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Základní informace o předmětu 
 

Vyučující: Mgr. Petra Bubeníčková 

 

Kontakt:  petra.bubenickova@uhk.cz 

 

Hodinová dotace přímé výuky: 26 hodin  

 

Hodinová dotace samostudia: 18 hodin 

 

Zařazení předmětu:  5. semestr  

 

Prerekvizity: předmět nemá prerekvizity 

 

Pravidla komunikace s vyučujícím: Kontakt s vyučující probíhá prostřednictvím e-

mailové komunikace, dále na základě předem dohodnutých konzultací. Termíny 

konzultací a zkoušek budou uvedeny v informačním systému PdF UHK. Řádné 

konzultační hodiny vyučující jsou zveřejněny na webu KČJL. 

 

 

Úvod do studia předmětu (anotace) 
Disciplína je zaměřena na základní obecnou problematiku literatury pro děti a mládež. 

Poskytuje přehled slovesné tvorby předních spisovatelů pro děti a sleduje základní 

vývojové tendence. Dále se zabývá otázkami recepce a interpretace vybraných textů 

literatury pro děti a mládež. 

 

Cíle předmětu 
Primárně se orientovat v literárně druhovém prostředí; v žánrech a žánrových variantách 

literatury pro děti a mládež. Seznámit se s proměnami vývoje tohoto specifického 

literárního subsystému. Interpretovat umělecké texty vybraných autorů dětské literatury. 

 

 

 

 

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu „Inovace studijních oborů na PdF 

UHK“, reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 
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Osnova předmětu 
 
Inovována budou témata barevně vyznačená v textu. 

 

 Nástin problematiky předmětu Dětská literatura (terminologické vymezení, 

stručná charakteristika jednotlivých žánrů a tematických typů dětské literatury, 

etapizace dětského čtenářství). 

 Lidová pohádka ve vybraných variantách českých i světových sběratelů (autorů) 

- interpretace textů. 

 Česká lidová pohádka (K. J. Erben, B. Němcová, J. Š. Kubín) - komparace textů. 

 Koncepce české autorské pohádky 1. poloviny 20. století (K. Čapek, J. Čapek, J. 

Lada). 

 Nonsensová pohádka pro děti v české literatuře (M. Macourek, A. Mikulka, O. 

Hejná, V. Havel, P. Nikl).  

 Geneze umělé pohádky ve světové literatuře (H. Ch. Andersen, O. Wilde, R. 

Dahl). 

 Pověst v dětské literatuře. 

 Próza s dívčí hrdinkou (M. Majerová, S. Rudolf, I. Procházková, L. Lanczová). 

 Dobrodružná literatura v dětské četbě - vývoj, typologie (interpretace vybraných 

textů). 

 Tradiční poezie pro děti (J. Kožíšek, F. Hrubín, J. V. Sládek). 

 Moderní a experimentální poezie pro děti (F. Halas, J. Kainar, J. Hiršal, B. 

Grögerová, P. Nikl). 

 Komiks v literatuře pro děti - obraz vs. text. 
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Význam ikon v textu 
 

 Cíle 
Na začátku každé kapitoly je uveden seznam cílů 

 

 Pojmy k zapamatování 
Seznam důležitých pojmů a hlavních bodů, které by student při studiu tématu neměl 

opomenout. 

 

 Texty k interpretaci 
V této části jsou uvedeny ukázky uměleckých textů určených k rozboru v přímé výuce, 

dále pak poznámky k interpretaci a doplňkové texty. 

 

 Kontrolní otázky 
Prověřují, do jaké míry student text a problematiku pochopil, zapamatoval si podstatné 

a důležité informace. 

 

 Výběrová bibliografie 
Seznam beletrie k výběrové četbě. 

 

 Literatura 
Použitá ve studijním materiálu, pro doplnění a rozšíření poznatků. 
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Lidová pohádka ve vybraných variantách českých i 
světových sběratelů (autorů) 

 Cíle 
Po prostudování této kapitoly: 

 Budete schopni ozřejmit základní znaky žánru pohádky. 

 Rozlišíte lidovou pohádku od autorské. 

 

 Pojmy k zapamatování 
 poetika pohádky 

 lidová pohádka 

 autorská pohádka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Pohádka a její žánrová charakteristika 

Pohádku řadíme mezi čtenářsky atraktivní žánry, které zasahují do života dítěte už 

v předškolním věku. V předčtenářské etapě dítě vnímá text poslechem, případně mu 

k pochopení prezentovaného pohádkového příběhu pomáhá obrazová složka, která je 

nedílnou součástí veškeré knižní produkce zaměřené na příjemce, u nichž absentuje 

dovednost číst. Výběr textu je v tomto období převážně v kompetenci předčítajícího 

dospělého. Dítě se na prvotním výběru textu podílí v minimální míře, i když i u něj se 

v tomto období vytváří určitá preference související s aktivizujícími podněty. Příjemce 

v předčtenářské etapě může k výběru určitého typu pohádky stimulovat už výše 

zmíněná obrazová složka. K takové publikaci se často vrací a vyžaduje předčítání, 

případně převyprávění příběhu. Současně s tímto aktem pak porovnává slovesnou 

prezentaci s obrazovým doprovodem. Do výběru konkrétního textu k četbě dítě ve vyšší 

míře zasahuje až na počátku čtenářské etapy, kdy si osvojuje techniku čtení – není tedy 

jako doposud závislé na předčítání.  Žánr pohádky u dětí dominuje až do devátého roku 

věku. Zájem o pohádku v její původní podobě posléze postupně upadá, i když 

z výzkumů čtenářských preferencí
1
 vyplývá, že se jako žánr volený k četbě objevuje i u 

dětí staršího školního věku, byť v minimální míře.   

Pohádka, která se v základní rovině prezentuje jako prozaický žánr se zábavným 

podtextem, své kořeny nachází ve folkloru. Původním záměrem lidové pohádky nebylo 

                                                 
1
 BUBENÍČKOVÁ, Petra et al. Kontexty čtenářství a čtenářské gramotnosti. Hradec Králové: 

Gaudeamus, 2011. 
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oslovit výhradně dětského recipienta,
2
 ale převážně dospělého příjemce. Z tohoto 

důvodu není v lidové pohádce ojedinělá existence naturalistických, erotických a 

hororových prvků, které z pohledu dnešního čtenáře do pohádky nepatří. Ve slovesném 

folkloru však existovaly i pohádky, které akceptovaly dětského příjemce. Jednalo se o 

příběhy, jejímž cílem bylo zpřístupnit dítěti základní etická pravidla, např. pohádka O 

neposlušných kůzlatech.   

 

 

 

1.1.1 Znaky pohádky 

Znaky pohádky v bodech (korespondují se znaky lidové pohádky; atributy autorské 

pohádky mohou v některých případech vykazovat určité odlišnosti):    

 

 stereotypní formule – vstupní/úvodní (bylo jednou jedno království); 

výstupní/závěrečná (zazvonil zvonec a pohádky je konec) 

 absence časoprostorového zakotvení (kdysi, kdesi) 

 postavy mají přesně vymezené role, které jsou neměnné (vodník topí lidi, 

čarodějnice je vždy negativní postava; vlk je krvelačný, liška lstivá apod.) 

 retardace děje (jeden úkol je podmiňován dalším) 

 gradace děje (tři cesty – poslední je ta správná, ale je zároveň nejobtížnější) 

 kouzelné formule, zaklínadla (Hrnečku, vař! Hrnečku, dost!) – většinou spojené 

s existencí kouzelných předmětů 

 bipolarita dobra a zla 

 happyend 

 existence kouzelných předmětů (hrnek, co sám vaří kaši; oříšek, v němž se 

ukrývají šaty; kouzelný prsten) 

 nadpřirozené postavy – škůdci, pomocníci 

 magická čísla 3, 7 a jejich násobky; 13 

 motiv iniciační cesty mužského hrdiny (Dlouhý, Široký a Bystrozraký)/ženské 

hrdinky (O Popelce) 

 

 

 

Lidová vs. autorská pohádka 

 

 autorská pohádka využívá stereotypních formulí, ale s určitými obměnami (za 

sedmero mrakodrapy, byla jednou jedna škola) 

                                                 
2
 Uměle zpracovaná pohádka (autorská) byla již cíleně tvořena pro dítě, respektovala jeho mentální vývoj 

i čtenářskou kompetenci. V současnosti je však autorská pohádka žánrem, který oslovuje i dospělé 

čtenáře a pro dospělé čtenáře je záměrně tvořena, např. Roald Dahl: Princezna a pytlák.   
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 autorskou pohádku může charakterizovat konkrétní místo, ale i časová 

ukotvenost (doktor z Hořiček – místo bývá určeno explicitně; čas se většinou 

prezentuje skrytou formou: hrdina volá mobilním telefonem – tzn. děj pohádky 

lze vsadit do konkrétního časového úseku) 

 pohádkové postavy nemusí akceptovat atributy známé z lidové pohádky 

(dochází např. k tzv. zcivilnění postav – vodník má revma, rusalka si zlomí 

nožku, čarodějnice je milá společnice konající dobro 

 autorská pohádka využívá kouzelných formulí i předmětů (kouzelné sluchátko 

splní každé přání) 

 bipolarita dobra a zla se objevuje i v pohádkách autorských, ale v některých 

případech neexistuje striktní hranice mezi oběma póly – kladná postava může 

mít v minimální míře i negativní vlastnosti a naopak (primárním úkolem 

nesmrtelného vodníka v lidové pohádce je sbírat lidské duše, v autorské pohádce 

trpí nemocemi a v procesu nápravy jeho negativních vlastností se stává postavou 

kladnou, jejímž úkolem je hlídat léčivé prameny – viz Velká pohádka doktorská, 

K. Čapek) 

 magická čísla se v autorské pohádce objevují, nejčastěji se pracuje s magickou 

trojkou, v pohádce autorské lze identifikovat i čísla méně obvyklá 

 princip happyendu využívá i autorská pohádka   

 

 

1.1.2 Typologie pohádky 

 

 

Typologie pohádky: 

 

 dle původu:   

 

 lidové pohádky – původně byl jejich předpokládaným příjemcem 

dospělý; jsou anonymní, známá jsou pouze jména jejich sběratelů, 

případně autorů, kteří tvořili literární adaptace lidových pohádek, 

 autorské pohádky – oproti lidové pohádce jsou vývojově mladší; 

zaměřují se na dětského příjemce, záměrně nevyužívají všech znaků 

pohádky, které jsou typické pro pohádku lidovou; autor textu není 

anonymní. 

 

Typologie lidové pohádky: 

 

 kouzelná 
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 zvířecí 

 legendární 

 dětská 

 novelistická (realistická) 

Typologie autorské pohádky: 

 

 iluzivně folklorní 

 se zvířecím hrdinou 

 symbolická 

 moderní (antipohádka) 

 parodická 

 nonsensová 

 filmová 

 

 

 Text k interpretaci  - Princ Bajaja /Božena Němcová 
 

 

Úvod 

 

Pohádky pracují s určitou strukturou, která je pro ně do jisté míry signifikantní. Lidová 

pohádka preferuje bezčasovou věčnost (kdysi dávno) a obecné určení místa, které je 

usazeno do jiného imaginárního prostředí mimo náš svět, případně na jeho periferii (v 

jednom království, za devatero horami a devatero řekami), často se v pohádkách 

objevuje postava starého krále, jenž v jednom ze svých synů hledá svého nástupce. 

Postava prince, následníka trůnu, musí deklarovat svoji schopnost vládnout a musí se 

podrobit zkouškám, které bývají tři a v příběhu gradují v obtížnosti. Úkoly jsou 

zvládnuty nejmladším synem, který je na počátku příběhu považován za outsidera. 

Pohádkový příběh disponuje adorací happyendu – podceňovaný hrdina se v závěru 

ožení s vyvolenou ženou, osamostatní se a převezme vládu nad královstvím od svého 

otce. V lidové pohádce je obvykle prezentován tzv. druhý konec pohádky, který 

posluchače vrací z imaginárního pohádkového světa zpět do světa skutečného, reálného. 
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V závěru může být rovněž demonstrována (fiktivní) pravdivost příběhu vypravěčem, 

který explicitně deklaruje svoji přítomnost v pohádkové říši – jeho vyprávění je tak 

předkládáno jako (zdánlivě) reálné (…byla tam papírová zem a my jsme se propadli až 

sem….; …a já jsem tam byl taky, i do kuchyně jsem zašel, ale pak mě kuchař nakopl a 

teď jsem tady…; …a zazvonil konec a pohádky je konec…). 

 

Interpretací pohádek se zabývalo několik autorů. Ve světě například M. Eliade, M.-L. 

von Franz, V. Propp, B. Bettelheim, u nás M. Černoušek a další. Pohádkové postavy 

mají blízko k jungovským archetypům (anima, animus, stín apod.). Jungovská teorie 

archetypů se prosadila mj. v kulturní antropologii a uplatnila se při interpretaci nejen 

pohádek, ale i mýtů a legend. V soudobé odborné literatuře lze nalézt moderní 

jungiánské výklady pohádek v českém překladu (Stein, Corbett: Příběhy duše I., II., 

III.) 

 

„Archetypy jsou vzorce chování, způsoby fungování lidské psyché, podobné instinktům, 

zaměřené na vzdálený cíl. Vlastním smyslem působení archetypů – tento smysl se stává 

zřejmým s tím, jak se rozvíjejí jejich aktuální obrazy či projevy – je převést do vědomí 

to, co bylo nevědomé či předvědomé, a tak vědomí proměnit. Jung tento vývojový a 

transformační proces nazýval procesem individuace. 

Pohádkové příběhy, jako produkty fantazie, mají blízko k nevědomí a jeho procesům. 

Svoji typickou strukturou pohádky vykreslují způsoby fungování psyché i její cíle. 

Z pohledu analytické psychologie popisují pohádky individuační proces v celé jeho 

komplexnosti jako intrapsychický střet dvou domén, vědomí a nevědomí. Cílem analýzy 

pohádek pak je odhalení archetypických vzorců v pohádce a pochopení, jak se uplatňují 

v celku individuačního procesu“ (McCurdy in: Stein, Corbett, 2006, s. 10). 

 

 

Jungovy základní archetypy (převzato z: Černý, Holeš, 2004, s. 233.) 

 

ANIMA: Zosobnění ženy v mužském nevědomí; u mužů se projevuje jako sklon 

k přecitlivělosti, náladovosti, soucitu („zženštilost“). V mýtech, legendách a snech se 

promítá jako Eva, Pallas Athéna, uvězněná princezna, rusalka, ale i jako záhadná 

čarodějka, ježibaba, jezinka, vypočítavá žena, která obloudí a odmítne muže atd. 

MATKA: Velká matka (Magna Mater), další ženský archetyp, spojuje princip plodnosti 

a destruktivních sil. Objevuje se v archaických rituálech v mladší době kamenné 

(matriarchát) jako bohyně plodnosti. Plodnost a síla je spojena v náboženstvích a 

v rituálech s představou regenerace, vzkříšení apod. Součástí archetypu matky je také 

výchovná péče, starostlivost, příchylnost, svět emocí apod. 

ANIMUS: Zosobňuje mužský princip v nevědomí ženy. V ženách se projevuje 

agresivitou, neústupností, touhou po moci („mužatky“). Stejně jako anima, jejímž je 

protějškem, má dvě protikladné stránky. Objevuje se, jako ideál mužské přirozenosti, 

v podobě pohádkového prince, hrdiny překonávajícího síly zla, na druhé straně ale také 
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jako pustošitel ženských srdcí (žena je pro něho pouhý sexuální objekt). 

OTEC: Pán nad pozemským světem a nad hmotou. V kladné podobě se objevuje jako 

ochránce, moudrý král v pohádkách, spravedlivý soudce apod., v záporné podobě jako 

nelítostný tyran, který terorizuje své okolí, pojídá vlastní děti apod. 

SENEX: Archetyp Moudrého starce zosobňuje duchaplnost a klidnou životní moudrost. 

V nejrůznějších kulturách vystupuje jako Velký učitel, Mudrc, Soudce apod., 

v náboženstvích jako nejvyšší (nebo jediný) mužský bůh. 

PERSONA: Archetyp persony souvisí se společenskou adaptací jednotlivce na kulturu, 

jejímž je příslušníkem. Sociální a kulturní prostředí jsou velmi různá, každému z nich 

odpovídá jiná persona, a každý člověk to musí respektovat, tj. hledat rovnováhu mezi 

tímto archetypem a svou vlastní individualitou. 

STÍN: Přestavuje ničivou energii, potlačení, temné animální složky lidské osobnosti, 

sobectví, potřebu najít obětního beránka. Mnohé kultury přenášejí tento archetyp na 

mytologickou bytost (Satan, Antikrist, čarodějnice) nebo konkrétní osobu, která uzavře 

smlouvu s ďáblem (Faust, dr. Jekyll), případně na celé společenství (antisemitismus). 

Stínu jsou připisovány všechny krutosti. Ve snaze čelit stínu vznikaly rituály „očištění“ 

od zla prostřednictvím zvířecích i lidských obětí. 

