
Krysař  

Legenda o krysaři nás přenese do středověkého města Hameln v Dolním Sasku v Německu. Do města 

proslulého krásou a bohatstvím, které zářilo do dálky stejně jako zlatá střecha chrámu svatého 

Bonifáce, když ji pohladily sluneční paprsky.  

V Ηamelnu všechno vypadalo tak krásně a úhledně! Hlavní náměstí se pyšnilo bohatě zdobenou 

budovou radnice. Městské sýpky přetékaly a chléb místních pekařů byl pochoutkou, pro kterou se 

sjížděli lidé z celého okolí. Baculatí měšťané si spokojeně užívali života. Věděli, jak vyřešit každou 

situaci tak, aby z ní vytěžili co nejvíc. Všechno se  zdálo být tak krásné, tak úhledné!  

Až se jednoho dne roku 1284 stalo něco strašného: obyvatelé s hrůzou zjistili, že je město zaplaveno 

hlodavci. Desítky a stovky malých i velkých myší, šedých i hnědých krys a potkanů rejdilo sem a tam. A 

pořád jich přibývalo. Běhali v ulicích, lezli do domů, slídili v policích s potravinami, šplhali do dětských 

postýlek.  

Starosta se marně pokoušel situaci vyřešit. Nařídil shromáždit kočky z celého okolí a přivézt je do 

města. Okamžitě se začali sjíždět vesničané s pytli a dřevěnými klecemi plnými koček. Jenže myši se 

koček nebály. Během tří dnů zmizely nejen kočky, ale i psi. Hlodavcům se dařilo a vesele se množili. 

Pšenice ze skladů  mizela a z bochníků chleba zbylo jen pár suchých kůrek. Lidé začali hladovět.  

Kněží se pustili do modlení a do prodeje posvátných amuletů. Kdo by si je koupil, byl by před hlodavci 

zaručeně ochráněn. Ale ani modlitby, ani drahé amulety neměly kýžený účinek. Útoky myší pokračovaly 

ještě intenzivněji. 

Starosta se rozzlobil a pohrozil myšímu králi předvoláním k soudu. Připravil žalobu za všechny škody, 

které hlodavci způsobili, a společně se soudci vynesli rozsudek – násilnou deportaci z města. Bohužel se 

však případ nevyřešil, protože myší král se k soudu nedostavil. Situace se neustále zhoršovala, objevily 

se nemoci a první mrtví. Obyvatelé města byli zoufalí.  

A právě ve chvíli nejtěžší, kdy všechny snahy selhaly, se u brány Hamelnu objevil záhadný muž. Strážný 

si ho nevěřícně prohlížel. Jak zvláštní vzhled! Cizinec  měl obličej zpola zakrytý pláštěm a na hubeném 

těle výrazný, pestrobarevný kabát.  Říkali mu Strakáč nebo Krysař. Nikdo však neznal jeho pravé jméno 

ani místo, odkud pocházel. Krysař pravil, že pokud mu zaplatí určitou částku, může zamořené město 

myší zbavit.  Strážný se podíval do cizincových očí. Z jeho rozhodného pohledu ho až zamrazilo. Nechal 

Krysaře projít branou a poslal ho na radnici. 

Starosta muže vyslechl a slíbil mu odměnu ještě větší, než o jakou žádal, jen aby  město zachránil od té 

myší pohromy. A tak si starosta a Krysař  plácli. Tedy, pouze slovně, ruce si nepodali, neboť starosta - 

jako všichni slušní občané – se Krysaře pro jeho povolání štítil.  

“Ať se všichni lidé zavřou doma!” přikázal zachmuřený muž. Pak vytáhl z kapsy malou píšťalu a začal 

hrát. Zvláštní vábivá melodie se rozlétla do každé ulice, do každičkého kouta. Okamžitě se začaly 

objevovat myši a krysy, jako očarované ochotně vylézaly ze svých úkrytů a shlukovaly se kolem Krysaře. 

A ten, jakmile zjistil, že je shromáždil všechny, zamířil k řece Vezeře. Myši za ním. Dorazili k břehu, muž 

si vyhrnul nohavice a vstoupil do vody. Omámení hlodavci ho následovali a utopili se.  

To bylo radosti! Jenže teď, když byli měšťané osvobozeni od myší hrozby, začali se ošívat a litovat, že 

slíbili tolik peněz. Připadalo jim, že město bylo vyčištěno příliš rychle a snadno. Starosta se všemožně 



kroutil a oháněl řadou výmluv, jen aby Krysaři nemusel vyplatit dohodnutou sumu. Nakonec mu hodil 

měšec s několika drobnými mincemi, jako by házel hladovému psovi kus suchého chleba. Krysařovy 

tmavé oči potemněly ještě víc. Uraženě odešel, plný hořkosti a zloby. 

