metry a -držte se -].e mezi nimijen veLice

štábemvrytířskémsáLe.ČekaLosenapůLnoc,
byLa hrozná zima, a tak se vařiL grog . Většina

maLá mezera. Na konci obou těchto schodišť

účastnilů usnuLa. Po pZZJnoa. sz. Šeí zi/zfk«ř

odskočitajaknámpotomvyprávěl,nemohl
sedostatzmístnosti,protožemuvodchodu
zajímavost: podnik Spolana zřídil na hradě
prý bránila průhledná, jakow Uustá plasv80.letechnočnísanatoriumprozaměstnance. Nechali udělat hLoubkový vrt, aby Houska pové cesty, které vedou do dwou růzm:ých tická stěna. Pod tlakem jeho rukou a těla
měla konečně vlastní vodu. Narazi.[i. na ni. až malých slclípků, když by stačílo jen jedno seproŤýbala,alenepropustiilaho.Ránonave 270 metrech a k jejich obrwskému pře- schoďště a jeden vďký společ"ý prostor stalo dalš{ překvapení. Kameraman zýistil,
kvapeníbylasilněradioakti\mí.INoční\ázně na konci.? Když jsme oba sklípky podrobně žetnialezapnutákameraimikro]ionnaprozkoumau, v jednom z nich se nám nezdála stose[haý.Jájsemzávěrynedělal,kdyžjsem
tímto skončity a `ri byL zaut betonem.
jsou dva malé skú'pky. Ještě vám to nedo-

cházf3 Proč by někdo dělal dvě nákladné,
nelogicky veďle sebe sestupujiď přístu-

zemina, a tak jsme ji odhrabaLi. NašLi ].sme

viděL, kouk Lahviček od riimu se vynášelo.

střepyakeramikuanakonec].smeveskupku

Režisér pragmaticky prohlásil, že se chladem

PO ČEM JDOU ZÁHAD0I.OGOVÉ

objevili další pokraču].ícÍ schody. Není tedy

Nabízí se otázka, která místa hradu nejvíce

pochyb, že se jedná o pokračování daLšffio
schodiště vedoucflo ještě hlouběji do ni-

Lákají záhadoLogy, biotroniky a dauší nad-

Šence, toužící proniknout do mystérií této
pozoruhodné obLasti. Vůbec nejzáhadnější
a nejzvLáštnější je architektonická podo-

ba hradu. Jsou tu nevyzpytatetně zazděné
schody a průchody. Byla objevena i chodba
neznámého účelu směřující do míst původnflo hradnflio pffiopu. Podzemíje mnohem
záhadnější, než si mnozí turisté při návštěvě hradu vůbec uvědomují. Vypadá mnohem
menší, než ve skutečnostije. Chodbou se lze
dostat do míst, kde měu kdysi nacisté ukrytý
vlastní zdroj elektfiny v podobě generátoru.
Tajná místnost, která byla na Housce objevena v roce 1932, byla z nepochopitelných
důvodů znovu zazděna. Dosud nerozluštěných podzemních záhad je tu bezpočet.

a vuikem vybiTy baterie a dál se to neřešilo.

Na závěr ale řeknu, že totéž se nám stalo pod

hradem v Hořovicích. Kamera se vypnula po
vstupu
do chodby a naskočila až při návratra skáty, které kdysi někdo zasypal. Nevítii,
v
tomtéž
místě. Mnozí miLovníci tajemna
me, kam vede, ale nikde není psáno, že se
a záhad tuto zvLáštnost připisu].Í přítomnosti
nemohlo ].ednat o další podzemní prostory
s neznámým účelem. Další variantou je pak bytostí z jiných dimenzí, kteh' energfi eLektajná úniková chodba, která se do pískovce trospotřebičůdoslovavysáva].Íprosvévlastní
razí poměmě jednoduše a bez veu{é dřiny.
Ve dnihém skLi'pku jsme nenašLi nic.

potřeby. Pokud jste na Housce ještě nebyu,
pak neváhe].te. Prohlídky].sou].eště možné do
konce řijna, poté se brány hradu zase až do

UMĚLI: WR0BENÁ SKÁIA

jara pro návštěvníky uzavřou.

Na hradě není nouze ani o tajné skrýše. V rytl~rském sále].e u stropu dodnes zřetelně vidět

TIPY NA NETRADIČNÍ ZÁBAVU
PŘÍMO NA HOUSCE

portáL, za nímž by se mohLo ještě Leccos skrý-

vat.Hradzatalétaprošelmnohýmistavebnímiúpravamiajistěneníbezzajímavosti,žeza
druhé světové vál]qr Housku obsadiu nacisté
a ceLou obLast, asi do vzdáLenosti pěti kiLo-

14.9.Mysliveckýjarmark

14. 9. Hradni. koncert
Orchestr Dvořákova kraje od 19. hod

V podzemí se našta dvě schodiště paralelně

metrů od hradu, pečLivě hh'daLi. Žádný běžný

pod taktovkou prof. Václava Mazáčka
28. 9. Historické klání od 15 hod. Šerm,

vedle sebe, což vám ].eště teď možná nepfi-

ukázky zbraní a další zábava

jde nijak zvLáštní. ALe pozor: vedou stejným

smrteLník se tam nesměL ani přibLížit. Můžeme jen stěží odhadovat, co všechno pota].í do

směrem. Každé schodiště má v průměru dva

pískovcové skály, na které hrad leží, za války

více na www.hradhouska.cz
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