RARACH: Také tento archetyp je spojen s energií spíše destruktivní. Představuje 

odmítání, vzdor, zpochybňování, zesměšňování, zmar. Ničí naši sebedůvěru a naše sny, 

vysmívá se nám, prorokuje katastrofu. Jistý klad je možné vidět v tom, že nás může 

vyvést ze samolibého uspokojení a přilnutí k činnosti a přehodnocení cílů. 

 

  

„Pohádky reprezentují něco lidskému vědomí vzdáleného. Jung kdysi řekl, že 

pokud chce někdo interpretovat pohádku důsledně, bere na sebe úkol natolik náročný, 

že po jeho splnění musí nastoupit na přinejmenším týdenní dovolenou. Obtížnost 

interpretace je dána tím, že pohádky zobrazují univerzální funkce psýché, ale přitom 

neobsahují žádný individuální materiál. To, co máme při výkladu k dispozici, je – 

obrazně řečeno – holá kostra psýché, z níž byla odstraněna kůže a maso. Jsou to zcela 

abstraktní vzorce. 

 Primitivní pohádky obsahují zkušenosti našich předků, které získali při setkání 

s archetypickým světem. Proto jsou často hrůzyplné a kruté a vystupují v nich různé 

polobožské či božské bytosti. V průběhu času se z pohádek obrazy numinózních 

zkušeností postupně vytrácely a jejich moderní verze už je neobsahují“ (von Franz, 

2008, s. 11). 
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Princ Bajaja 
 

Božena Němcová 

 

Mladý král se musel s manželkou svou rozloučit a odebrati se do boje. Nedlouho po 

jeho odjezdu porodila královna dvojčata, oba syny. Bylo radovánek po celé zemi, až 

nebylo možná, a hned se vypravili poslové, kteří radostnou zprávu králi donésti museli. 

Chlapci byli zdrávi a rostli jako buci; než ten, co byl o nějaké okamžení starší, měl se 

lépe k světu než druhý, a tak zůstali, i když trochu povyrostli. Starší byl vždy jen na 

dvoře, běhal, skákal a sápal se na koníka, jenž s ním byl stejného stáří. Druhý ale 

nejraději po měkkých kobercích hopkal, okolo matky se batolil a jinam nevyšel, leč s ní 

do zahrady; proto také máti prvnímu nepřála a mladší zůstal jejím mazánkem. Bylo 

chlapcům sedm let, když se král z boje navrátil a s nevýslovnou radostí matku i děti k 

srdci přivinul. „Který je přece starší z nich a který mladší?" ptal se otec královny. Ta 

myslíc, že se ptá manžel proto, by věděl, který má býti nastávajícím králem, podstrčila 

svého mazánka za staršího. Král miloval sice své děti stejnou mírou, ale když přišli do 

mládeneckých let, slyšel přece starší jmenovati mladšího budoucím králem, a to mu 

bylo líto tak, že ho život doma omrzel, a on jen do světa toužil. Jedenkráte si svou 

bolest a lítost malému koníkovi stěžoval a povídal mu, že by nejraději z domu pryč. Tu 

mu odpoví kůň lidským hlasem: „Když se ti doma nelíbí, jdi do světa, ale bez otcova 

dovolení nechoď ani krok. Radím ti však, abys nebral žádného s sebou, a na jiného koně 

nesedal než na mne. Bude to k tvému štěstí." Princ se podivil, že mluví kůň lidským 

hlasem, a ptal se ho, jak to přichází. Koník mu odpověděl: „Na to se mne neptej; já chci 

býti tvým ochráncem a rádcem, dokud mne poslouchat budeš." Princ přislíbil koníkovi, 

že se ve všem podle jeho rady zachová, a odešel do zámku tázat se otce, smí-li do světa. 

Když svou žádost rodičům přednesl, nechtěl otec nikterak k tomu svolit, ale matka byla 

hned svolná. Avšak princ od svého předsevzetí neupustil, a konečně i na otci svolení 

vymámil. Hned se měli chystat služebníci, koně a komonstvo pro prince na cestu. Než 
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ten si to vše zapověděl a řekl otci: „Nač potřebuji, otče, tolik komonstva, koňů a lidí 

okolo sebe, já si vezmu něco peněz a pojedu na svém malém koníku sám a sám do 

světa; to mi nenadělá tolik starosti a obtíže." Zase musel otce prosit, než mu to dovolil. 

Konečně bylo všecko k cestě uchystáno, mladý kůň stál osedlán u vrat a nahoře se 

loučil princ se svými rodiči a s bratrem. Plakali všichni hořce, a poslední chvíli to bylo i 

matce líto, že dítě tak do světa jít nechává; i přikazovala mu přísně, aby buď za rok 

domů přijel, anebo alespoň o sobě vědět dal. Za nějakou hodinu klusal s ním koník v 

širém poli hezky daleko za hlavním městem. Někdo by si myslil, že není sedmnáctiletý 

kůň již tak čerstvý! Ale ten kůň nezestárnul, protože to nebyl obyčejný kůň; srst měl jak 

aksamit a nohy jako strunky, a čerstvý byl jak srna. Cesty ubývalo; dlouho jeli, aniž 

věděl princ, kam ho koník nese, když viděl pojednou věže krásného města. Tu se uhnul 

koník z dráhy, klusal přes pole až k jedné skále, která stála nedaleko pěkného lesíka, a 

když tam přijeli, kopnul nohou do skály, ona se otevřela, a oni vjeli dovnitř. Byla to 

pěkná pohodlná stáj. „Nyní mne tady necháš," řekl koník k princovi, „a sám půjdeš do 

blízkého města ke dvoru; musíš se vydávat ale za němého. Král tě do služby přijme, měj 

se ale na pozoru, ať se nepodřekneš. Když budeš něco potřebovat, nechť je to cokoliv, 

přijď ke skále, třikráte zaklepej, a skála se ti otevře." Princ si pomyslil: „Můj koník je 

tak moudrý, on jistě ví, k čemu mi to poslouží;" vzal své šaty a šel. Přišel do sídelního 

města, které bylo nedaleko skály, a dal se u krále ohlásit. Král vida, že je němý, slitoval 

se nad jeho mladostí a podržel ho u sebe. Brzy však viděl, že jej může velmi dobře ke 

všemu řízení potřebovat. Ať bylo v zámku co bylo, on věděl ve všem rady a celý den po 

zámku běhal a šukal. Potřeboval-li král písaře, nebylo nad něj šikovnějšího. Všichni ho 

měli rádi, ale že byl němý a na všecko jen „bajaja" odpověděl, zůstalo mu to jméno 

Bajaja, že ho potom žádný jinak nejmenoval. Král měl tři dcery, jednu krásnější než 

druhou. Nejstarší se jmenovala Zdobena, druhá Budinka a ta nejmladší Slavěna. U těch 

tří dívek byl Bajaja nejradši a také měl dovoleno s nimi třebas celý den pobyti. Vždyť 

byl němý, k tomu tváře snědé až strach a nosil jedno oko zavázané; mohl-li král mysliti, 

že by se které princezně zalíbil! Princezny ho ale přece měly rády, a všude musel s nimi 

chodit. On jim vil věnce, přinášel kytice, svíjel zlaté nitě, kreslil ptáky a rozličné 

květiny k vyšívání, a to se jim líbilo. Té nejmladší ale sloužil nejraději, a co pro ni 

udělal, bylo vždy nejkrásnější, takže ji sestry v žertu škádlily. Slavěna byla učiněná 

dobrota a nechala si vše od sester líbit. Krátký čas byl Bajaja při dvoře. Jednou zrána 
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přijde do síně, kde král snídával, a vidí ho celého zarmouceného sedět. I ptá se ho 

znameními, co mu schází. Král se na něho smutně podíval a řekl: „Milý hochu, proč se 

mne ptáš; nevíš-li, jaké neštěstí nám hrozí a jak trpké tři dni mi nastanou?" Bajaja 

zakroutil hlavou, že neví, a na jeho tváři bylo viděti velké leknutí. Řekl mu zase král: 

„Tedy ti to povím, ač nám pomoci nemůžeš. Před lety sem přilítli tři draci, jeden 

devítihlavý, druhý osmnáctihlavý a třetí sedmadvacetihlavý. Byla tenkráte taková nouze 

v mém městě, že hrůzou vlasy na hlavě vstávaly. Lidé se schovávali, protože nebyli 

životem jisti. Pomalu nebylo již kouska dobytka nikde, poněvadž se všecko těm 

potvorám dát muselo, aby se do města nepustily. Nicméně přece mnoho lidí sežraly. 

Nemoha se déle na ten nářek dívat, dal jsem přivézti ke dvoru kouzelnici, by mi 

pověděla, čím bych ty potvory ze země vyhnal. Ale běda, když mi oznámila, že tím, 

jestli jim připovím své tři dcery, které mi právě rozkvétaly. Já myslel, že si pomohu, jen 

když je ze země odbudu, a přislíbil jsem tu neslýchanou oběť. Královna hořem zemřela, 

ale dcery se o tom nedověděly. Od té chvíle se draci vystěhovali, a po všechna ta léta 

nebylo o nich sluchu, až včera večer pastýř přiběhl celý bez sebe, že jsou draci zase v té 

samé skále, kde dříve byli, a že ukrutně řvou. Já nešťastný otec, zítra musím dát první 

své dítě v oběť pro svou zem, pozítří druhé, a pak třetí, a potom budu žebrákem." Tak 

bědoval ubohý král a vlasy z hlavy si trhal. S tváří sklíčenou šel Bajaja k princeznám, 

ale na smrt se jich zděsil! V černých šatech, tváře jako z bílého mramoru, seděly 

všechny tři vedle sebe a plakaly přežalostně, že mají svůj mladý věk tak ukrutným 

způsobem skončit. Bajaja je začal těšit a ukazoval, že se jistě nějaký vysvoboditel pro 

ně najde. Nebohé ho neslyšely a nepřestaly slzy prolévat. Takový zmatek a zármutek 

byl po celém městě, neboť každý královskou rodinu miloval. Celé město bylo zároveň s 

hradem černým suknem potaženo. Bajaja spěchal tajně z města přes pole ke skále, kde 

měl koníka zavřeného; když třikrát zaklepal, skála se otevřela a on vešel do ní. Pohladil 

koníkovi lesklou hřívu, políbil mu bílou lysu a řekl: „Koníku milý! Nyní jdu k tobě o 

radu, a pomůžeš-li mně, budu navždy šťasten." Nato začal koníkovi vše, co se v zámku 

událo, vypravovat. „O tom o všem vím," odpověděl koník, „a proto jsem tě sem přivedl, 

abys princeznám pomohl. Zítra časně zrána sem přijď, a já ti ostatní povím." S velkou 

radostí běžel Bajaja k zámku, a mnohý mu to mohl za zlé pokládati, že je tak vesel; ale 

naštěstí ho nikdo neviděl. Celý den nevyšel z princezniných pokojů a všelicos vymýšlel, 

jak by je poněkud potěšil, což se mu ale nepodařilo. Druhý den ráno ještě za soumraku 
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byl již u skály. Koník ho přivítal a řekl: „Nyní zdvihni pod mým žlabem kámen, a co 

tam najdeš, to vyndej." Bajaja s ochotností poslechl a vyndal z díry, která pod kamenem 

skryta byla, velkou truhlu. Koník mu poručil, aby ji otevřel, a když i to učinil, vytáhl 

troje krásné šaty, meč a uzdu na koně. Jedny šaty byly červené, stříbrem a diamanty 

vyšívané, a co na nich pevného, bylo z lesklé ocele; k tomu bílý a červený chochol. 

Druhé byly celé bílé, zlatem vyšívané, a brnění a přílbice ze zlata; chochol bílý. Třetí 

byly ale světlomodré, stříbrem, diamanty a perlami bohatě vyšité; k tomu bílý a modrý 

chochol. Ke všem třem byl jediný meč, jehož pošva se drahým kamením jen svítila, tak 

jako uzda na koně. „Ty troje šaty jsou tvoje, napřed ale vezmi ty červené." Bajaja se 

přistrojil, připjal si meč a uzdu hodil koni přes hlavu. „To ti povídám, nesmíš se bát a se 

mne slézti. Jen sekej do té potvory a spolehni na svůj meč." Tak přikazoval koníček, 

když vyjížděl ze skály. Zatím bylo v zámku smutné loučení a zástup lidstva vyprovázel 

ubohou Zdobenu z města. Již byli nedaleko osudného místa, princezna slezla, a když 

viděla, že má jít ke skále, padla ve mdlobách na zem. Tu letí zdáli kůň a na něm sedí 

rytíř s červeným a bílým chocholem. Když přijel až k nim, poručil, aby se lidé 

odstranili, princeznu odvedli a jeho nechali samotného. S jakou radostí každý ten rozkaz 

vyplnil, to si můžeme pomyslit; ale princezna nechtěla odejít, ona se chtěla dívat, jaký 

to konec vezme. Sotva vstoupili na jeden vrch, již se třesením skála otevřela, a 

devítihlavý drak vylezl ven, ohlížeje se po své kořisti. Tu přiskočí na koníka Bajaja, 

vytáhne meč, jedním rázem utne tři hlavy. Drak se svíjel, plil oheň a házel sebou, až mu 

jed daleko široko stříkal, ale princ toho nedbal, sekal, až mu všech devět hlav usekal, 

ostatní dodělal koník kopyty. Když drak zahynul, obrátil se princ a ujížděl, odkud přijel. 

S podivením hleděla za ním Zdobena, ale vzpomněla si, že bude otec čekat, proto se 

rychle k zámku s celou družinou obrátila. Vypsati otcovu radost, když viděl dceru 

živou, a radost sester, že se snad i jim vysvoboditel dostaví, kdož by s to byl! Bajaja 

také přiběhl a tu pořád ukazoval, aby věřily, že jim bůh vysvoboditele pošle. Ač měly 

strach před druhým dnem, přece byly již veselejší a s Bajajou hovořily. Druhý den byla 

vyvedena Budinka. Tak jako první den sestře, stalo se i jí. Sotva na místo přijeli, viděli 

rytíře s bílým chocholem přijíždět, a za nějakou chvíli s osmnáctihlavým drakem statně 

se potýkat, až potvora zdechla. Po vykonané seči ujížděl jako první den. Když se 

princezna do zámku vrátila, litovali všichni, že udatnému rytíři svou vděčnost prokázat 

nemohou. „Já vím, sestry," řekla Slavěna, když byly pohromadě, „vy jste rytíře 
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neprosily. Ale já před něho kleknu a tak dlouho budu žádat, aby se mnou šel, až to 

učiní." „Co se směješ, Bajajo?" ptala se Zdobena, vidouc usmívající se tvář němého. 

Ale Bajaja začal skákat po pokoji a dával na srozuměnou, že se těší na toho rytíře. 

„Blázne, ještě tu není," odpověděla Zdobena. Třetí den byla vyvezena Slavěna, a 

tenkráte sám král s ní jel. Srdce se nebohé hrůzou třáslo, když pomyslila, nepřijede-li 

vysvoboditel, že bude draku dána. V tom okamžení strhnul se radostný křik, že rytíř 

jede. Tak jako první dva draky, zabil Bajaja i třetího, ač on i kůň jeho mdlobou div 

neklesli. Tu přistoupil král i Slavěna a prosili rytíře, by s nimi do hradu jel, což on 

nikterak učinit nechtěl. Slavěna klekla před ním, a chopivši se jeho roucha, prosila tak 

snažně, tak libě, že princovi srdce tlouklo. Vtom sebou koník trhl, a již nebylo rytíře 

vidět. Smutná, že se nemůže svému vysvoboditeli odměnit, vracela se Slavěna s otcem 

domů. Všichni mysleli, že přivedou rytíře, ale naděje opět je zklamala. Nyní byli zase 

všichni šťastni! To ale netrvalo dlouho, a nový zármutek jim nastal. Jednoho dne dostal 

král vyzvání od sousedního krále k válce. Ulekl se toho král velice, neboť věděl, že je 

soused mnohem silnější. Hned tedy rozepsal listy, a poslové se rozlítli na vše strany, by 

sezvali knížata a velké pány ke královskému dvoru na sněm. To se stalo v rychlosti a 

panstvo se sjelo co nevidět. Král jim svou stížnost přednesl a o pomoc je prosil, 

podávaje za odměnu své dcery. Kdož by se byl za takovou odměnu zdráhal? Všichni se 

rozjeli a slíbili, že se v určitý den s vojsky svými dostaví. Nyní se chystalo vše k boji, a 

král sám chtěl své vojsko do pole vést. Předposlední den přijeli knížata a držela se velká 

hostina; potom se rozloučil král s plačícími dcerami, přikázal ještě Bajajovi, by dal na 

vše pozor, a při zvuku trub a píšťal brali se do pole. Bajaja byl slova králova poslušen, 

ke všemu dohlížel, ale přece neopominul s největší ochotou o všelijaké vyražení 

princeznám se starati, by se jim nezastesklo. Najednou mu ale napadlo, že stůně, a 

nedbaje na lékaře, který mu chtěl pomoci, povídal, že si půjde sám pro koření, které ho 

lépe než všecky léky vyhojí. Princezny si pomyslily, že je blázen, a nechaly ho jít. Ale 

on nešel na koření, to nerostlo beztoho pro jeho bolest nikde jinde než v jasných očích 

krásné Slavěny, on šel k svému koníkovi, by se s ním poradil, má-li králi ve válce 

pomoci Koník ho přivítal, poručil mu, aby oblékl bílé šaty, vzal meč, jej obkročil, že 

pojedou do boje. Bajaja ho za to zlíbal. Kolik dní trvala již válka, a královo vojsko 

sláblo, nemohouc odolati velké síle nepřátelů. Byla určena hlavní bitva na druhý den, 

kde se mělo rozhodnout, kdo s koho. Celou noc dával král rozkazy a vypravil také posly 
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k dcerám s nařízením, co se stati má, kdyby prohráli. Ráno se odevzdali do ochrany 

boží a stavěli se v šiky. V tom okamžení zazněly trouby, zbraně začaly řinčet, střely 

lítat, a křik a lomoz se rozléhal po širém údolí. Tu se octne mezi nepřáteli jinoch v 

bílých šatech, zlaté přílbici s bílým chocholem. Seděl na malém koni a v ruce držel 

ohromný meč, kterým tak rázně do nepřátel sekal, že nemyslili jinače, než že to zlý 

duch kyjem do nich mlátí. Tu se vzpamatovalo i královské vojsko, a statnému hrdinovi 

po boku se postavilo. Vkrátce couvali nepřátelé, a když bílý rytíř jejich vůdce zabil, 

rozprášili se jako stádo bez pastýře. Tu byl však bílý rytíř lehce na nohu raněn, takže mu 

krev bílé roucho zbarvila. Jak to král spatřil, skočil dolů, roztrhl svůj plášť a zavázal mu 

sám krvavou ránu, prose jej, aby s ním do stanu vešel. Ale rytíř mu poděkoval, bodl 

koně a byl tentam. Král lítostí div neplakal, že mu již počtvrté rytíř ujel, kterému 

tolikerými díky povinován byl. Vítěz vracel se s nesmírnou kořistí domů. S jásáním byl 

v hlavním městě přivítán a v zámku byly přichystány rozličné slavnosti a radovánky. 

