
Záhada Všerubského hřibu

Všeruby,  německy  Neumark,  je  malé 
městečko ležící v průsmyku mezi horou Jezvivec 
a podhůřím Českého lesa táhnoucím se od české 
Kdyně až po bavorský Furth im Wald. Historie 

tohoto místa se datuje do doby starší roku 1040, 
kdy zde  proběhla bitva  mezi  českým knížetem 
Břetislavem I. (okolo 1005 – 1055) a německým 
králem a  později  římským císařem Jindřichem 
III. Zvaným Černý (1017 – 1056). A právě zde, 
na půdě jednoho starého dvorce, těsně po válce v 
květnu  1946,  byla  nalezena  podivuhodná 
fotografie obrovského hřibu.

Nálezce, zdejší rodák Ondřej Mlčík (1894 – 

1948), vracející se z tábora nuceně nasazených v 
Kasel,  Německo,  našel  mezi  harampádím  a 
trosky  zřícené  střechy  právě  onu  záhadnou 
fotografii. Protože jej zaujala a chybělo jakékoliv 
vodítko či podpis fotografa, obrátil se na správu 
obce  s  žádostí  o  identifikaci  toho,  co viděl  na 
fotografii. Nikdo mu ale nedokázal pomoci.

V záplavě  poválečných útrap  a  chaosu této 
pohnuté  doby  a  s  hrozbou  nastupující 
komunistické vlády se na fotografii  zapomnělo 
až  do  září  roku  1948,  kdy  Mlčík  umírá  a 
fotografie  je  opět  nalezena  v  jeho  dědictví. 
Tentokrát  se  dostává  do  rukou  Alfrédu 
Kluzkému (1882  –  1951),  bývalému 
policejnímu inspektorovi, toho času ve výslužbě, 
který  byl  rovněž  zapálený  záhadolog.  Ten  se 
případu obrovského hřibu ujímá a zjišťuje nové 
skutečnosti.

První  věc,  kterou  Kluzký se  snaží  určit,  je 
identifikace  postav  na  fotografii.  Zjišťuje,  že 
první  zleva  je  již  mnoho  let  zesnulý  rybníkář 
Arnošt Kutný. Druhý zleva  Matěj Ottenwald, 
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správce dřevařské společnosti v Pomezí, vesnice 
nedaleko,  který  padl  ve  válce  někde  u 
Stalingradu.  Další  je  Josef  Hájek,  vedle  něj 
František Vítek, dále pak Alexandr Družinský 
a vedle něj jeho mladší bratr  Ignác Družinský. 
Oba  poslední  jmenovaní,  původem  z 
Podkarpatské  Rusi,  byli  odsunuti  německým 
gestapem do pracovních táborů a do Všerub se 
už nikdy nevrátili. Hájek se sice z války vrátil, 
ale  jakožto antikomunista  se  dostal  do sporu s 
vládnoucím režimem a odcestoval neznámo kam. 
Zbýval  tedy  Vítek,  ale  ten  sice  živ  byl  stižen 
velmi těžkou padoucnicí, která postihla jak jeho 
tělo, tak i mysl. Jeho výslech byl zcela zbytečný 
a Kluzský byl stále na počátku.

Nicméně od příbuzných Vítka se dovídá, že 
záhadná fotografie  byla pořízena patrně v létě 
roku 1930 na zdejším dvorci, který však byl za 
války zcela zničen. Přesné umístění dvorce není 
známo, ale podle některých zdrojů by měl ležet 
buďto  ve  Všerubách,  na  jih  od  Všerubského 
rybníka,  nebo  možná  dál  na  východ  až  v 
nedaleké vsi Hyršov. Protože jih Všerub je místo 
zcela zničené válkou, sleduje stopu na Hyršov a 
má štěstí. Právě v této vsi se od místních dozvídá 
o pověsti o obřím hřibu, který prý byl nalezen v 
Černém  lese  a  dopraven  na  statek  Leopolda 
Koněpsa. Pokud se jedná o hřib na fotografii, je 
záhadou,  proč  majitel  statku  není  také  na 
fotografii.  Tak  úžasnou  událost  by  si  jistě 
nenechal ujít.

