
Vlastivěda  4 

Pověsti a pohádky 

O řadě míst v naší vlasti se vyprávějí zajímavé pověsti. Ty mívají některé údaje 
pravdivé. Část je ale vymyšlená. Pověsti bývají zaznamenané v kronikách. 
 

Slyšeli jste již nějaké pověsti z dávných dob?  
Pokuste se zjistit, kdo to byl praotec Čech. 

Přečtěte si pověst: 

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ 

Kdysi dávno žili na řece Visle dva 

bratři s rodinami. Jmenovali se Čech 

a Lech. Žilo se jim zde ale špatně. 

Proto se rozhodli, že si najdou nový 

domov. Čas plynul, šli dlouho a dlouho, až došli k hoře Říp. Praotec Čech 

vystoupil na horu, rozhlédl se a řekl lidem, že je to jejich nový domov. Krásná 

země se lidem líbila. Rozhodli se, že se bude nazývat po Čechovi – Čechy. 

Vymýtili husté lesy a založili vesnice. Po smrti Čecha si zvolili moudrého Kroka, 

aby jim vládnul. Krok neměl syna, ale tři dcery: Kazi, Tetu a Libuši. Po smrti 

Kroka vládla kněžna Libuše. Bydlela na hradě Vyšehrad, který byl postavený na 

vysoké skále nad řekou Vltavou. Bystrá Libuše uměla předpovídat budoucnost. 

Předpověděla, že město Praha bude slavné. Kněžna Libuše vládla spravedlivě, 

ale některým mužům vadilo, že jim vládne žena. Proto se Libuše brzy provdala 

za Přemysla. 

Vybarvi, co je pravda  a co není pravda  : 

Bratři se jmenovali Čech a Lech.     

Bratři žili na řece Visle.       

Praotec Čech vystoupil na horu Vyšehrad.   

Krokovy dcery byly Kazi a Libuše.     



Po smrti Kroka vládla Libuše.      

Hrad Vyšehrad je nad řekou Vislou.    

Kazi předpověděla, že Praha bude slavná .   

Libuše se provdala za Přemysla.    



O některých místech si lidé vyprávějí pohádky 

O některých místech, obcích a krajinách se zpívá v lidových písních. Znáš 
některou z těchto písní? 

Které písně se zpívají ve vašem okolí? 

 

  

Jaroslav Polka 

 

Spisovatel, sběratel pověstí, pohádek a vyprávění ze svého rodného Záhoří-

oblast v okolí Lipníka nad Bečvou 

Od roku 1998 se jeho pověstmi a pohádkami inspirovala Městská knihovna v 
Lipníku nad Bečvou a začala pořádat „svátek pověstí“ – Slavnosti vodníka 
Kašňáka. Každý rok představuje jinou pohádkovou postavou z celé řady těch, 
které se objevují v pověstech. 
 

 

 
 
 