„Nuže, správce můj!" oslovil král Bajaju, „jak jsi řídil dům náš, co jsem byl vzdálen?" 

Bajaja pokynul, že dobře, ale princezny se daly do smíchu a Slavěna pravila: „Musím ti 

žalovat, otče, na tvého správce, neboť jest neposlušný. Začal stonat, lékař náš chtěl mu 

dát lék dobrý, on ale pravil, že si půjde sám pro koření. Šel, a nepřišel až za dva dni, 

celý chromý a churavější, než byl dříve." Král se na Bajaju obrátil, ten však se usmál a 

zatočil na patě, jako by ukazoval, že mu pranic neschází. Když slyšely princezny, že 

jejich vysvoboditel opět otci v boji pomohl, nerady svolily k tomu, stati se manželkami 

knížat, neboť se domnívaly, že by mohl přece rytíř pro některou přijíti. Ovšem nevěděla 

žádná, je-li hezký, nebo ne, protože ho v tváři neviděly, ale každá si jej malovala jako 

anděla. Král byl na rozpacích, jak to má s odměnou vyvésti. Každý z knížat pomáhal 

mu, co síla postačovala, a všichni se ve válce statečně drželi. Komu dcery dáti? I 

vymyslil si jeden prostředek, kterým by všem vyhověl, a potom vešel ke knížatům, řka: 

„Přátelé milí! Já řekl, kteří mně nejvíce pomáhati budou v té válce, těm že svoje tři 

dcery za manželky dám. Vy jste mi ale všichni věrně pomáhali, a proto chci takto učinit, 

abych žádnému ne-ukřivdil. Postavíte se do řady, a moje dcery shodí z balkónu dolů 

každá zlaté jablko; ke komu se to jablko dokotálí, ten se stane manželem té princezny. 

Jste s tím spokojeni?" Všichni, že ano. Král to oznámil princeznám, ty s tím musely též 

býti spokojeny, by nenechaly otce v hanbě. Skvostně se přistrojily, každá vzala do ruky 

zlaté jablko a šla na balkón, pod nímž stáli v řadě knížata a páni. Mezi diváky zrovna u 
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samých ženichů stál Bajaja. Nejdříve hodila jablko Zdobena; kotálelo se, kotálelo, a 

zrovna k nohám němého. Ale Bajaja se uhnul, a ono se kulilo k jednomu hezkému 

knížeti, který je s radostí zdvihl a z řady vystoupil. Nyní hodila Budinka, a jako dříve 

kotálelo se i druhé k nohám Bajajovým; ale zase je němý tak šikovně odmrštil, že se 

zdálo rovnou cestou běžeti k druhému sličnému pánu, který je zdvihl a s toužebností k 

balkónu na hezkou nevěstu pohlížel. Nyní házela Slavěna; ale tenkráte se Bajaja 

jablíčku neuhnul, nýbrž s radostí je zdvihl, běžel nahoru, před princeznou klekl a její 

ruku líbal. Ale ona se mu vytrhla, běžela do svých pokojů a hořce plakala, že si musí 

vzíti němého. Král se zlobil, knížata reptala, ale co se stalo, stalo se a nedalo se 

napravit. Nato byla hostina a po hostině bylo rytířské potýkání, při kterémž měla dávat 

ceny jedna nevěsta. Při hostině seděla Slavěna jako zaražená a slova nepromluvila; 

ženicha Bajaju nebylo viděti a král myslil, že snad pohněván utekl. Všichni nebohou 

litovali, a chtíce ji trochu z toho vyraziti, prosili, by ona ceny rozdávala. Slavěna 

konečně svolila. Již seděli páni okolo zábradlí, již se sokové potýkali a jeden druhého 

přemáhal, tu oznamuje hlásný, že stojí venku rytíř na malém koni, žádaje, aby byl ke 

hře připuštěn. Král kynul, že ano. Tu vjede na pian rytíř v modrém a stříbrném šatu, na 

stříbrné přílbici bílý a modrý chochol. Princezny by byly málem vykřikly, vidouce 

postavu a koně statného vysvoboditele. Rytíř se poklonil paním a začal se s knížaty 

potýkat; ale co jich bylo, on je všecky přemohl a zůstal sám vítězem. Slavěna sešla k 

němu a nesla zlatý pás. Rytíř se před ní na kolena snížil a ona mu pověsila na krk pás, 

který sama vyšívala. Ruce se jí třásly a tváře jí hořely; i nevěděla, zdali slunce tak pálí, 

anebo ohnivé zraky krásného rytíře. Oči sklopivši, slyšela jen sladká slova: „Nevěsto 

krásná, ještě dnes tě uhlídám." Král a obě nevěsty sešli dolů, by rytíře zadrželi a jemu za 

vše se odsloužili. Ale on políbil v letu Slavěně ruku a vtom zmizel. Ta myslila na slova, 

která jí pošeptal. Zase byly hody, a jen Slavěna seděla ve svém pokoji a nechtěla mezi 

hosty. Měsíc vysvítil a od skály nesl koník naposled svého pána. Když ho donesl až k 

hradu, skočil Bajaja dolů, políbil mu krk a lysinu a koník mu zmizel z očí. Nerad ztratil 

náš rytíř věrného přítele, ale za to ho čekala sladší náhrada. Zamyšlena seděla Slavěna a 

myslila, že již sotva rytíř přijde; tu otevře panna dvéře a povídá, že chce Bajaja s 

princeznou mluvit. Slavěna neodpověděla, a hlava jí sklesla do polštářů. Vtom ji vezme 

někdo za ruku, ona zvedne hlavu a vidí před sebou krásného hrdinu, svého 

vysvoboditele. „Hněváš se na svého ženicha, že se před ním skrýváš?" ptal se Bajaja. 
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„Proč se mne na to ptáš, vždyť nejsi můj ženich," šeptala Slavěna. „Jsem, panno, před 

tebou stojí němý Bajaja, který tobě kytky vázal, od smrti vysvobodil tebe i tvé sestry a 

otci ve válce pomohl. Já jsem tvůj ženich!" Že se Slavěna na něho nehněvala, mohl by 

každý ujistit. Za hodnou chvíli potom rozlítly se dvéře u hodovní síně a do nich vkročí 

Slavěna s rytířem v bílém šatu a zlaté přílbici, představujíc ho otci co svého ženicha, 

němého Bajaju! Otec se radoval, hosté se divili a sestry po očku hleděly. Teprv nastala 

pravá veselost a pilo se na zdraví zasnoubenců až do bílého rána. Po svatbě odejel 

Bajaja se svou Slavěnou, aby se podíval k rodičům; ale jak se ulekl, když viděl celé 

město potáhnuté černým suknem. Hned se táže, co to znamená, a slyší, že umřel král. 

Pospíchal k zámku, aby rodiče své potěšil, což se jen jemu podařiti mohlo, neboť drželi 

i jeho za nebožtíka, a tak dlouhý čas o něm neslyšeli. Zase se přistěhovala radost, černé 

sukno se odestřelo a místo jeho zastoupilo červené. Bajaja byl králem ve svém 

království a požíval do smrti s manželkou nekaleného štěstí. Po svatbě odejel Bajaja se 

svou Slavěnou, aby se podíval k rodičům; ale jak se ulekl, když viděl celé město 

potáhnuté černým suknem. Hned se táže, co to znamená, a slyší, že umřel mladý král. 

Pospíchal k zámku, aby rodiče své potěšil, což se opravdu jen jemu podařiti mohlo, 

neboť drželi i jeho za nebožtíka, protože tak dlouhý čas o něm neslyšeli. Zase se 

přistěhovala do zámku radost, černé sukno se odestřelo a místo jeho zastoupilo červené. 

Bajaja byl králem ve svém království a požíval do smrti se svou manželkou nekaleného 

štěstí.  

 

NĚMCOVÁ, B. Pohádky. Praha: Albatros, 1968. s. 258 – 269. 

 

 

 Poznámky k textu – Princ Bajaja / Božena Němcová 
 

 iniciační cesta hrdiny – dětství – dospělost 

 

„Jakmile hrdina překročí práh, vstoupí do snové krajiny podivně 

proměnlivých a dvojznačných tvarů, kde musí překonat řadu zkoušek. Je to 

nejoblíbenější fáze mytických dobrodružství, odrážející se ve světových 

literárních dílech o zázračných zkouškách a utrpeních. Hrdinovi jsou ku pomoci 

rady, amulety a tajní agenti nadpřirozeného pomocníka, jehož potkal před 
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vstupem do neznámých končin. Někdy si také hrdina poprvé uvědomí, že existuje 

vlídná moc, jež mu usnadňuje nadlidský úkol“ (Campbell, 2000, s. 95). 

 

„Když dítě odroste oblíbené idyle mateřské náruče a obrátí se ke světu 

dospělých, přechází v duchovním smyslu do oblasti působnosti otce – který se 

pro svého syna stává symbolem budoucího úkolu a pro dceru je symbolem 

budoucího manžela. Nehledě na to, zda si to otec uvědomuje, či nikoli, a bez 

ohledu na své společenské postavení, stává se zasvěcujícím knězem, skrze něhož 

mladý člověk vstupuje do většího světa. Stejně jako dříve představovala „dobro“ 

a „zlo“ matka, nyní je představuje otec. Situace je však složitější – do obrazu se 

vkrádá nový prvek soupeření: syn vystupuje proti otci ve snaze ovládnout svět a 

dcera vystoupí proti matce ve snaze stát se ovládnutým světem. 

Tradiční obraz iniciace spojuje uvedení uchazeče do metod, povinností a výsad 

jeho budoucího postavení a zásadní úpravu jeho citových vztahů k obrazu 

rodičů. Mystagog (otec nebo jeho zástupce) předá příslušné symboly pouze 

synovi, který byl účinně očištěn od všech nevhodných dětinských vazeb a jehož 

nevědomé (a snad i vědomé a rozumově zdůvodněné) motivy osobní důležitosti, 

preferencí nebo vzdoru nebudou nijak znemožňovat to, aby byla moc využita 

čistě a neosobně. V ideálním případě je zasvěcovaný člověk zbaven své lidské 

stránky a stává se představitelem neosobní kosmické síly. Je dvakrát zrozený: 

sám se stal otcem. Nyní je oprávněn vystupovat v roli zasvěcujícího, průvodce a 

sluneční brány, skrze niž prochází člověk od dětinských představ o „dobru“ a 

„zlu“ k prožitku vznešenosti kosmického zákona, zbaven naděje a strachu, 

v klidu a míru, neboť pochopil zjevné bytí“ (Campbell, 2000, 126-127).  

 

 drak v pohádce - destruktivní symbol (drak se v české pohádce vyskytuje jako 

únosce princezen, mívá několik hlav – jedná se o symboliku překonávání 

životních zkoušek hlavního hrdiny, podle Junga je zápas s drakem interpretován 

jako výzva k boji mezi já a regresivními silami nevědomí; drak v čínské, ale 

např. i v japonské kultuře přináší štěstí a má chránit před démony) 

 

„Bajaja je typická „mužská“ pohádka, která nám vypráví o důležitém 

přechodovém rituálu pro nastávajícího muže. V mnoha bájích a pohádkách musí 

mladý muž, často princ či kralevic, podstoupit různá nebezpečná dobrodružství, 

rozluštit obtížné hádanky a uspět v klání s drakem, který obyčejně představuje 

princip mocné ženy-matky, od které se mladý muž musí odstřihnout. Jedině skrze 

podstoupení smrtelného nebezpečí může chlapec dospět, neboť k poznání své 

vlastní konečnosti a pochopení svého poslání potřebují muži „ultimativní“ 

výzvu. A tou byla, je a bude zkouška tváří v tvář smrti. Teprve poté, co obstojí 

(ať už v pohádce, nebo během zasvěcujících mystérií) si mladý muž zaslouží ženu 

– pohádkovou princeznu jako odměnu“ (Bílý, 2012, s. 18-19).  
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 symbolika čísla tři se projevuje mj. v trojici postav – rytíř, drak, kůň (postava 

koně má na rozdíl od draka pozitivní atributy, objevuje se v roli pomocníka 

hlavního hrdiny) 

 

 Bajaja – absence řeči – zkouška trpělivosti, sebeovládání 

 

 pohádky s obdobnou strategií děje: Železný Jan, Divotvorný meč 

 

 iniciační příběh s ženskou hrdinkou: Popelka 

 

 

 

 

 Kontrolní otázky 

Po přečtení textu popište atributy, které charakterizují lidovou pohádku, doložte 

konkrétní ukázkou textu. 

Jakou funkci má postava draka v pohádce? 

V pohádce o princi Bajajovi Němcová popisovala barvy ošacení. Existuje souvislost 

mezi deklarovanou barvou ošacení a vnitřní charakteristikou hrdiny. Mají barvy 

v pohádce nějakou symboliku? Vysvětlete na příkladech.  

Jakou roli zastává handicapovaný hrdina v pohádkách? Doložte příklady. 

Uveďte pohádky, v nichž se vyskytuje tzv. iniciační cesta hrdinky. 

 

 

 

 Texty k interpretaci – Popelka / Božena Němcová 
 

 

Vyhledejte 3 varianty pohádky o Popelce (O Popelce, O třech sestrách, O Popelušce) 

od Boženy Němcové a přečtěte si je. 

V kapitole věnované autorské pohádce první poloviny 20. století je umístěna pohádka O 
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Popelákovi. Tento text lze využít rovněž i pro případnou komparaci. 

 

 

 Poznámky k textu – Popelka / Božena Němcová 
 

Varianty pohádky o Popelce v pohádkových sbírkách Boženy Němcové 

 

 Příběhy s postavou Popelky v hlavní roli se objevují ve sbírkách různých autorů 

domácí i zahraniční produkce. Čtenářská atraktivita této látky neupadá 

v současné produkci literární, ale ani filmové. Autoři se snaží v některých 

případech původní látku zachovat, v příběhu tak není porušena dějová a ani 

motivická linka vyprávění autentického lidového vypravěče. Jindy však i drobné 

změny, které vizuálně zatraktivní filmovou podobu díla, mohou potlačit některé 

archetypální znaky původního příběhu.  

 

„K suverénně nejoblíbenějším pohádkám u nás patří filmové zpracování 

Popelky s Libuškou Šafránkovou
3
 v hlavní roli. Je to nádherná pohádka, ale 

naneštěstí jsou v ní z hlediska archetypů tři velké chyby. První je ta, že ve 

vypravované pohádce má Popelka tátu. Ve filmu ale vůbec není, tam ho 

zastupuje podkoní Vincek v podání Vladimíra Menšíka. A to je škoda, protože 

táta je v symbolickém významu mostem mezi Popelkou a jejím životním 

partnerem. To táta ji musí dovézt tři oříšky a tím své dceři symbolicky říct: i 

když se máme rádi, nemůžeme mít spolu vztah jako životní partneři. To nejde, 

jsem tvůj otec a jako takový jsem jen vzorec, na kterém ses mohla učit. I když se 

Vincek ve filmu snaží, přesto tam zeje archetypální díra. Druhá chyba je 

v závěru filmu, kdy má princ poznat Popelku, i když je v obyčejných „hadrech“. 

To je důležitá symbolika toho, že ji přijímá takovou jaká je a že je schopen ji 

poznat. Ve filmové pohádce princ zkouší střevíček všem děvečkám na statku. 

