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O Peklíkovi
Peklík houbový (Peklus spongiosus) 

Jistě se Vám také někdy stalo, když jste byli na houbách v jihočeských lesích, že jste zahlédli hříbeček, 
ale když jste přišli blíže, tak záhadně zmizel, nebo tam stál místo něho pařízek či ležel suchý list. Nebo jste 
měli pocit, že nejste v lese sami a někdo Vás pořád pozoruje. 

Pokud se Vám to přihodilo někde v Blanském lese, na Zbudovských blatech nebo na Netolicku, tak 
vězte, že jste měli to štěstí a právě jste narazili na Peklíka. Že nevíte, co to je? Nedivte se, Peklíci jsou vel-
mi vzácná strašidýlka, zřejmě jakýsi druh lesního čertíka. Dorůstá výšky asi 15 centimetrů, vypadá jako 
malý hříbeček, ale s růžky a ocáskem. Nejčastěji se vyskytuje na Netolicku, na zalesněném kopci s tajem-
ným názvem Peklo, nedaleko zámku Kratochvíle nebo u Třísova, kde jsou podle pověstí brány do pekla. 
Ale setkat se s nimi můžete po celém území PodKletí. Zajímavé je, že se často vyskytují právě v okolí dal-
ších pradávných magických míst, jakým je hora Kleť, zříceniny hradů Dívčí Kámen nebo Osule, keltské 
oppidum Třísov, zaniklý klášter Kuklov, dále klášter Zlatá Koruna, kostel na Lomci, hradiště sv. Ján nad 
Netolicemi i v lesích kolem Holašovic. 

Peklík je velmi zvědavý a nic lidského mu není cizí. Je schopný jít nepozorovaně za houbařem nebo 
turistou značnou vzdálenost, sledovat ho co dělá a napodobovat to. Je hodně plachý, takže spatřit ho je 
možno jen velmi vzácně. Protože je ale i velmi hravý, mohou ho spíše spatřit malé děti, kterých se tolik 
nebojí. Ty se však musí chovat v lese velmi tiše a dobře se kolem sebe dívat. 

 ....>



Peklík si pochutnává na dobrotách na slavnostech a jarmarcích  



Peklík rád rybaří na různých místech PodKletí 



 Peklík miluje jízdu na kole po jihočeském venkově 



Peklík se rád toulá po Blanském lese 



V létě má rád vodáctví



Na běžky, na sjezdovky anebo pouze na sáňky? 



 Jízda na koloběžce z Kletě. To je něco! 



Peklík si rád fotí památky



Štíty jako z perníku – kolik podob má selské baroko na jihočeském venkově?



Kam se dnes půjde Peklík vykoupat?  



 Na výlet s mámou a tátou vlakem? Hurá! 



Na venkově se dá tolik objevovat!  



Peklík je sice neškodné a hravé strašidýlko, ale dokáže i někoho poškádlit, nebo dokonce potrestat. Tak 
třeba nějakého nezvedeného kluka, který neví, jak se má v lese chovat, když hlučí a kope do prašivek. 
Peklík se dokáže údajně náhle změnit, například v pařízek, takže si takový výtečník o něj narazí třeba 
palec u nohy. Nebo tím, že se mu střídavě objevuje a zase mizí, ho může zavést stále hlouběji a hlouběji 
do lesa, až kluk zabloudí a nešťastní rodiče nebo i policie ho pak musí hledat. 

Přední badatelé v oboru přírodopisu strašidel se přou, zda Peklíka zařadit do kategorie čertů, nebo 
skřítků. Podle názoru některých jsou Peklíci potomci právě onoho čerta z vrchu Peklo, kteří díky několi-
ka stovkám let pobytu v lesích zmutovali do podoby hříbečků, získali tak výborné mimikry na ochranu 
před zraky nenechavých lidí a dnes také před návalem houbařů a turistů. Poté se rozšířili směrem na jih 
souvislým pásem hlubokých lesů kolem hory Kleť až k řece Vltavě. Protože kolem způsobu života a roz-
množování Peklíků je ještě mnoho neznámých, možná se právě Vám může podařit přispět k jejich objas-
nění. Jisté ale je, že Vás Peklíci budou doprovázet při celém vašem putování PodKletím, tímto čertovsky 
hezkým krajem.

Najdi
schovaného

Peklíka!



Projekt „Zažít autentický jihočeský venkov!  
Rozvoj řízení destinace a marketingové aktivity 
TO PodKletí 2017-2018“ byl pořízen za přispění 
prostředků státního rozpočtu České republiky 
z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

www.jihoceskyvenkov.cz