Další  možností  ale  je,  že  fotografie  byla 
pořízena  jinde,  na  statku  bratra  rybníkáře 
Kutného Alfonse Kutného, který ale rovněž padl 
ve  válce.  Kluzský  nalezne  ještě  jednu  stopu 
vedoucí  dokonce  až  na  Moravu,  do  Bílého 
Potoka, kde inspektor pohraniční stráže Bedřich 
Olšina mohl nalézt onen hřib v lesích pod Liščí 
skálou.

Pátrání  Kluzského  končí  neuzavřené  v 
březnu  1951,  kdy  je  zastřelen  neznámým 
pachatelem. Motiv činu ani pachatel nebyl nikdy 
odhalen.  Zlé  jazyky  ale  tvrdí,  že  se  možná 
Kluzský  dostal  dál  v  pátrání,  než  je  oficiálně 
známo, a přišel na něco, co ho stálo život.

Poté fotografie mizí a je opět objevena až v 
roce  1985  v  archivu  města  Brno  historikem a 
záhadologem  Petrem  Vikštejnským,  který  se 
ujímá případu z plných sil. Ten odjíždí do Bílého 
Potoka a zahajuje rozsáhlé pátrání.

Na rozdíl  od  Kluzského jde  dál  a  snaží  se 
analyzovat rovněž vše, co je vidět na fotografii, 

tedy  i  okolí.  První  věc,  která  Vikštejnského 
zaráží,  je  velikost  a  pravidelnost  kousance  na 
hlavě hřibu. Jak velký musel být tvor, který hřib 
nahlodal? Podle odhadů profesorů z Masarykovy 
univerzity  Aloise Benátsk0ho a  Josefa Otýpky 
musel  mít  ten  tvor  více  jak  dva  metry!  Tak 
velký  ale  žádný  slimák  neexistuje.  Co  tedy 
nahlodalo Všerubský hřib?

Vikštejnský  zjišťuje,  že  v  blízké  vesnici 
Kameničce  u  Bílého  Potoka  je  pověst  o 
podivných obrovských tvorech, kteří byli občas 
viděni mezi Borůvkovou horou a Bílou vodou. 
Tyto  zvěsti  se  mu ale  nepodařilo  v  roce  1985 
dokázat.  Teprve  po  pádu komunismu v červnu 

1989  se  vrací  k  Borůvkové  hoře  a  podrobuje 
okolí dalšímu pátrání. Objeví dlouhé trhliny na 
západním  svahu  hory  vedoucí  někam  dolů. 
Společně  s  Otakarem  Baumannem, 
profesionálním  potápěčem,  pronikají  do 
rozsáhlého jeskynního systému pod Borůvkovou 
horou.  Podle  vlastních  slov  je  výskyt  obřích 
tvorů v podzemí víc než pravděpodobný. Většina 
podzemních prostor je zatopena a stěny v okolí 
jsou pokryty do té doby  neznámou žlázovitou 
hmotou.  Samotné  tvory  ale  Vikštejnský 
neobjeví.

Průzkum pokračuje kvůli špatnému počasí až 
v březnu následujícího roku. Při třetím průniku 
do jeskynních prostor pod Borůvkovou horou se 
vrací ven pouze Baumann. Je zmatený a blábolí 
různé  věci  o  podzemních  tvorech.  Vikštejnský 
zůstává  někde  dole  a  ani  záchranná  výprava 
vedená místním hasičským sborem jej neobjeví. 
O týden později je pátrání oficiálně ukončeno a 
Vikštejnský  prohlášen  za  nezvěstného.  Na 
podzim téhož roku dojde ke značným sesuvům 
půdy na západním a severním svahu hory, které 
zcela odříznou údajné jeskyně od světa.