V původním příběhu hledá po celém království. Symbolicky se tak z dlouhého 

obtížného hledání, kdy princ musel prokázat svoji vytrvalost a odhodlání, stává 

záležitost deseti minut. Takže se na úrovni symbolů dovídáme, že najít životní 

partnerku je vlastně úplně jednoduché“ (Herman, 2008, s. 175). 

  

 Moderní příběhy o Popelce jsou většinou zasazeny do současnosti, hlavní 

hrdinkou bývá dívka hledající kvalitního partnera, který se zamiluje do její 

vnitřní krásy, nikoliv té vnější. Na tomto principu bylo natočeno několik filmů, a 

to zejména zahraniční produkce, asi nejznámější moderní popelkovský příběh 

všech dob je Pretty Woman v režii G. Marshalla (USA, 1990). 

 

                                                 
3
 Pohádka Tři oříšky pro Popelku byla natočena v československo-německé koprodukci v roce 1973 

(režie Václav Vorlíček). 
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 Popelky Boženy Němcové byly publikovány ve třech variantách. První z nich 

nese název O Popelce, druhá varianta se jmenuje O třech sestrách. Obě 

jmenované pohádky jsou součástí souborů českých pohádek, které Němcová 

vydala v polovině 19. století. Příběh s názvem O Popelušce vyšel jako součást 

sbírky nazvané Slovenské pohádky a pověsti, které byly vydány v druhé 

polovině 50. let 19. století.   

 

 

 Kouzelná pohádka ve všech třech variantách pracuje s úvodní formulí, která 

odkazuje posluchače/čtenáře ke vstupu do fantazijního světa, v němž jsou čas i 

místo pojmy zcela relativními. V obou českých variantách příběhu autorka 

dopřála Popelce dvě sestry. V první z nich (O Popelce) se jedná o vlastní sestry, 

Kasalu a Adlinu (Němcová při výběru jmen hrdinů a hrdinek obvykle 

používá tzv. mluvicí jména, která postavu charakterizují pomocí jejich vnějších 

nebo vnitřních znaků), v druhé variantě (O třech sestrách) jsou rovněž sestry 

vlastní. Jedná se o mladší variantu této pohádky s prezentovanými křesťanskými 

motivy, tomu odpovídají i jména tří sester – Baruška, Dorotka a třetí, 

v typizované roli outsidera, se jmenovala Anuška. Slovenská verze si podržela 

tradiční jméno hlavní hrdinky Popeluška a její (tentokrát nevlastní) sestra se 

jmenovala Dora.  

 

 Symbolika jména Popelka je příznaková, odkazuje k rčení: udržet teplo 

domácího krbu. Krb je chápán jako posvátné místo, oheň v něm musel být dle 

tradice stále udržován. Dívka, které se to podařilo, byla vysoce ceněna pro 

manželství. Popel je součástí všech tří verzí pohádek, i když ve jméně popelky 

Anušky není explicitně prezentován.  

 

 

 Varianta O Popelce pracuje se značně naturalistickými prvky. Tento příběh 

postupně chronologicky odkrývá dvě dějové linie. Nejprve jsou všechny tři 

sestry otcem zavlečeny do hlubokého lesa, kde mají být ponechány svému 

osudu. Dobrodějné síly (dobrá tetka) však Popelce přinášejí pomoc 

s podmínkou, že zachrání pouze sebe sama. Popelka však stanovenou podmínku 

neakceptuje. Černoušek
4
 v tomto případě hovoří o sourozenecké solidaritě, která 

se v navazující linii příběhu promění v rámci boje o muže v sesterskou rivalitu. 

Popelce je nabídnuta triáda možností, jež by jí umožnily únik z temného lesa:
5
 

klubko nití (obdoba řeckého mýtu o Théseovi a Ariadné – Ariadnino klubko nití 

umožní Théseovi únik z labyrintu); popel, který sype po cestě, a hrách – ten je 

ovšem „danajským darem" – Popelka nesplnila potřetí podmínku dobré tetky, 

následuje trest – hrách sezobou holubi a trojice dívek zůstává v temném lese. 

V této úvodní dějové linii spatřujeme styčné motivy s Pohádkou o perníkové 

                                                 
4
 ČERNOUŠEK, F. Děti a svět pohádek. Praha: Albatros, 1990. s. 37-70.  

5
 Symbolika lesa: strach z neznámého místa, bez rodičovských jistot. 
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chaloupce. Dívky ovšem při hledání cesty z lesa nenalezly chaloupku polepenou 

perníkem, ale zámek kanibalů, zlého lidojeda a jeho ženu. Touha vymanit se 

z této situace je dohnala k detailně promyšlenému brutálnímu činu, jenž ze tří 

sester udělal bezcitné vražedkyně:  

 

„Jednou se usnesly vespolek, kdyby to bylo nějak možné, že by své pány 

zabily. Ale jak? To byla otázka, o které dnem i nocí přemýšlely. I naštěstí se jim 

naskytlo, že se lidojed od Popelky chtěl učit péci chléb. Té příležitosti chtěly 

využít, protože se domnívaly, že to se starou půjde snadněji. Ten den zrána 

Popelka podpálila v peci, která, poněvadž se peklo tuze mnoho bochníků, byla 

také hodně velká. Lidojed se usadil u pece a pořád koukal, až oheň shoří, aby ho 

mohl pak rozhrabat a vsadit chléb. Tím horkem však byl celý unavený, lehl si na 

zem a usnul. To bylo to, co si holky přály. Jakmile ho uslyšely chrápat, přinesly 

velké hráze, opřely je o něj a vší silou najednou ho svalily do ohně. V okamžiku 

byl z lidojeda škvarek. Jednoho měly tedy z krku. Ale jak s druhou? Když baba 

vstala, přihrnuly se k ní holky a povídaly, aby se dala honem obléknout a učesat, 

že se její muž brzy vrátí z lesa a že by se tuze rozhněval, kdyby ji viděl tak dlouho 

neupravenou. Baba si sedla na židli a holky ji začaly česat. „Shýbněte, babičko, 

hlavu, abych vám mohla vlasy vzadu hezky uhladit,“ řekla Kasala. Baba shýbla 

hlavu a Kasala jí hodila vlasy přes oči, vzala velkou sekeru, kterou jí Popelka 

podala, a jedním rázem jí uťala hlavu. Potom všechno vyčistily a tělo zakopaly. 

Když teď byly plnomocnými paními zámku, prohledaly všechno, co kde leží, a 

našly mnoho drahých a skvostných věcí, které se jim dobře hodily“ (Němcová, 

2000, s. 272).  

 

Příznačná surovost popisu hrůzného činu, jako by neladila s romantickou duší 

Němcové. Popelka podílející se na promyšlené dvojnásobné vraždě dvou 

kanibalů se v navazující části pohádky dostane na královský trůn. Povšimněme 

si, že v průběhu líčení otřesného činu absentují jakékoliv pocity viny všech tří 

účastnic. Vražda lidojeda
6
 je čtenářem vnímána jako potrestání zla. Popelčina 

spoluúčast na vraždě tak není chápána negativně, absence trestu pro hrdinku a 

její dvě společnice je proto posuzováno jako adekvátní vyústění dějové zápletky. 

Výše popisovaný motiv zabíjení už neobsahuje ani jedna z nabízených variant.
7
 

 

 Ve sledované variantě O Popelce chronologicky navazuje druhá dějová linie, 

v níž sestry soupeří o muže. V této fázi příběh ve všech verzích akceptuje 

obdobné prvky. Mění se však prostředí, v němž se Popelka seznamuje se svým 

                                                 
6
 Tímto aktem se hrdinka definitivně odpoutá od vlivu dospělých (rodičů), na kterých byla doposud 

závislá, přestává být dítětem, přijímá odpovědnost sama za sebe. 
7
 Němcová s motivem zabití pracovala například i v pohádce O třech bratřích. Obdobně jako v pohádce 

O Popelce byl vražedný nástroj v rukou ženy, tentokrát princezny: „Jak tam vešla, třikráte mečem nad 

hlavou máchnula, třikráte se jí ústa pohnuly, a dvě těla bez hlavy ležely jí u nohou. Služebníkům poručila, 

aby těla odklidili, pak se vrátila zase k svému ženichu, ale nic nu o bratřích neřekla.“ NĚMCOVÁ, B. 

Báchorky a pověsti. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, 1957. s. 115. 
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vyvoleným: v první variantě je místem prvního setkání obou milenců ples 

konaný v prostředí knížecího zámku. Verze O třech sestrách se odehrává 

v kostele, stejně je tomu i ve slovenské variantě.  

 

 Popelčin oděv se stává nezastupitelným motivickým prvkem ve všech variantách 

sledované pohádky. Dívka je nejprve oblečena do prostých šatů, při 

opakovaných setkáních s vyvoleným využívá kouzelné proměny své identity 

(sestry ji nikdy v drahých šatech nepoznají) prostřednictvím krásných šatů 

získaných magickým darem (oříšky, truhla).  

 

 

 Motiv tří oříšků jako kouzelného předmětu, daru se ve slovenské verzi pohádky 

shoduje s druhou českou verzí doplněnou o křesťanské motivy. Popelka v první 

variantě oříšky nemá, roli magického daru přebírá kouzelná truhla, v níž jsou 

šaty uschovány. Odlišné jsou i finální osudy zlých sester. První varianta O 

Popelce pracuje s transformací obou dívek do podoby dvou černých koček. 

Rodiče Popelky dožívají na jejím zámku. V pohádce O třech sestrách jsou 

Baruška i Dorotka uškrceny hadem. Otec odchází dožít k Anušce. A konečně ve 

slovenské verzi nevlastní sestra Dora s macechou žijí do smrti v bídě v opuštěné 

chatrči. V tomto případě vlastní otec žije společně s mladou rodinou na zámku. 

Tradiční šťastný konec je společný všem třem variantám. Při detailním 

zkoumání rozdílů jednotlivých verzí najdeme i několik další nuancí, jakými jsou 

např. tři varianty užitých zaklínadel: Dones mě, koníčku, do města; mha za 

mnou, mha přede mnou! (O Popelce) – kouzelná formule slouží jako pobídka 

pro koně, který Popelku odnese na ples; Mžitka za mnou, mžitka přede mnou, 

Pánbůh sám nade mnou! Andělíčku, můj strážníčku, dům za mne opatruj! (O 

třech sestrách) – toto zaklínadlo společně s kouzelným závojem činilo Anušku 

neviditelnou; Mhla za mnou, mhla predo mnou, slnéčko boží nado mnou! (O 

Popelušce) – poslední prezentovaná formule ze slovenské pohádky umožnila 

nepozorovaný vstup Popelušky do kostela; formule ale nebyla používána 

v součinnosti s kouzelným předmětem – závojem. Zmíníme ještě jeden rozdíl, 

který odlišuje všechny varianty. V pohádce O Popelce nenajdeme postavu 

průvodce, dobrodějného rádce. Uvedli jsme, že se úvodní dějové linii vyskytuje 

dobrá tetka, ale tato postava se v druhé části pohádky už neobjevuje. Popelka 

své šaty nachází v truhle umístěné ve sklepě (vstup do podzemí symbolizuje 

cestu k dospělosti; obdobný motiv můžeme sledovat i v pohádce Neohrožený 

Mikeš), postup, jak má s dary zacházet je napsán na truhle. V dalších variantách 

je přítomna postava antropomorfizované dobrodějné žabky, která Anušku, příp. 

Popelušku instruuje. 

 

 Varianty pohádky věnované Popelce mající své kořeny v lidové slovesnosti 

inspirovaly současné české autory k různým přepracováním. V některých 
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případech původní látku parodují, mění atributy pohádkových postav, které jsou 

známé z lidové pohádky, případně pohádku zasazují do současnosti, např. 

autorská pohádka A. Mikulky – viz Mikulka, Alois. Dvanáct usmívajících se 

ježibab: Obrázky, pohádky, básničky a vyprávění pro malé i velké o ježibabách, 

zvířatech a jiných, velmi podivných věcech. 1. vyd. Brno: Blok, 1974. 148 s. 

Jiným příkladem je pohádková knížka I. Březinové, která napsala pokračování 

neznámějších lidových pohádek (Popelka, Kráska a zvíře, Sněhurka, Princezna 

se zlatou hvězdou, Zlatovláska, Šípková Růženka, O dvanácti měsíčkách) – viz 

BŘEZINOVÁ, Ivona. Jak to bylo dál--: pokračování sedmi klasických 

pohádkových příběhů. 1. vyd. Praha: Autor, 1999, 82 s. ISBN 80-902551-6-7. 

 

 

Ukázka (zkráceno):  

 

Brzy po svatbě musel princ odjet na dalekou cestu, a protože měla být 

nejen daleká, ale i nebezpečná, nechal Popelku doma, aby na něj čekala. Jenž 

samotné se jí ve velkých sálech vyzdobených neznámými obrazy a zlatým 

brokátem smutně čekalo. Rozhodla se proto pozvat na zámek svou nevlastní 

matku a dvě sestry. Už dávno jim odpustila, že jí odjakživa ubližovaly, 

zapomněla na jejich zlou panovačnost a těšila se, že je opět uvidí. (…)  

 Jenže macecha a sestry se v každém jídle jen ponimraly a netknuté porce 

s pobaveným smíchem prudce házely vyděšeným psům. (…) 

 „Myslím, že byla chyba, že jsem vás na zámek pozvala,“ řekla tedy nyní 

Popelka. „Budu ráda, když ho druhý den hned po snídani opustíte. Ale pro 

dnešek vám přeji dobrou noc.“ (…) 

 Ráno bylo krvavé od červánků a v chvějícím vánku vlál na zámecké věži 

prapor s třemi lískovými oříšky. A ptačí víla, která vládne všemu, co má peří, 

seděla na trnitém keři a smutně zpívala. 

 Popelka už byla dávno vzhůru, když do zámecké jídelny konečně 

vstoupila macecha se svými dcerami. Když posnídaly, úlisnými slovy mámily na 

Popelce poslední laskavost. 

 „Opustíme zámek, jak sis přála,“ řekla macecha medově, „ale dovol nám 

ještě, abychom se podívaly, jaký je výhled z vaší zámecké věže. Pověsti o něm 

jsou známé široko daleko a i my bychom chtěly aspoň jednou široko daleko 

dohlédnout.“ 
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 „A kdybys nás snad chtěla na věž doprovodit,“ přidaly se sestry 

podbízivým hlasem, „byly bychom opravdu šťastné.“ 

 „Proč ne?“ řekla popelka a napadlo ji, jestli maceše a sestrám nekřivdí, 

když chce, aby opustily zámek. Jsou dnes přece tak mírné a laskavé. Když nic 

jiného, tak na zámeckou věž je musí určitě doprovodit. 

 Věž čněla vysoko převysoko a pohled z ní byl opravdu široký a daleký. 

 „A co je to tam dole v zámecké zahradě?“ zeptala se macecha. „To, co se 

tak třpytí?“ 

 „Kde? Nic nevidím,“ odpověděla Popelka. 

 „Musíš se víc vyklonit,“ poradily jí sestry a v okamžiku, kdy se Popelka 

naklonila přes zábradlí ochozu, ji shodily dolů.  

 

BŘEZINOVÁ, Ivona. Jak to bylo dál--: pokračování sedmi klasických pohádkových 

příběhů. 1. vyd. Praha: Autor, 1999. s. 7-13. ISBN 80-902551-6-7. 

 Lidová pohádka vs. autorská pohádka  

Kapitola obsahuje známý text lidové pohádky O Červené karkulce, na nějž navazují 

texty v autorských přepracováních současných autorů. 

 

 Texty k interpretaci – Červená karkulka 

 

 

 Lidová verze pohádky - O Červené karkulce 

 
Zdeněk Karel Slabý 

Nebylo to včera ani předevčírem, ale kdysi. V jednom domku v malé vesnici žila se 

svou maminkou holčička, kterou měl každý rád. Byla vždy usměvavá a ke všem vlídná. 

Od své babičky dostala hezký červený čepeček (který se nazýval karkulka) a tak si ho 

oblíbila, že ho neustále nosila. Proto jí ve vsi začali říkat Červená karkulka. Jednou ráno 

řekla maminka Karkulce: „Babička se zotavuje po nemoci, ale já nemám dneska čas za 
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ní zajít. Půjdeš ty a zaneseš jí nějaké dobroty, aby se posilnila. Určitěji potěší, když tě 

uvidí. "Holčička slíbila, že se nikde nebude toulat ani zdržovat a že dá dobrý pozor na 

košíček s jídlem a lahvičkou vína. Pak se hned vydala na cestu. Babička nebydlela ve 

vsi, ale na samotě uprostřed lesa, kde měla malou chaloupku. I když to bylo lán cesty, 

Karkulka se nebála, že zabloudí - však tudy nešla poprvé. Obvykle nikoho nepotkala, 

tentokrát ji však překvapil vlk. „Kampak jdeš tak časně?" vyptával se a tvářil se mile 

jako štěňátko. Karkulka mu po pravdě pověděla, že jde navštívit babičku, a ukázala mu 

košíček s dobrotami. Vlk chtěl vědět, kde babička bydlí, a Karkulka mu prozradila, že 

má chaloupku pod třemi duby a kolem že je samé ořeší. „Měla bys babičce nasbírat 

lesní jahody a natrhat nějaké kvítí," radil Karkulce vlk. Chtěl ji zdržet, předběhnout ji, 

spolknout k snídani babičku a počkat si i na Karkulku. Lstivý vlk doběhl k chaloupce 

pod třemi duby a zaklepal na dveře. „Kdopak to je?" ozvala se babička. „Červená 

karkulka," odpověděl vlk tenkým hláskem. „Nesu ti něco dobrého..." Babička řekla, že 

dveře nejsou zamčené, a pozvala Karkulku dál. Jenomže místo milé návštěvy se ve 

dveřích objevil vlk, vběhl do světnice a babičku spolkl. Pak našel v truhle její čepec a 

noční kabátek, oblékl se, zatáhl záclony a ulehl do postele. Zatím holčička v červené 

čepičce bezstarostně pobíhala lesem, hledala jahody, trhala kvítka a chvílemi i bloudila. 

