
Bezhlavý přízrak z Prostředního Dvora 

U silnice, vedoucí z Vítkova do Větřkovic, je asi 500 metrů před Prostředním Dvorem, vlevo od 

silnice, skupina čtyř budov. Už odedávna tady, v místě dnešního domu čp. 2027 (toho, který stojí 

nejblíže k Prostřednímu Dvoru), stávala stará formanská hospoda s domovním číslem 61. V ní se  

Hospoda je červeně vyznačená budova v levé dolní části mapy z roku 1836. Červená barva na tomto výřezu  

císařské mapy stabilního katastru znamená, že budova byla postavena z nespalitelného materiálu, byla tedy zděná. 

Na rozdíl od většiny domů v Prostředním Dvoře, které jsou vyznačeny žlutě, což znamená, že byly dřevěné.  

zastavovali formani se svými povozy, vezoucími zboží z Opavy do Vítkova a obráceně. Často tady 

také, vzhledem k lepším cenám než v hostincích ve městě Vítkově, formani před cestou do Opavy 

nocovali. Ale popravdě řečeno, zdejší hospoda nepožívala dobré pověsti. Hospoda stála na 

panských pozemcích a patřila majitelům zámku v Horní Vsi. Hostinští, kteří měli hospodu 

v nájmu, ve snaze co nejvíce vydělat, povolovali nocleh každému a nekontrolovali řádně, komu 

poskytují přístřeší. A tak se sem postupně začaly z Vítkova a okolí stahovat všelijaké existence. A 

v hostinci se množily nejen krádeže, ale také rvačky, loupeže, ba i hrdelní zločiny. A to nezůstalo 

bez následků. Vítkovská vrchnost musela nejednou zasáhnout a zločince rázně ztrestat. Mnozí 

z nich skončili v zámecké šatlavě nebo za své činy zaplatili i hrdlem. A jeden z nich se tady prý 

objevoval i dlouho potom, co skončil na šibenici. Za tmavých podzimních nocí býval na silnici, 

vedoucí od Prostředního Dvora k Vítkovu i na cestě k Vítkovskému zámku, v půlnoční hodině 

duchů vidět černý vůz, tažený dvěma vraníky. Vždy uháněl rychlostí větru a vycházelo z něj 

tajuplné, strašidelné modré světlo. Bylo slyšet práskání biče a divoké ržání koní. Ve voze seděli 

dva podivní muži a ten, který držel v rukou opratě, neměl hlavu. Kam vůz uháněl, nikdo neví. 

Často také jen divoce kroužil kolem hospody nebo jel po cestě do Prostředního Dvora, dále 

vesnicí k hlavní silnici a zase zpět k hostinci. Někteří jej také viděli, jak jede k vítkovskému 

zámku v Horní Vsi, jiní na cestě k vítkovskému hřbitovu. Před městem se však vždy najednou 

ztratil, jako by se rozplynul v obláček mlhy. A znenadání se zase objevil na jiném místě v okolí 

hospody. Lidé se báli do těchto končin v noci chodit, protože všichni ti, kdo jej třeba i letmo 

zahlédli, ještě v tomtéž roce zemřeli.                                                                                                          PZ 