Bílý potok roku 1910



Tím se uzavírá pátrání Vikštejnského a další 
osud fotografie je neznámý až do roku 2005, kdy 
je náhodně opět objevena  Karlem Cieślarem v 
Bystřici  nad  Olší  na  Severní  Moravě.  Ten 
provádí sken fotografie a posílá ho odborníkům 
do  Berlína  na  podrobnou  analýzu.  Shodou 
okolností ve stejné době dochází k požáru v jeho 
domě  a  originální  fotografie  je  zcela  zničena. 
Cieślar oprašuje už v té době zapomenuté teorie 
o  Všerubském původu hřibu  a  je  to  právě  on, 
který mu dává jméno Všerubský hřib. Zpráva z 
Berlína nedává žádné jednoznačné řešení.

Sepisuje  taky  veškeré  dosud  provedené 
objevy. Už se zdá, že nic nového nebude nikdy 
objeveno,  když  se  dostává  Cieślar  na  novou 
stopu. Onu záhadnou fotografii  měl prý pořídit 
jistý  Gerson  Sinaïberger.  Stopy  vedou  do 
Ivančic  u  Brna,  kde  nalezne  jeho  hrob  na 
místním  židovském  hřbitově.  Pátrání  po  jeho 
potomcích nepřináší bohužel žádných výsledků. 
Většina  Sinaïbergerů  zahynula  za  války  v 
koncentračních táborech nebo se odstěhovala do 
Izraele.  V roce 1991 se vydává do židovského 

státu a tam nachází pozůstalost po v té době už 
zemřelé Ireně Sinaïbergerové, dceři Gersona. V 
jejich  zápiscích  se  dozvídá,  že  onen  hřib  byl 
nalezen  právě  na  jih  od  Suchého  Kamene  na 
Šumavě  v  hlubokém  hvozdu  a  přepraven  do 
Všerub. Tím ale stopa končí. Až do své smrti v 
roce 2009 je pevně přesvědčen o pravdivosti této 
teorie. A název Všerubský hřib už zůstane.

V roce 2010 ale se opět objeví spekulace o 
hodnověrnosti  poznámek  Ireny  Sinaïbergerové, 
protože v době jejich nalezení je více jak 25 let 
po smrti.

Nově případ otevírá Ruprecht Sachsmann a 
prozkoumává opět Vikštejnského teorie. Shodou 
okolností  ve  stejné  době  je  objeveno  v  Bílém 
potoku  pod  Čertovým  kamenem  blízko 
Borůvkové  hory  neznámé  lidské  torzo.  Podle 
policejního vyšetřování a analýzy DNA se ukáže, 
že je to právě tělo Vikštejnského. Vikštejnský ale 
umírá  v  roce  1990,  tedy  o  dvacet  let  dříve. 
Forenzní  analýza  ukazuje,  že  muž  zemřel 
nejdéle před rokem. Žil Vikštejnský 19 let pod 
zemí nebo  je  někde  chyba?  Vyšetřovatelé  ale 
chybu jednoznačně vylučují.

Vikštejnský je pohřben. Sachsmann provádí 
geologický průzkum v okolí Borůvkové hory, ale 
žádné stopy po jeskyních nenachází.  Teprve na 
jaře  roku  2011  se  mu  daří  díky  moderním 
spektrografickým  přístrojům  nalézt  velmi 
rozsáhlé  prostory  hluboko  pod  Borůvkovou 
horou. Jejich fyzické dosažení  je  ale  nemožné. 
Nacházejí  se  minimálně  tři  sta  metrů  pod 
zemí. Tím pátrání končí.

Sachsmann  odjíždí  do  Číny  kvůli  jiným 
výzkumům. Těsně než odjede dostane se mu do 
rukou útržek z Javornické kroniky, kde se píše o 
jisté příhodě, která se datuje do roku 1930, kdy 
Bedřich  Olšina  pozve  celé  okolí  na  slavnosti 
hub. Zajímavé ale je, že v té době je velmi suché 
období  a  žádné  hřiby  není  možné  nikde  najít. 
Přesto Olšina  nakrmí v ten den více jak 200 
lidí!

Co  všechny  teorie  Všerubského  hřibu 
spojuje? Je to právě rok 1930. Doufejme, že jak 
se Sachsmann vrátí z Číny, vrhne se do nových 
průzkumů. Nějak tuším, že příběh Všerubského 
hřibu má stále ještě co říci.
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