Když konečně přišla k babiččině chaloupce, podivila se, že dveře jsou dokořán a ve 

světničce pološero. Ze by se babičce při tížilo? Opravdu ležela v posteli, ani pořádně 

neodpověděla na pozdrav. Karkulka zůstala rozpačitě stát na prahu. Jak to, že mě 

babička ani nepřivítá?  pomyslela si a pomalu došla až k posteli. Polekala se: Co se to s 

babičkou stalo? „ Babičko," zeptala se, „proč máš tak veliké uši?" „To abych tě lépe 

slyšela," zachraptěl vlk. „A proč máš tak veliké oči?" „To abych tě lépe viděla!" Do 

třetice se Karkulka podivila, proč má babička tak veliké zuby, v tu chvíli však vlk 

vyskočil z pruhovaných peřin a milou Karkulku spolkl. Jako moučník si dal košíček s 

dobrotami. Teprve potom měl dost. Sundal si čepec a svlékl babiččin kabátek, který mu 

byl najednou těsný a nepohodlný. Ale nevrátil se do lesa, protože měl plné břicho a 

sotva se mohl hýbat. Položil se znovu do postele a ve chvilce usnul. Z chaloupky se 

ozývalo jeho hlasité chrápání. Sel kolem myslivec na svou pravidelnou pochůzku a 

zaslechl zvuky, jako by někdo v chaloupce řezal dříví. Hned ho napadlo, že tady asi 

není něco v pořádku, a nahlédl dovnitř. Viděl, jak se v posteli rozvaluje vlk, kterého už 

dávno hledal. Tropil mu totiž v lese pěknou neplechu. Myslivec sáhl po pušce, ale pak 
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si uvědomil, co se v chaloupce odehrálo, a raději vlkovi rozpáral břicho. Z vlkova 

břicha vyskočila Karkulka a hned po ní se objevila babička. Obě myslivci děkovaly, že 

jim zachránil život. Myslivec pak přinesl z mýtiny kameny, dal je vlkovi do břicha a to 

mu pevně zašil. Vlka brzy probudila žízeň a ploužil se k lesní studánce. „Jako bych měl 

v břiše kamení, a ne babičku s Karkulkou," vrčel, ale vtom upadl a bylo po něm. „Teď 

už nemůže nikomu ublížit," řekla babička. Avšak Karkulka si stejně umínila, že příště 

sama do lesa nepůjde „Jako bych měl v břiše kamení, a ne babičku s Karkulkou," vrčel. 

Ale vtom upadl a bylo po něm. „Teď už nemůže nikomu ublížit," řekla babička. Avšak 

Karkulka si stejně umínila, že příště sama do lesa nepůjde. 

 

LHOTOVÁ, Dagmar a Zdeněk Karel SLABÝ. Ani den bez pohádky: čítanka nejen pro 

mateřské školy. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000, 239 s. ISBN 80-7178-382-x. 

 

 Autorské varianty pohádky Červená karkulka v české 
literární produkci 

 

 

 Texty k interpretaci – Červená karkulka  
 

 

 

Úvod 

 

S větší intenzitou se zejména v 60. letech začaly v dětské pohádkové tvorbě objevovat 

pohádky, které prosazovaly demytizaci postav prostřednictvím humoru a parodicky 

laděných textů. Autoři zachovávali základní linii příběhu, ale při zpracování jinak 

operují s atributy vybraných hrdinů, dochází k inverzi funkce pohádkových postav a 

jejich následnému zesměšnění. K aktualizacím klasické pohádkové látky dochází 
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různými způsoby, což naznačují následující ukázky. Je nutné poznamenat, že už při 

intervenci autorské pohádky do českého literárního prostředí v prvních desetiletích 

dvacátého století spatřujeme tendence volně pracovat s pohádkovými náměty (J. Lada), 

případně zcivilňovat pohádkové postavy (K. Čapek). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karkulky 

Zdeněk Karel Slabý 

Tak vám, děti, žila-byla jedna holčička, které říkali Červená karkulka. „Ale tu pohádku 

my přece dobře známe!" Znáte? A kdopak vám ji vyprávěl? „Maminka!" O Červené 

karkulce? „Ano - jak nosila červený čepeček od babičky. A jednou..." Počkejte, 

počkejte, děti. Uděláme to jinak. My si tu pohádku nakreslíme. Máte papír a barvičky? 

Dobře, tak si namalujeme Karkulku...Tak - teď tu máme Karkulek hned několik! Ale co 

je tohle? Tady jsou Červené karkulky, ale vedle nich vidím i Zelenou karkulku a 

Modrou karkulku. Není to trochu moc na jednu pohádku? Je, viďte? „Tak nám povězte 

ještě dvě pohádky!" Dvě pohádky? Proč ne? 

 

LHOTOVÁ, D. – SLABÝ, Z. K. Ani den bez pohádky: čítanka nejen pro mateřské 

školy. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000, 239 s. ISBN 80-7178-382-X. 
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Zelená karkulka 

Zdeněk Karel Slabý 

V daleké zemi - za jedním kopcem, dvěma vrchy, třemi horami, čtyřmi skalisky a pěti 

návršími, za šesti rybníky, sedmi potůčky, osmi řekami, devíti bystřinami a deseti 

tůněmi - žila Zelená karkulka. Žila si v náramném pohodlí, neboť její starší bratr 

Karkulín byl vynálezce, který vynalézal všechny možné vynálezy. Zelená karkulka se 

třeba ráno probudila na své postýlce. Ale co probudila! Byla probuzena umělou rukou, 

která ji jemně zakrákala za vlasy přesně v sedm hodin nula nula. Karkulka zívla (sama 

od sebe, ne uměle!) a zmáčkla knoflík na pravé pelesti postýlky. Okamžitě začala hrát 

hudba. Když stiskla Zelená karkulka ještě knoflík na levé pelesti, odťapkala s ní postel 

za zvuku pochodu do koupelny. Koupelna byla také plná vynálezů. Karkulka si stoupla 

pod sprchu, sáhla jenom na bílou páčku, na černou páčku, na žlutou páčku, na červenou 

páčku a na modrou páčku a už tekla voda, mydlilo mýdlo, utíral ručník, česal hřeben, 

kartáček se zubní pastou čistil zuby, prostě všechno běželo jak na obrtlíku. A v 

Karkulčině pokoji - tam byste našli věcí! Telefony, televizor, rádio, hodinky, stopky, 

lampy, magnetofon, přehrávač kompaktů, video, fotoaparát, promítačku, vysílačku, 

počítač a ještě asi dvacet jiných strojů a přístrojů. Některé byly docela zvláštní. 

Například strojek, který dovedl sám hrát kuličky. Nebo robot, s kterým si Zelená 

karkulka hrála na babu. Nebo přístroj, kterému stačilo pošeptat: „Jahodovou!" nebo 

„Vanilkovou!", a hned jste mohli mít zmrzlinu, na kterou jste právě měli chuť. Myslím, 

že leckdo by takový přístroj chtěl mít doma. Ale představte si, že Zelené karkulce bylo 

mezi všemi těmi roboty a stroji a přístroji smutno. Toužila po kamarádech. Ne po 

robotech po opravdovských dětech. Jenomže široko daleko nebydlel žádný kluk, široko 

daleko nebyla ani jedna holčička. Zelená karkulka totiž žila v osamělém domě, jehož 

plochá střecha byla proměněna v letiště. Jediný živý tvor tu byl její bratr Karkulín, ten 

však neměl čas, protože pořád jenom vynalézal a vynalézal. Karkulka často Karkulínovi 

říkala: „Chtěla bych si s někým hrát!" Ale Karkulín pokýval hlavou a sestrojil dalšího 

robota nebo robotku, kteří uměli hrát, člověče, nezlob se nebo přednášet básničky. A 

Zelenou karkulku to už nebavilo. Ani trošičku. Jednoho dne šla znovu za Karkulínem 
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do jeho pracovny. Optala se: „Řekni mi: Jsem Karkulka, nebo nejsem?" „Jsi," 

odpověděl jí bratr. „A kdo mi upletl mou zelenou čepičku?" „Přece tvoje babička." 

Karkulka zajásala: „Hurá! Půjdu tedy za babičkou!" „Bydlí daleko," varoval ji Karkulín, 

„až za lesem. A v lese jsou vlci, lišky a medvědi. Je to nebezpečné!" „Poletím 

vrtulníkem," odsekla Zelená karkulka. Proti tomu nemohl Karkulín nic namítat. Dal jí 

pro babičku dárek - mobilní telefon, do vrtulníku posadil robota, aby řídil, a dozadu za 

sedadla upevnil přístroj na výrobu zmrzliny. A Zelená karkulka letěla za babičkou. 

Vrtule vrtulníku se rychle točila a holčička se dívala dolů na hustý les. V korunách 

stromů skákaly veverky, mezi kameny přebíhaly ještěrky, na stráni se vyhřívala užovka, 

z dálky volala kukačka kuku, kuku, kuku a nad kvítky jaterníku poletovala babočka 

admirál. Karkulce bylo moc hezky, když viděla všechnu tu krásu. To bylo něco jiného 

než dřepět pořád zavřená mezi vynálezy! Řekla robotovi: „Les je tak zelený, viď? Ještě 

zelenější než moje čepička.“ "Ale robot neodpověděl ani á ani bé, protože neuměl nic 

jiného než řídit helikoptéru. Holčička se raději zase dívala na smrky, borovice, jedle a 

modříny, až najednou uviděla mýtinu, na mýtině domeček a před domečkem zahrádku. 

„Tady bydlí moje babička!" zaradovala se Karkulka. A poručila robotovi, aby přistál 

před domečkem. Jenomže v domečku nebydlela babička, nýbrž liška. Ta hned vyběhla 

ze vrátek a zaňafala: „Kdo se mi tu potuluje před mou zahrádkou?" „To jsem já - Zelená 

karkulka," představila se holčička. „V tom případě nevím, co tu pohledáváš," vztekle 

ňafala liška. „Cekám tu na vránu se sýrem v zobáku, a místo ní sem přiharcuješ ty! 

Ačkoliv musíš dobře vědět, že my dvě nepatříme do stejné pohádky!" Karkulka se 

zamyslela. Jak to, že jí Karkulín nikdy neprozradil, do které pohádky patří? Asi na to při 

svém věčném vynalézání zapomněl. Než aby se s liškou dohadovala, nasedla raději do 

vrtulníku a za chvíli už zase z výšky pozorovala veverky a ještěrky, laňky a daňky, 

jeleny a kameny, pahýly a motýly. Pojednou spatřila chaloupku s doškovou střechou, ze 

střechy vyčníval komín a z komína se kouřilo. „Tady určitě bydlí moje babička!" 

vykřikla Karkulka. A přistála s helikoptérou rovnou před chaloupkou. V chaloupce však 

bydlel bručlavý medvěd. Vykolébal se ze dveří a mručel: „Kdo mě to tu ruší?" „To jsem 

já - Zelená karkulka," uklonila se způsobně holčička. „Tak koukej zmizet!" nevrle se na 

ni osopil medvěd. „My dva, ty a já, nejsme ve společné pohádce." „Co pořád máte s tou 

pohádkou?" nakrčila Karkulka nos. „Máme-nemáme," brumlal rozmrzele medvěd. 

„Každý má přece vědět, kde je jeho místo. Já se nepletu do tvé pohádky, ty se zase ne-
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pleť do mé." A zalezl do chaloupky. Karkulce nezbývalo nic jiného než letět dál. Jak 

vyhlížela babiččino stavení, viděla bučiny, mýtiny, doliny, planiny, smrčiny, kaliny, 

maliny, dubiny. Za poslední dubinou stála chata. „Tak už vidím, kde bydlí moje 

babička," zasmála se Karkulka a honem honem naléhala na robota, aby přistál. Ale z 

chaty nevyšla babička: vyskočil z ní vlk. A hned se lísal, hned mazlivě vyzvídal: 

„Copak tady děláme? Jakpak se jmenujeme?" „Co děláte vy, to nevím," pravila důstojně 

holčička. „Ani netuším, jak se jmenujete. Zapomněl jste se mi představit. Já jsem 

Zelená karkulka a letím helikoptérou za babičkou." Vlk se rozpačitě poškrábal prackou 

za uchem a nejisté se otázal: „Jak že se jmenujete? Zelená karkulka? Proč zelená?" 

„Proč bych se neměla jmenovat Zelená karkulka?" urazila se holčička. „Nosím přece 

zelenou čepičku." „A nemáte doma čirou náhodou ještě jiné čepičky?" opatrně vyzvídal 

vlk. „Třeba bílou nebo... nebo červenou?" „Mně zelená čepička docela stačí," odsekla 

Karkulka. „Jestli se vám nelíbí, nemusíte se na mne dívat. A jestli mi chcete naznačit, že 

nemáme společnou pohádku." „Naopak! Já se na vás velice rád dívám," ujišťoval ji 

medovým hlasem vlk. „A společného toho máme dost a dost. Jenom nevím: Čím že to 

letíte? Hekilokpérou?" Zelená karkulka se rozesmála: „Přece helikoptérou!" Vlk kroutil 

pochybovačně hlavou a šeptal si pro sebe: „O hekilokpéře...vlastně helikoptéře jsem 

ještě žádnou pohádku nečetl. To je podivné, moc podivné." Přešlapoval na místě a 

nakonec vycenil zuby a zařval: „Helikoptéra nebo nehelikoptéra, já tě prostě sežeru, 

zbaštím, schroupám, spočívám, spolykám!" „Vy máte ale nápady!" pohoršené pravila 

Zelená karkulka. „Copak to se dělá - žrát holčičky, které letí za babičkou?" 

„Samozřejmě, že se to dělá," tvrdil umíněně vlk. „Domnívala ses, že mě zmateš zelenou 

čepicí a nějakým hloupým vznášedlem, jenže to se ti nepodaří!" A začal vrčet jako 

cirkulárka. „Nechcete raději zmrzlinu?" smlouvala Karkulka. „Mohla bych vám 

nabídnout čokoládovou nebo pistáciovou..." „Nechci zmrzlinu!" vykřikoval vlk. 

„Vždycky po ní chraptím! Chci tě sežrat!" Teď si Zelená karkulka uvědomila, že jde do 

tuhého. Zavolala na robota: „Robote, pomoz mi přece!" Ale robot dřepěl klidně ve 

vrtulníku. Uměl jenom řídit vrtulník, vzlétat a přistávat. A vlk už vztekle mhouřil oči, 

chtivě cvakal tesáky a chystal se ke skoku. Vtom dostala Karkulka spásný nápad. Vzala 

si z vrtulníku Karkulínův dárek pro babičku, mobilní telefon, a už mačkala čísla: jeden 

dva tři čtyři pět, ty bys vlku, všecko sněd, ozval se nějaký hlas, přiškrcený dálkou, a 

holčička zavolala do sluchátka: „Haló! To je pan myslivec? Tady je Zelená karkulka a 
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volám vám od vlčí chaty. Prosím vás, přijďte sem honem, ten zlý vlk mě chce sežrat. Co 

říkáte? Ze mu vyprášíte kožich? To je dobře. Tak vás tu čekáme -já a vlk." Vlk ovšem 

nečekal. Jak zaslechl, že Karkulka mluví s myslivcem, vzal nohy na ramena. Kdepak, s 

myslivci nejsou žerty. Karkulka však žádnému myslivci nevolala. To číslo, které 

zvolila, bylo na Karkulína, což vlk nemohl tušit. Nyní už mohla bez překážek letět za 

babičkou. Našla ji před hezkým domkem na kraji vesnice uprostřed houfu dětí. Všichni 

Karkulku radostně přivítali. Alenka řekla: „Karkulko, pojď si s námi hrát." Petříček se 

přidal: „Hrajeme si na tichou poštu." A babička? Ta Zelenou karkulku objala a tiše jí 

povídala: „Musíš u mě, Karkulko, zůstat." „I s helikoptérou?" optala se Karkulka. 

„Třeba se dvěma helikoptérami," usmála se babička a pohlédla na oblohu. Opravdu, 

zrovinka se dolů snášel druhý vrtulník. Seděl v něm Karkulín, který měl strach, aby 

Karkulce vlk přece jenom něco neprovedl, a proto se za ní vydal. „Ale co tvoje 

vynálezy?" podivovala se Karkulka. „Ty počkají. Hlavně, že jsi v pořádku a že jsme 

spolu," řekl Karkulín. A Zelená karkulka dodala: „U babičky." 