Vrátil se 26. června, v den zasvěcený svatému Janu a Pavlovi, brzy ráno, kdy byli všichni dospělí v 

kostele. Βyl oblečen do loveckého oděvu a na hlavě měl nezvykle vysoký červený klobouk.  Procházel 

ulicemi  s flétnou v ruce. Pohled jeho očí byl tvrdý, ale dotek prstů jemný. 

Hrál a všude se rozléhala ta zvláštní nostalgická melodie, tak okouzlující, tak svůdná.  Tentokrát to však 

nebyly myši a krysy, kdo za ním vyšel z domů, ale děti: všichni chlapci a dívky od čtyř let výše se 

vyhrnuli ze svých domů a dvorků a běželi ke Krysaři. Mezi nimi i starostova nejstarší dcera.  

Dav dětí obklopil hrajícího muže, který je odvedl lesa na nedalekém kopci, kde všichni společně zmizeli. 

Zpovzdálí je znepokojeně sledovala chůva s miminem  v náručí a když se jí ztratili z očí, jako o závod 

utíkala zpátky do města, aby řekla, co se stalo. Vyděšení rodiče se rozprchli k branám města, ale po 

dětech ani památky. Nebohé matky hořce plakaly a naříkaly. Během hodiny byli vysláni poslové na 

všechny strany a pátrali, jestli někdo neviděl ztracené děti. Ale marně… 

Říká se, že jen dvě z nich se  vrátily. Jedno bylo slepé a druhé hluchoněmé. Slepé dítě nemohlo ukázat 

místo, kde se ostatní ztratili, ale dokázalo popsat, že následovali flétnistu. Hluchoněmé dítě bylo 

schopné ukázat jeskyni na kopci, ale neslyšelo vůbec nic. A prý ve městě zbyl ještě jeden chlapec, 

kterému bylo v košili s krátkým rukávem zima tak si běžel domů pro kabátek. To ho zachránilo, protože 

když se vrátil, ostatní už byli pryč. 

Obyvatelé Hamelnu tuto událost zaznamenali do kroniky: “Léta páně 1284, 26. června na den svatého 

Jana a Pavla, bylo jistým pištcem, oblečeným ve všech barvách odvedeno 130 dětí pocházejících z 

Hamelnu a ztratily se u kalvárie poblíž kopců.” 

I na nové bráně Hamelnu je nápis: "Tato brána byla postavena 272 let poté, co mág odvedl 130 dětí z 

města."  

A později, v roce 1572 dal tehdejší starosta vyobrazit příběh jako vitráž do kostelních oken. Kromě toho 

byla na památku této události vydána mince. 

Co se však stalo s dětmi? Jsou různé teorie: Někteří lidé věří, že spolu se svým vůdcem prošly 

podzemními jeskyněmi a pak se dostaly až kamsi do Transylvánie. 

 Jiní říkají, že Krysař byl ve skutečnosti verbíř, který přesvědčil děti, aby ho následovaly a zúčastnily se 

křížové výpravy do Jeruzaléma. Jen nevinné děti by prý mohly dokázat dobít  Svatý hrob. Ale mnozí z 

nich zemřeli hladem a strádáním, než dorazili na moře a nalodili se na lodě.  

Také existuje verze, že pištec svými slovy a veselou hudbou nalákal děti k přestěhování na východ. Pro 

obyvatele hustě osídlených oblastí Německa ve 13. století byly oblasti obývané Slovany a Maďary zemí 

zaslíbenou. Prý došli až na Moravu, kde nedaleko Vyškova založili osadu Hamlíkov.  

Jiní vyprávějí, že Krysař  odvedl děti do jeskyně poblíž města jako rukojmí, dokud se radní nerozhodli 

dostát svému slibu. A když pak starosta nakonec odměnu vyplatil, Krysař děti propustil. Je to jediné 

podání, kdy se vrátily domů. Většina verzí se však shoduje na tom, že od té doby už děti nikdo neviděl. 



Kdybyste se někdy vydali do Hamelnu a hledali tu pověstnou jeskyni, místní vám ji ochotně ukáží. A při 

toulkách starobylými uličkami, byste se dostali na cestu, po které děti prošly městskou branou. Dodnes 

se jí říká Tichá ulice a platí tam zákaz zpěvu a hudby. Vždy, když tudy míří svatební průvod do kostela 

nebo při lidových slavnostech musí kapela přestat hrát na začátku ulice a navázat až na druhé straně. 

Mezitím uplynula staletí a skutečné události se promísily s pověstmi a utkaly nejen legendární příběh, 

ale I velkou turistickou atrakci.  Každý rok v létě se do Hamelnu sjíždějí lidé na festival o tajemném 

krysaři a v kavárnách a barech se podává nápoj zvaný "jed na krysy". 

 

 

 
 

 