 

LHOTOVÁ, Dagmar a Zdeněk Karel SLABÝ. Ani den bez pohádky: čítanka nejen pro 

mateřské školy. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000, 239 s. ISBN 80-7178-382-X. 

 

Modrá karkulka 

Zdeněk Karel Slabý 

Modrá karkulka je tmavovlasá holčička s modrou čepičkou. Velmi ráda poslouchá 

pohádky - o Honzovi, o zvířátkách, o tramvaji, o Palečkovi, o třech vlasech děda 

Vševěda, o hodných i zlobivých dětech a také o Červené karkulce. Když slyšela právě 

tu pohádku o Červené karkulce, zamyslela se: „Chtěla bych jít taky k babičce a donést jí 

košíček s dobrotami. Já bych se určitě ničeho nebála." A tím to všechno začalo. Jednou 

zůstala Modrá karkulka sama doma. Její maminka ji přivedla ze školky a odešla. 

Nakázala Karkulce, aby nikam nechodila, nikomu neotvírala a hezky si hrála se 

stavebnicí. Jenže holčička maminku neposlechla. Našla si v komoře košíček, naskládala 

do něho koláče, sušenky, kousek sýra a několik broskví a odešla za babičkou. To se 
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snadno řekne, ale hůř provede, protože netušila, kde babička bydlí. „Už vím, jak to 

udělám," řekla si. „Najdu vlka a on mi poradí, kudy mám jít." To byl docela dobrý 

nápad, ale hledejte vlka ve městě. Karkulka tedy oslovila bělovlasého pána, který s 

vážnou tváří kráčel po chodníku: „Prosím vás, nevíte, kde bych našla vlka?" Pán se 

zastavil, zkoumavě se na ni podíval, jestli si z něho nedělá legraci, a pak vážně odvětil: 

Asi v knihkupectví, tam určitě něco o vlkovi najdeš." Knihkupectví bylo hned na rohu. 

Karkulka vešla dovnitř. Jeminánku, tam bylo knížek! Velké, malé, tlusté, tenké, 

leporela, pohádky, básničky, povídky, obrázkové knížky, každý si tam mohl něco 

vybrat, co by se mu líbilo. „Copak si přeješ?" zeptala se prodavačka. „Vlka," hlesla 

Karkulka. „Máme tady hezkou pohádku o vlkovi a neposlušných kůzlátkách," nabízela 

prodavačka. Karkulka zavrtěla hlavou: „Já nechci pohádku o vlkovi a neposlušných 

kůzlátkách, já potřebuj u vlka." Prodavačka se zarazila, chvilku se nechápavě dívala na 

Karkulku a Karkulka, tichá jako pěna, se dívala na ni. Pak se prodavačka rozesmála a 

řekla: „To musíš jít o dva domy dál - do hračkářství. Tam určitě vlka najdeš." A znovu 

se zasmála, jako by to byla náramná švanda, hledat vlka. V hračkářství uvítal holčičku 

vedoucí: „Čímpak ti posloužíme, princezno?" Zamračila se: „Já nejsem princezna, já 

jsem Modrá karkulka. A potřebuju mluvit s vlkem - prý tu nějakého máte." Vedoucí se 

ani trošilinku nepodivil, že k němu přišla Karkulka, která chce mluvit s vlkem, a hned 

pokládal na pult vlky: gumového, hadrového, dřevěného, sádrového a papírového. 

„Který se ti líbí?" zeptal se. Karkulka si vlky důkladně prohlédla jednoho po druhém a 

pravila: „Všichni jsou pěkní, ale nemohu s nimi mluvit. Já bych potřebovala 

opravdického vlka." Teď bylo na vedoucím, aby se podivil: „O-prav-dic-ké-ho? Toho 

bys našla jedině v zoologické zahradě." „Je to daleko?" vyzvídala Modrá karkulka. 

„Daleko, dost daleko. Musela bys jet tramvají a ještě autobusem," vykládal vedoucí. 

„Popros maminku, aby jela s tebou." Modrá karkulka věděla dobře, že by se neměla 

sama pouštět do takové dálky, nechtěla však na maminku čekat. Nastoupila do tramvaje, 

pořádně se vyptala na cestu, pak jela autobusem a nakonec skutečně dojela k zoologické 

zahradě.Jak šla, míjela slona, žirafy, zebry, pelikány, hrochy, klokany, opice. Jenom vlk 

v žádné kleci ani v žádném výběhu nebyl. Třeba ji odtud zase pošlou někam jinam! 

„Nevíte, kde najdu vlka?" zastavila Karkulka zřízence v uniformě. „Vlka?" opakoval 

zřízenec. „To je snadné. Půjdeš pořád rovně za nosem kolem medvědů, potom zabočíš 

doprava kolem nosorožce, doleva kolem plameňáků, doprava kolem papoušků, doleva 
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kolem tygrů, doprava kolem lvů, pak doleva kolem hyen - a přijdeš rovnou k vlkovi." 

Holčička tedy šla kolem medvědů a několikrát doprava a doleva a skutečně našla, koho 

hledala. Vlk seděl ve velké kleci a ohryzával kost. „Já jsem Modrá karkulka," 

představila se holčička a pozdravila: „Dobrý den!" „Dobrý den, Karkulko!" odpověděl 

vlk a přestal hryzat kost. „Ani jsem nevěděl, že je také jiná Karkulka než Červená a 

Zelená." „Jdu k babičce," svěřovala se Karkulka. „Nesu jí košíček s koláči, sušenkami, 

sýrem a broskvemi." „Tak, tak," pokyvoval vlk hlavou. „Karkulky většinou chodí k ba-

bičce s košíčkem, pouze jeho obsah se mění." „Jak to, že jsi v kleci, vlku? "Vlk si 

povzdechl: „To víš, jak to chodí. Tak dlouho jsem přepadával Karkulky, až jsem na to 

doplatil. Utekl jsem myslivci, když přišel na pomoc Červené karkulce. Zmizel jsem v 

lese, když Zelená karkulka myslivci telefonovala. Potom jsem sekal dobrotu, avšak mou 

chatu objevil jiný myslivec, nalíčil tam na mne past a já do ní spadl, když jsem se vracel 

domů ze zdravotní procházky. Nakonec mě přivezli sem do zoologické zahrady a strčili 

mě do klece." „To je legrační," zachichtala se holčička. „Co je na tom tak legračního?" 

zavrčel mrzutě vlk. „Ze kolem tebe chodí spousta dětí a žádné z nich neví, že ty jsi ten 

vlk, co chtěl sníst Červenou a Zelenou karkulku," vysvětlovala holčička. Vtom ke kleci 

přibíhala maminka Modré karkulky se zřízencem a oba křičeli: „Tady je!" Karkulčina 

maminka totiž přišla domů a Karkulka nikde! Vyběhla ven, potkala bělovlasého pána a 

ten jí pověděl, že děvčátko s modrou čepičkou poslal do knihkupectví. Prodavačka z 

knihkupectví jí poradila, aby šla do hračkářství, vedoucí obchodu s hračkami jí řekl, že 

ta dívenka, která sháněla vlka, se pravděpodobně vydala do zoologické zahrady, ačkoliv 

jí to nedoporučoval, a zřízenec ji dovedl až ke kleci s vlkem. Vlk jen posměvačně 

mžoural očima, když viděl, jak se maminka na holčičku zlobí. Pak řekl docela 

tichounce, že ho slyšela jenom Karkulka: „To je divná pohádka, co? Já dřepím za 

mřížemi v zoologické zahradě a Karkulka dostává od maminky vyhubováno. A kde 

vlastně zůstala babička?" K té jela maminka s Modrou karkulkou rovnou ze zoologické 

zahrady. Ještě cestou se udobřila, když jí holčička slíbila, že už nikdy, ale nikdy neuteče 

z domova. A spolu s babičkou se pak celé příhodě zasmály. Ale babička byla moc ráda, 

že si na ni vnučka vzpomněla a vypravila se za ní s košíčkem. „Všechny babičky mi 

budou závidět!" řekla pyšně. zoologické zahrady, ačkoliv jí to nedoporučoval, a 

zřízenec ji dovedl až ke kleci s vlkem. Vlk jen posměvačně mžoural očima, když viděl, 

jak se maminka na holčičku zlobí. Pak řekl docela tichounce, že ho slyšela jenom Kar-
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kulka: „To je divná pohádka, co? Já dřepím za mřížemi v zoologické zahradě a 

Karkulka dostává od maminky vyhubováno. A kde vlastně zůstala babička?" K té jela 

maminka s Modrou karkulkou rovnou ze zoologické zahrady. Ještě cestou se udobřila, 

když jí holčička slíbila, že už nikdy, ale nikdy neuteče z domova. A spolu s babičkou se 

pak celé příhodě zasmály. Ale babička byla moc ráda, že si na ni vnučka vzpomněla a 

vypravila se za ní s košíčkem. „Všechny babičky mi budou závidět!" řekla pyšně. 

 

LHOTOVÁ, Dagmar a Zdeněk Karel SLABÝ. Ani den bez pohádky: čítanka nejen pro 

mateřské školy. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000, 239 s. ISBN 80-7178-382-X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlk Alfons a Kakabus Usměvavý 

Zdeněk Karel Slabý 

Jestlipak jste si někdy všimli, že pohádkář mívá zaprášené boty? Vyčistí si je, namaže 

krémem a vyleští kartáčem, ale zanedlouho je má zase od prachu. Takový pohádkář, 

který bydlí třeba na Smíchově nebo ve Strašnicích, nechodí jenom po pražských 

chodnících; toulá se po dalekých cestách a brouzdá zapadlými pěšinkami. Kde jinde by 

měl potkávat kouzelníka a vílu a vodníka nebo hejkala, čarodějnici...? Ještě tak 

princeznu, těch bývá v Praze habaděj, zvlášť když se rozsvítí jarní sluníčko, tak se s 
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nimi setkáte na Václavském náměstí stejně jako na Petříně. Co na tom, že některé jsou 

zakleté a že je na první pohled v džínách nepoznáte?Někdy kráčí pohádkář s hlavou v 

oblacích za slunečním paprskem, jde a jde a sluneční paprsek ho zavede do krajiny, kde 

ještě nikdy nikdo nebyl. Když se pak vrací, má boty posypané hvězdným prachem. 

Bývají však dny, kdy pohádkář sedí u psacího stolu ve svém žižkovském bytě a vůbec 

nechce psát o princeznách, s nimiž se v Praze nebo někde jinde setkal, ani o 

kouzelnících, ba ani o té zvláštní krajině, kam ho dovedl sluneční paprsek. Za oknem 

blikají namodralá světla, večerní ulicí projíždí autobus a nad stůl se naklání lampa a 

fíkus. Možná, že právě rozkvetl vánoční kaktus, snad je celý obsypaný červenavými 

kvítky. A právě ty kvítky asi proměnily pokoj v místnost plnou záhad a tajemství. Proto 

se pohádkář rozhodne, že tentokrát napíše příběh o něčem jiném. O čem? O kaktusovém 

mužíčkovi, který je hebký jako plyš a zároveň pichlavý jako dikobraz. Jsou takoví 

mužíčci, věřte si tomu nebo nevěřte. Dobrá, ten kaktusový mužíček, o kterém hovoříme, 

se jmenoval Kakabus Usměvavý a žil v jedné daleké, předaleké zemi - až za mořem, 

nebo dokonce za dvěma moři. A nežil tam sám, spolu s ním tam bylo plno kaktusových 

mužíčků a kaktusových ženiček a také kaktusových holčiček a kaktusových chlapečků. 

Ta země prý ještě není zakreslena do žádné mapy na světě a nemá žádné pojmenování, 

proto jí budeme říkat jednoduše Kaktusová země. Anebo Kaktusánie, jak chcete. 

Kakabus Usměvavý seděl jednoho večera, jako je ten dnešní, na břehu moře, díval se na 

odlesk zapadajícího slunce v modrozelených a trochu narůžovělých vlnách a vzdychal. 

Vzdychal, protože měl trápení. Pohádkář je doma sám a uvažuje, proč se Kakabus 

vlastně trápil. Provedl mu někdo něco ošklivého? Unesl mu zlý čaroděj Kaktusín 

jedinou dceru Usmívalku Zakaboněnou? Nebo se na pobřeží objevil nenasytný drak 

Kaktožrout a chce naráz spolykat devadesát devět nejkrásnějších kaktusích panen? Jak 

pohádkář přemýšlí, proč je Kakabus tak smutný, najednou se otevřou dveře ze schodiště 

do chodby, někdo sotva slyšitelným krokem přejde přes práh, přehoupne se přes 

pohádkářovy zaprášené boty a už je blízko, už je z předsíně slyšet jeho vzrušený, trochu 

sípavý dech. Zloděj? „Dále!" řekne pohádkář, ačkoli nikdo neklepal. „Když dále, tak 

dále," pomyslí si ten někdo za dveřmi, ačkoli zapomněl zaklepat nebo už předtím 

zazvonit, a vstoupí do pokoje. Lampa zamžiká, fíkus se uraženě napřímí a červenavé 

kvítky vánočního kaktusu trochu povadnou, protože ten někdo, kdo vešel, je vlk. „To 

jsou k nám hosti," povídá pohádkář, ale nemá z té nečekané návštěvy ani za mák radost; 
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chtěl přece dnešní večer věnovat kaktusovému mužíčkovi. A jeho starostem. „Copak 

vás ke mně přivedlo?" „Stopa," odtuší vlk a vyplázne docela nevychovaně jazyk. „Vaše 

stopa. Vyčenichal jsem ji i na pražském dláždění," dodá hrdě. Co se na takovou řeč dá 

odpovědět jiného než: „To je od vás moc hezké, pane vlku. Jistě mi také prozradíte, 

pročpak jste mě vlastně hledal. Přejete si ode mne něco naléhavého? Mám sice právě 

dost práce, ale jestli vaše záležitost spěchá..." A pohádkář se odmlčí. Čeká, co se z 

vlčího vpádu vyklube. „Vlci se málokdy odváží až do Prahy," okolkuje vlk a poškrábe 

se pravou packou za levým uchem. „Je to ohromně nebezpečné. Jednou si můj 

pradědeček Baldurián umanul, že se podívá do Národního muzea, hlavně prý chtěl vidět 

kostru velryby, a skončil v zoologické zahradě. To už musí být, když vlk přijde za 

někým až do bytu. Do žižkovského bytu! A notabene až do čtvrtého patra!" Bylo 

zjevné, že vlk čeká, jakým dojmem na pohádkáře jeho slova zapůsobí. Pohádkář 

zasmušile pohlédne na obrazovku počítače. Krčí se na ní nahoře několik málo vět. 

„Ano, to chápu..." povzdechne si. Je to asi něco podobného, jako když mám přerušit 

pohádku o kaktusu Kakabusovi, protože se musím bavit s vlkem. Nic ve zlém, ale vlk se 

do mé pohádky vůbec nehodí." „Což o to," vycení nezvaný host své ostré zuby. 

„Takový vlk se objeví zrovinka ve chvíli, kdy ho nejmíň čekáte. Vplíží se vám do 

pohádky, ani se nenadějete." A pokývá zádumčivě hlavou. A protože ho pohádkář 

nepovzbudí ani slovíčkem, hned pokračuje: „Aby bylo mezi námi jasno, já toho mám až 

po krk. Proč právě já mám být záporná postava, kterou každý straší malé děti? A za co, 

prosím? Za jeden dávný přestupek, který jeden z mých prapraatakdálestrýců učinil z 

mladické nerozvážnosti. Nebo se snad domníváte, že já osobně bych dokázal spolknout 

babičku a k ní ještě nádavkem Červenou karkulku? Vypadám snad na takového 

krvelačného tvora?' „No..." připouští nerozhodně pohádkář a pohlédne kradmo na vlčí 

tesáky, ale večerní návštěvník mu okamžitě vpadne do řeči: „Nevypadám. Jen si mě 

pořádně prohlédněte a musíte shledat, jaký jsem roztomilý. A přítulný." A zavrtí 

rozzlobeně ocasem. Já," zabuší si vlk packou na hrud', „mám rád lidi, rozumíte? A 

nejraději mám malé děti, s těmi bych si mohl hrát od rána do večera - na babu, na 

schovávanou, na prstýnky, na cokoli, co by si jen přály. Jenomže ty děti se mě bojí, 

utíkají přede mnou. A důvod? Protože i takoví pisálkové jako vy nedají pokoj a v 

jednom kuse líčí, jaký jsem zloduch. Není to směšné?" Tu si pohádkář připomene, že 

taky on si jednou přisadil, když napsal příběh o vlcích, dokonce o třech naráz. A ti byli 
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nejen věčně nenažraní, ale taky pořádně přiboudlí. Jestli vlčí host jeho knížku viděl 

nebo mu z ní někdo tu pohádku předčítal, musel se pořádně naštvat. 

 

SLABÝ, Zdeněk Karel. Strašidelné pohádky. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011, 110 s. ISBN 

978-80-7367-978-1. 

 

Pohádka o červené Karkurce 

Jiří Dědeček 

Byra jednou jedna mará horčička, které všichni vrci říkari Červená Karkurka a brousir 

si na ni chrup. Zvráště jeden, takový vermi chrupaly. Jednoho krásného retního 

odporedne si maminka Karkulku zavorara a řekra: tý jsi, Karkulko, taková hodná 

horčička, vezmi lady tenhre koráč a ráhev vína (je to babiččin obríbený rýnský ryzrink) 

a dones jí to všecko do charoupky za resem. Are to ti povídám, dej pozor, v rese žije zrý 

vrk. Kdyby na tebe z roští vystrčir tramu, majzni ho zde tímto rískovým průtkem. A teď 

už běž, babička pořád terefonuje, kdy už tam to víno bude. Já se z toho snad zbrázním." 

Karkurka šra tmavým resem, a aby se nebára, zpívara si trarara trarara. zrý vrk skutečně 

číhar na Karkurku schovaný v mrázi. Jakmlre se objevira, hruboce se před ní ukronir 

apravir: „Dovorie. srečno, abych se představil', jsem vrk Radisrav a nemáte ri námitek, 

rád bych vás pojar za manželku." A lak sporu žiri šťastně až do smrti, a jestri se 

navzájem nesežrari, žijí lam dodnes. 

DĚDEČEK, Jiří. Pohádky o Malé tlusté víle. 1. vyd. Praha: Meander, 2012, 77 s. ISBN 

978-80-87596-03-6. 

 

 

 

 

O Červené Karkulce 

Michal Černík 
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Tu je cesta, tu je smrk, na Karkulku číhá vlk. 

 

„Jak ti sluší šatičky, čepeček a střevíčky. Jak jsi milá, roztomilá." 

 

Karkulka ho pohladila. 

„Ty můj milý vlčku, 

já vím, žes můj kamarád." 

 

Vlk olízl její ručku. „To jsem šťastný, to jsem rád, že mne někdo pomazlí, dnes nebudu 

vůbec zlý." 

 

Honem skočil do křoví. Radši zůstal hladový. 

 

 

ČERNÍK, Michal. Pohádkové chvilky dětem do postýlky. Vyd. 2. V Praze: Knižní klub, 

2012. 106 s. ISBN 978-80-242-3556-1. 

 

 

 

 

 

 

 

Červené Karkulce 

Alois Mikulka 

Byl jednou jeden vlkodlak a ten šilhal tak náramně, až se mu podařilo došilhnout za 

devatery hory a co tam nevidí: Karkulka nese višňovou dortu plnou svíček a borůvkový 

mošt. »Ha!" zařval sedmihlasně vlkodlak: „To je něco pro mě!" A hop, skok přes hory a 
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rovnou před Karkulku: Ha! Karkulisko, naval sem proviant." A ukruťácky na ni 

zašilhal. Karkulka mu řekla hodným hláskem: „Nesu to babičce k svátku, tak nebuď 

hned sprosťák!" Vlkodlak na ni vyplázl jazyk údivem a zaskuhral: „Se mi zdá, že nevíš, 

kdo sem! A já sem velice nebezpečnej zloun a esli se rozkatím, tak si mě nepřej!" 

Karkulka mu na to neřekla nic, protože judistky moc nemluví, popadla vlkodlaka za 

ocas, chvilku s ním mlátila o zem a potom, dřív než se vlkodlak stačil nadechnout 

vzduchu, mu upletla z uší roztomilý copánek a takto k němu zašvitořila: Tak co, 

pišišvore?" Vlkodlak zaskučel: „Milost, Karkulko moje milá, já sem jen tak špásoval!" 

Karkulka se zasmála: „Vždyť já také jen špásuju. Jinak bych z tebe nadělala 

bramborových placiček!" A nasadila vlkodlakovi obojek a vlekla skučícího blecháče 

přes černý les. Přijdou k babičce, a co nevidí: babička seká na dvorku dřevo, heká, do 

polínka se ne a ne strefit. Karkulka zvolala: „Ahoj, bábi! Přivedla jsem ti pomocníčka. 

Ze všeho nejraději seká dřevo!" To nejni pravda!" vykřikl plačtivě vlkodlak, ale už byl 

u dřeva a sekal polínka jen to rachotilo, protože nechtěl dostat od Karkulky druhý 

záhlavec. Babička s Karkulkou si sedly za stolek a pustily se do dortu. Nejprve z něj 

vydloubaly višně a pak nádivku. Zapily to borůvkovým moštem a v tu chvilku bylo 

všechno dřevo na dvorku posekané na špejlky i se špalkem. Z vlkodlaka se kouřilo jako 

z prádelny a pisklavě dýchal. Karkulka mu tedy dala zbytek dortu a on ho slupl i se sto 

devadesáti dvěma svíčkami, protože právě tolik roků bylo babičce. Vlkodlak se olizoval 

až za ušima, co z nich měl upletený copánek, a Karkulka mu řekla: „Ty čuně! Budeš mít 

bolení!" Ale babička řekla: „Když mu chutná, ať si sežere třebas mejdlo!" a dala mu 

láhev se zbytkem borůvkového moštu. Vlkodlak ho do sebe nakloktal a pak schroupal 

celou láhev i se zátkou. Karkulka nad tím kroutila hlavou, ale babička se smála: „To je 

náramně legrační pitomec! Aspoň se po něm nemusí uklízet. Nechám si ho pro obvese-

lení!" A také si ho nechala. 

MIKULKA, Alois. Dvanáct usmívajících se ježibab: Obrázky, pohádky, básničky a 

vyprávění pro malé i velké o ježibabách, zvířatech a jiných, velmi podivných věcech. 1. 

vyd. Brno: Blok, 1974. 148 s. 

 Poznámky k textu – Červená karkulka (v různých autorských variantách) 
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O Červené karkulce 

 

 pohádka má mnoho variant v lidovém i autorském zpracování, přesto se tyto 

verze liší pouze v drobných detailech, základní linie příběhu zůstává beze změn 

 

 nejznámější je verze bratří Grimmů 

 

 Červená karkulka se objevuje již v autorské adaptaci u Charlese Perraulta – 

v této variantě však vítězí vlk a pohádka nepracuje s tradičním happyendem – 

nejedná se tedy o pohádku v pravém slova smyslu: 

 

Ukázka: 

 

 „Kdo je to?“ 

 Když červená karkulka zaslechla vlkův hrubý hlas, lekla se zprvu, ale 

pak jí napadlo, že je babička nastuzená, a odpověděla: 

 „Vaše vnučka, Červená karkulka, nese vám od maminky koláč a hrneček 

másla.“ 

 Vlk trochu tišším hlasem zavolal: 

 „Zatáhni nahoru, otevřeš závoru.“ 

 Červená karkulka táhla provázkem nahoru a dveře se otevřely. 

 Jak ji viděl vlk vejít, přitáhl si na nos peřinu a řekl: 

 „Dej koláč a hrneček s máslem na truhlu a pojď si ke mně lehnout.“ 

 Červená karkulka se svlekla a šla si lehnout do postele. Náramně ji 

zarazilo, jak divně babička vypadá, když není ustrojena. 

 Řekla jí: 

 „Babičko, vy máte velké ruce!“ 

 „To abych tě mohla lépe obejmout, dceruško!“ 

 „Babičko, vy máte velké nohy!“ 

 „To aby se mi lépe běhalo, děťátko!“ 

 „Babičko, vy máte velké uši!“ 

 „To abych lépe slyšela, děťátko!“ 

 „Babičko, vy máte velké oči!“ 
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 „To abych tě lépe viděla, holčičko!“ 

 „Babičko, vy máte velké zuby!“ 

 „To abych tě mohla sníst!“ 

A když to řekl, zlý vlk se vrhl na Červenou karkulku a sežral ji. 

 

PERRAULT, CH. Pohádky matky husy. Praha: Albatros, 1972. s. 94. 

 

Peraultova verze klade důraz na morální ponaučení, které je ve veršované 

podobě umístěno za textem samotné pohádky:  

 

Naučení: 

Zde vidíte, co zlého potkává 

děti, a zvláště krásky, 

ty milé dívky hodné lásky. 

když smí je oslovit kdejaký ohava, 

a že nic zvláštního to není, 

že slouží vlku k najedení. 

Vlk, povídal jsem, vlci však 

mohou být přece rozmanití; 

někteří, než svou kořist chytí, 

jsou roztomilí bůhvíjak, 

úslužní, milí, krotcí tak, 

jsou za mladými slečinkami, 

pozor! Až do domu, až do ložnic jsou s vámi. 

Ach, běda děvčátku či slečně, neví-li 

že nejhorší jsou tihle zdvořilí! 

 

PERRAULT, CH. Pohádky matky husy. Praha: Albatros, 1972. s. 97. 

 

 „Perraultova Červená karkulka přichází o velkou část přitažlivosti 

pohádek, protože je zcela jasné, že vlk není nenasytné zvíře, ale metafora, která 

představivosti posluchače nenechává téměř žádný prostor. Takové zjednodušení 

a přímo vyřčené ponaučení mění potenciální pohádku na varovné vyprávění, 

které vysloví všechno v úplnosti. Posluchačova představivost se pak nemůže 

podílet na tom, aby příběh dostal osobní význam. Perrault je otrokem 
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rozumového výkladu, který je účelem příběhu, a vše vyjadřuje tak jasně, jak jen 

lze. Když se například dívka svlékne a lehne si k vlkovi, a ten jí řekne, že má 

proto tak silné ruce, aby ji mohl lépe obejmout, představivosti už nezůstane 

žádný prostor. Jelikož v odpověď na tak přímé a zřejmé svádění Červená 

Karkulka nezareaguje pokusem o útěk ani bojem, je buď hloupá, nebo chce být 

svedena. Ani v jednom případě není postavou, s níž by bylo dobré se ztotožnit. 

Tyto detaily dělají z Karkulky místo naivní, hezké dívenky, které se přihodí, že 

nedbá matčiných varování a těší se z prožitku, který její vědomí považuje za 

nevinný, přímo něco jako padlou ženu. 

 Pohádka je pro dítě znehodnocena, jestliže mu někdo dopodrobna 

vysvětlí její význam. Perrault si počíná ještě hůře, protože o významu 

přesvědčuje. Všechny dobré pohádky dávají smysl na mnoha rovinách a pouze 

dítě může vědět, který z významů je pro ně v danou chvíli důležitý. Jak dítě roste, 

objevuje nové stránky dobře známých vyprávění, a to je přesvědčuje, že opravdu 

vyzrálo ve schopnosti chápat, protože táž pohádka mu sděluje mnohem víc. Ale 

k tomu může dojít pouze tehdy, když je někdo poučuje, jak má pohádce rozumět. 

Teprve dospěje-li k pochopení dříve skrytých pohádkových významů spontánně a 

intuitivně, má pro ně tento objev plnohodnotný význam. Tímto objevem se totiž 

z příběhu, který přijímá, stává něco, co pro sebe tvoří“ (Bettelheim, 2000, s. 

165). 

 

 v pohádce se neobjevují tradiční nadpřirozené postavy, není využito kouzel a 

kouzelných předmětů 

 

 ženská linie: babička – matka – dcera (Karkulka) jsou v přímém příbuzenském 

vztahu, absentuje postava zlé macechy 

 

 cesta do lesa: Karkulka se na ni vydává beze strachu a dobrovolně (srov. 

pohádka O perníkové chaloupce), v lese nezabloudí (viz text Z. K. Slabý O 

Červené Karkulce: však tudy nešla poprvé), na cestě potká vlka: v této situaci by 

měla Karkulka prokázat obeznámenost v komunikaci s opačným pohlavím při 

aktu svádění, které je implicitně demonstrováno právě setkáním vlka a Karkulky 

(vlk tedy nepředstavuje pouze zlo v jeho základní podobě, ale i hrozbu svedení) 

 

 nepřítomnost otce – mužská postava v základní variantě příběhu absentuje, lze 

však soudit, že ji nahrazují jiné dvě postavy mužského rodu – myslivec a vlk 

 

 kladný mužský princip představuje v této pohádce postava myslivce (nemá však 

ke Karkulce žádný přímý příbuzenský vztah); symbolika této postavy 

v pohádkách souvisí s jejich primární předurčeností propojit lidský svět se 
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světem přírody (myslivec bývá symbolicky charakterizován jako osoba schopná 

ovládat nízké pudy a lidskou animalitu)  

 

 záporný mužský princip: vlk = dvě skryté podoby otce 

 

 Karkulka je v pohádce symbolicky sežrána vlkem, posléze zachráněna 

(vysvobozena) myslivcem - jedná se o akt znovuzrození, o přerod dítěte 

(děvčátka) v dívku 

 

 symbolika barev 

 Kontrolní otázky 
 

Přečtěte si autorské texty a proveďte srovnání s verzí lidovou?  

Jakým způsobem se proměňují postavy v textech autorské pohádky oproti lidové  

variantě?  

Zůstávají zachovány hlavní motivy příběhu ve všech variantách pohádky o Karkulce?  

Mění se atributy jednajících postav? Najděte příklady v textu.  

Co je zdrojem komična v Mikulkově pohádce o Karkulce? 

Popište jazykový styl vybrané autorské pohádky o Karkulce a srovnejte s lidovou verzí. 

Vyhledejte v autorské verzi pohádky typizované pohádkové poetismy. 

 

 

 Doplňkové texty k interpretaci - O kováři, který vedl 
duše z pekla / Karel Dvořák 
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O kováři, který vedl duše z pekla 

Karel Dvořák 

V Puclicích žil jednou kovář, kterému říkali Paška. Ten jakživ nikomu nic nedal z lásky 

k Bohu; jenom jednou daroval chudému chasníkovi kovářskou zástěru. Když pak přišel 

jeho čas a kovář zemřel, vzal perlík a šel do nebe. Vida je zavřené, zabušil perlíkem na 

jeho vrata. Uslyšel to vrátný, přiběhl k bráně a zavolal: „Kdo to tluče?" Kovář 

odpovědél: „To jsem já, kovář Paska." I řekl mu vrátný: „Co chceš a proč tlučeš?" Ještě 

než kovář stačil cokoli říci, namanul se k tomu svatý Matouš a povídá: „Snad nechceš 

dovnitř? Vždyťs na onom světě neučinil nic dobrého."Pašku to pohněvalo, i jal se bušit 

tím horlivěji, až se to po nebi rozléhalo. Zaslechl to Pán Bůh a podivil se: „Kdo tak 

nehorázně tluče na nebe? A kde je svatý Petr, že mu neotevře?" Svatý Petr tedy popadl 

sudlici, přiběhl ke vratům a zeptal se: „Kdo tu tak zpupně tluče?" Kovář odpověděl: „To 

jsem já, Paška." A svatý Petr: „Nadarmo tlučeš, protože nebudeš vpuštěn." I řekl Paška: 

„Mnoho se píše a káže, jak jste v nebi milosrdní, ale když dojde k tomu, že někdo tluče, 

necháte ho za vraty. A i když mě nebudete chtít vpustit, přece jenom byste měli otevřít a 

aspoň trochu se mnou pohovořit, aby se poznalo, že nejste bez lásky." Na ta slova svatý 

Petr pootevřel na píď nebeskou bránu. A Paška pohlédl do nebe a uviděl tam ležet svou 

zástěru, kterou byl daroval z lásky k Bohu. Vida ji, tím víc zatoužil být v nebi, i vyndal 

lahvici vína, kterou si vzal na cestu, podal ji svatému Petrovi a řekl: „Na, napij se, svatý 

Petře!" Ale ten se k ničemu neměl. Tu se kovář dovtípil: „Ty se myslím bojíš, že tě 

otrávím, to abych si ledy nejdřív přihnul sám." A napil se, ale podržel něco vína v 

ústech a nabídl znovu svatému Petrovi. Když ten pil, vyprskl mu Paška víno do očí, 

vskočil do nebe a posadil se na svou zástěru. Jen co si svatý Petr protřel oči, vrhl se na 

kováře, jal se s ním nemilosrdné hrdlovat a nutil ho, aby zase šel z nebe ven. Ale Paška 

mu řekl: „Pomni, svatý Petře, že já jsem ještě nikdy nezapřel Boha, zatímco tys ho 

zapřel třikrát. A taky jsem odjakživa slýchal, že každý může sedět na svém, i kdyby to 

bylo uprostřed moře." I zastyděl se svatý Petr. Protože uznal, že mu to patří, a chlácholil 

Pašku: „Mlč už, milý bratře! Vždyť já už, dá Bůh, napříště nehnu ani prstem proti 

žádnému hříšníku ani proti tobě." Zanedlouho poté umřel jeden velice hodný a svatý 

člověk. Jeho duši vyšel vstříc Bůh se vším nebeským dvorstvem, takže v nebi nezůstal 

nikdo kromě Pašky. Když viděl, že tam zbyl sám, zašel na místo, kde sedává Pán Bůh, a 
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jal se odtud pohlížet dolů na svět. A tu uviděl, že na bělidle jedna pradlena druhé 

ukradla košili. Pašku to rozhněvalo, popadl stoličku, kterou Pán Bůh míval pod nohama, 

a mrštil ji na tu pradlenu, ale minul se. Po malé chvíli se vrátil Bůh se všemi anděly a 

svatými s tou duší. To se ví, že hned pohřešil svou stoličku, a zeptal se, kdo ji vzal. 

Svatý Petr řekl: „Nebyl tu nikdo, jenom tamhle kovář Paška." I zavolal si ho Pán Bůh a 

zeptal se ho, kdo ho sem vpustil. Paška odpověděl: „Kdo jiný než svatý Petr." Ale ten si 

na něho vyjel: „Že tě huba neboli! Vždyť víš, že ses sem vetřel proti mé vůli." Tu se do 

věci vložil Bůh: „Dřív se nám nikdy nic neztratilo, ale co jsi tady, už nám schází 

stolička." Paška na to: „Nehněvej se, milý Bože! Když jste všichni vyšli z nebe, hlídal 

jsem ti to místo, na kterém sedáváš. Tu mi napadlo, abych se podíval dolů. A co jsem 

uviděl: jedna baba pradlena tam právě druhé na bělidle ukradla košili. I dohřála mě ta 

zlodějina, neudržel jsem se a hodil po ní stoličku, protože bych ji byl rád zabil." Buď 

jak buď. Pánu Bohu se jaksi nechtělo líbit, co se stalo, a řekl: „Nejsi tu ještě ani den, a 

už chceš rozkazovat a vyvoláváš zmatek. Kdybych já byl tak hněvivý a prchlivý a chtěl 

hned ztrestat každý hříšný čin, nezůstal by nám tu ani kachlík z kamen a byl bych už 

dávno rozházel všecky lavice a stoličky. Nic naplat, musíš z nebe. A ty, Petře, hned ho 

vyveď!" Když ho svatý Petr vystrčil za bránu. Paška nevěda, kam se obrátit, řekl sám 

sobě: „Půjdu do pekla, a budou-li čerti co k čemu, zůstanu u nich." I vypravil se tam, a 

když došel k pekelným vratům, jal se na ně bušit perlíkem, až se to rozléhalo po celém 

pekle. Zaslechl to Luciper, náramně se polekal, a protože nemohl pro strach kloudně 

promluvit, zakýval prstem na své rádce a řekl jim šeptem: „Běda nám, Bůh tluče na 

vrata. Chce nás zas oloupit a pobrat nám duše." Ale oni se jenom dívali jeden na 

druhého a netroufali si ani muknout. Tu se jal Paška dorážet tím víc na bránu, že to bylo 

hrozné poslouchat. Konečně se přece jenom ozval jeden z rádců ústy jakoby zamrzlými 

strachem: „Kdo to tluče?" Paška odpověděl: „To jsem já, kovář Paška." Když čerti 

uslyšeli, že to není Pán Bůh, ale jenom člověk, rázem okřáli. I zeptal se ho rádce: „Co 

chceš?" A Paška: „Pročpak se nikdo neozývá, když tluču? Vsadím se, že jste opilí 

namol." Nato mu rádce otevřel vrata a řekl: „Věřím, dobrý člověče, že nás necháš na 

pokoji." Kovář ho ujistil: „Mě se opravdu nemáte co bát." A když pak vkročil do pekla a 

uviděl po levici Lucipera na řetěze, povídá mu: „Milý brachu, máš ty ale špatný řetěz! 

Pobudu-li tu déle, uvidíš, že ti udělám jiný a tak dobrý, že mi za něj poděkuješ." Tu si 

Luciper posteskl: „To mě tak přikoval Bůh." Ale kováře to nezmátlo a řekl: „Ten se 
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nám jenom plete do řemesla a neumí to. Zato já ti ukovám takový, že se z něho 

neutrhneš na věky." Paška pobyl v pekle sotva den, když tu se přihodilo, že se na tomto 

světě oběsil jeden člověk. Všichni čerti krom Lucipera vyšli pro jeho duši a zanechali 

peklo Paškovi, aby je hlídal. Vida, že zůstal v pekle sám, jal se kovář prohlížet místa, 

kde se mučily duše. Všecko si prohlédl a pak si vyšel z pekla na procházku. A tu si 

všiml, že kolem jede vozka a veze dva soudky malvazu. Vozka mu dal pozdravení. 

Paška poděkoval a zeptal se ho, odkud je. On odpověděl, že z Polžic. I řekl mu Paška: 

„Právě jsem viděl v pekle tvého otce a matku, jak se velice trápí v ohni." Na to vozka: 

„Vidím, že jsi muž moudrý a rozšafný. Vysvoboď je, prosím tě, je-li možná, z jejich 

muk. Rád se ti za to odvděčím." Paska ho vzal za slovo a řekl: „Dej mi soudek malvazu, 

a já je z jejich trápení vysvobodím." I dal mu vozka soudek, kovář ho vypil do dna, pak 

do něho udeřil perlíkem a rozbil ho na třísky. Z třísek nadělal mnoho křížů a obestavil 

jimi celé peklo. Zanedlouho poté přišli čerti s tou duší. Když viděli, že je okolo celého 

pekla plno křížků a že tam nemohou pro ně vejít, jali se Paškovi vyčítat: „Proč nám to 

děláš? Prosíme tě, dej pryč ty křížky!" Ale on jim odpověděl: „Nedám je pryč, leda 

byste mi vyhověli v jedné věci." Čerti se zeptali: „A co by to bylo?" Kovář na to: „Že 

propustíte všecky duše a předáte je do mé moci." Tehdy nahlédli čerti, že jim nic jiného 

nezbývá a že by neměli kam se podít, kdyby ztratili peklo. I dohodli se s Paškou, že 

převezme duše, jim že přenechá peklo a dá pryč křížky. A tak Paška vyvedl všecky duše 

z pekla a šel s nimi do nebe. Když už byli nablízku, poslal jednu duši napřed s 

poselstvím, aby pověděla Pánu Bohu a všem nebešťanům, že Paška vysvobodil duše z 

pekla. Tu Pán Bůh a celé nebeské dvorstvo radostně a s plesáním vyšli s korouhvemi a 

praporci, s bubny a hudbami vstříc Paškovi a duším a přijali ho do království 

nebeského, kde se ještě podnes raduje a bude radovat na věky věků. 

Nejstarší české pohádky 

DVOŘÁK, Karel. Nejstarší české pohádky. Vyd. 2., V nakl. Argo a Prag 1. Praha: Prag, 

2001, s. 71-75. Chronologica et Daemonologie Bohemica. ISBN 80-238-6494-7.¨ 

 

 Doplňkové texty k interpretaci - O Pánubohu / Božena 
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Němcová 

 

O Pánubohu 

Božena Němcová 

I 

Za onoho času, když Pán Ježíš se svatým Petrem chodil po „širokém světě", všelicos se 

jim na cestě přihodilo. Jedenkráte přišli na noc do jedné vesnice, kde jim nechtěl dlouho 

nikdo dát nocleh, až přece našli sedláka, který se uvolil dát jim nocleh. Poručil čeledínu, 

aby jim ustlal do přístodolku na slámu, a než odešli spat, ještě večeří dobrou je 

vyčastoval. To se Petrovi, který se zlobil, že jim nechtěl nikdo nocleh dát, velmi líbilo a 

nepřestal sedláka chváliti. „Tak chval, Petře, abys nepře-chválil," řekl mu Ježíš. Ráno 

sotva se trochu rozbřeskovalo, již se přihnala chasa do stodoly. Petr se probudil z libého 

snu a mrzel se velice, že ho tak časně sedlák zburcoval. „Hej!" křikl sedlák, „vy tam, 

nocleháři, chutě vzhůru, pojďte nám pomocť, kdo chce jíst, musí pracovat!" Petr ani se 

nehýbal vida, že mistr také tiše leží. Chasa pustila se do mlácení; když bylo třikrát 

dokola, povídá sedlák: „Ha cožež necháme spát ty lenochy? Když se najedli, ať jdú 

pomocť. Jdi, Jirko, ha čapni krajního po hřibetu." Petr ležel na kraji, dostal tedy cepem 

po zádech. Ale ani nešpetl vida, že Pán Ježíš se nehýbá. „I toť to spí jako snopy," řekl 

hospodář a zase mlátili dále. Tu šeptá Pán Ježíš Petrovi: „Petře, přešoupni se na moje 

místo, kdyby sedlák přišel, abys nedostal zase ty." -Petr rád poslechl, bolely ho záda 

ještě od první rány. „I toť jsú duby," rozkřikl se sedlák, „hrom kdyby jim do huší tloukl, 

nebudu slyšeť, počkejte, ted ťuknu toho druhého, snad ten se hne!" Jak řekl, tak udělal. 

Ze ležel Petr na Ježíšově místě, dostal zase on, a to notně. Neřekl nic, ale myslel si: Je 

to přece hezká věc, když člověk lecco napřed ví, může se všeličemu nemilému uhnout. 

Sedláka budění již omrzelo, nechal pocestné ležet, k snídaní je ale již nevolal. Pocestní 

se pěkně tiše z přístodolku vykradli. Na cestě nepřestal Petr sedláka haněti, Ježíš mu ale 

zase řekl: „Petře, co chválit nemůžeš, nehaň." 

II 

Když přišli do druhé vesnice, měli oba hlad; i povídá Pán Ježíš: „Petře, jdi, kup mléka!" 
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„I ne mléka, pane, raději koupím homolky," žádal Petr, který rád homolky jedl. „Má se 

ti stát dle vůle; zde máš peníze a kup tři homolky." Petr šel do jednoho statku kupovat 

homolky; za chvilku vrátil se a přinesl dvě homolky. „Kde je třetí, Petře?" tázal se Ježíš. 

„Pane, neprodali mi více než dvě," ujišťoval Petr. „Vpravdě tak, že jsi dostal než dvě?" 

„Vpravdě, pane," jistil Petr. „Ty rád homolky, Petře, snad jsi jednu snědl, přiznej se, 

beztoho patřila tobě." „Ne pane, ať jsem nehoden tvé lásky, když jsem homolku okusil," 

řekl Petr. Ježíš neřikal již nic, rozdělil homolky jednu sobě a jednu Petrovi, a když jsou 

se posnídali, šli dále. Přišli do lesa, kde chvilku si odpočinuli; tu povídá Ježíš Petrovi: 

„Petře, nemám peněz a bude nám jich třeba. Zde pod pařezem, na němž sedíme, leží 

poklad. Vezmi nějaký sochor, vykol pařez a zdvihni ho." Ochotně Petr učinil, jak pán 

poručil, a když pařez převalil, vskutku tam poklad pozůstávající ze samých zlatých 

peněz ležel. I vyzdvihl je a položil na hromádku před mistra. Ježíš peníze rozpočítav, 

rozdělil na tři stejné hromádky, potom dal jednu Petrovi, jednu vzal pro sebe, a třetí 

nechal ležet. „A pro koho, pane, je ta třetí hromádka?" ptal se Petr zvědavě. „Ta patří 

tomu, co tu třetí homolku snědl." Tu se Petr začervenal, sklopil oči a začal sebou vrtět. 

„Pane," vyrazil konečně ze sebe, „přiznávám se ti, že jsem - snědl - homolku - já. Myslil 

jsem si, že ji beztoho pro mne chystáš, an ty, pane, nerad homolky jídáváš. -Odpusť!" 

Ježíš odpustil laskavě učedlníku svému, když zkroušeně přisliboval, že se polepší. Nato 

shrábl Petr peníze a šli dále. 

III 

Šli okolo hospody, kde tesaři muziku měli. „Pane," řekl Petr, který velmi rád tancoval, 

„pojďme tam." Pán Ježíš mu to vymlouval, řka, že jsou tam opilí a opilému že se i 

Pánbůh z cesty vyhýbá. Petr ale nedal pokoje, až mu Ježíš dovolil, aby šel. „Ale jen na 

chvilku," pravil, „a já tě zde čekati budu." Sedl si na dřevo, které tam tesaři byli osekali. 

- Chvilku se díval Petr na tanec, poslouchal křik a vřavu, ale potom se mu vrazila 

muzika do nohou, a on dlouho se nerozmejšleje, vyhlídnul si hezké jedno děvče a chutě 

se pustil do tance. Tu holku si přivedl ale jeden mladý tesař, a když viděl, že mu ji bére 

jiný k tanci, mrzel se, ale vida, že to cizinec, nechtěl mu pro jednou domlouvati. Než 

Petrovi se tancování zalíbilo, a tesař nemohl se holky dopídit. To mu krev pobouřilo, 

žluč mu překypěla, slovo dalo slovo, a než se kdo nadál, držel se Petr s tesařem v 

křížku. Kamarádi ovšem hned při tom byli, a tudy se to nemohlo jinak stati, než že 
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Petrovi vybili. Prv oni ho i ven vyhodili, což se mu ovšem nelíbilo. Petr dojda k mistru 

svému, zvolal pln hněvu: „O pane, kýž by v mé moci bylo, né dřevěné, ale železné suky 

bych těm hrubiánům natloukl do dřev." „Kdo chodí k močidlu, neujde nádchy! 

Rozmysli si to, Petře, než se chceš mstít," řekl mírně Pán Ježíš a šel dále. Petr všecek 

zamračen za ním.  

IV 

Jedenkráte šel Petr velmi zamyšlen vedle mistra svého, až tu najednou povídá: „Pane, 

musí to přece krásná věc být, být Pánembohem; kýž bych jen půl dne byl Pánem-

bohem, pak bych zase rád byl Petrem." Ježíš se usmál a povídá: „Staň se ti dle vůle, od 

té chvíle až do večera jsi jako Pánbůh." Docházeli právě k jedné vesnici, z níž vyhánělo 

selské děvče stádo hus. Vyhnavši je na louku, pospíchala zase ke vsi. „Hej děvče, což 

necháš ty husy samotný a nebudeš je pást?" ptá se Petr děvčete. „I copak si myslíte, že 

by já dnes husy pásla, - vždyť je hu nás posvícení," odseklo děvče. „A kdože je bude 

pást?" ptá se Petr dále. „Dnes je musí Pánbůh pásť," odpovědělo děvče a pospíchalo k 

vesnici. „Nuž Petře, musíš pást," řekl Ježíš Petrovi s usmíváním. Petr se zdráhal, 

vymlouval se, že to byl jen žert, ale Ježíš nedbal na jeho vymlouvání, chtěj neb nechtěj 

musil pást, a Ježíš šel zatím do vesnice na posvícení. Od té doby nikdy více nechtěl být 

Petr Pánembohem. Jedenkráte šli zase skrze jednu vesnici, a tu slyšeli z jedné chalupy 

veselý zpěv a píšťalu; i ptali se mimojdoucího vesničana, co se tam slaví, a on jim 

pověděl, že veselka chalupníkové dcery. Řekl tedy* Ježíš Petrovi: „Pojď, Petře, 

vejdeme k mladým manželům, popřejeme jim štěstí a dáme dárek do hospodářství; 

avšak pamatuj, Petře, kromě chleba a soli ničehož nepřijmeme, poněvadž to jsou lidé 

chudí." Vešli tedy do stavení; hospodář je velmi upřímně přivítal, podal jim chléb a sůl 

a hned museli mezi svatebčany zasednout. Jakkoli však Ježíše nutili k jídlu, nepožil 

ničeho více mimo chléb. Petr, ač by rád byl koláče jedl, také se děkoval, připomínaje si 

mistrův zákaz. Než ale čím více se na ně díval, tím větší měl laskominy. Když se mistr 

na chvilku ze sednice odstranil a hospodář opět Petra pobízel, aby si jen koláč vzal a na 

svého soudruha nedbal, když nechce jíst, nemoha se již přemoci, poslechl a koláčů 

plnou kapsu nastrkat si nechal. Jíst si ale netroufal boje se, aby ho mistr neviděl. Ježíš 

svatebčanům štědře nadělil a šli dále. Petr by byl velmi rád do koláčů se pustil, ale před 

mistrem nemohl. Vcházeli do lesa, a Petr vida, že mistr jaksi zamyšlen kupředu kráčí, 



 

 

 
  56 

zůstával pozadu, sáhl si do kapsy pro koláč a v rychlosti si kus ukousl. Tu se ale právě 

Ježíš po něm obrátil. Petr přikryl ústa dlaní, žvanec do ní vyplivl, hodil za sebe, a když 

se Ježíš ptal: „Petře, co to žvýkáš," odpověděl: „Nic!" - Ježíš nechal ho při tom a šel, 

hlavu maje jako v zamyšlení skloněnou, dále. Petr toho opět použít chtěje, vytáhl si 

koláč a ukousl. -Sotva ale začal žvýkat, Ježíš se zase obrátil, a že co to žvýká, se ptal. 

Petr jako předešle žvanec vytáhl, a hodě ho za sebe, řekl, že nic. - Tak to trvalo, až Petr 

všechny koláče rozžvýkal a za sebe zaházel, neboť mu pozření každého sousta Ježíš 

obrácením se po něm a otázkou, co žvýká, překazil. Když poslední sousto za sebe hodil, 

povídá Pán Ježíš: „Petře, vrať se a seber několik těch niců, co jsi za sebe hodil, já zde na 

tebe počkám." - Petr vyrozuměv z těch slov, že Ježíš lež jeho prohlídl, zahanben obrátil 

se do lesa. Když se vrátil, podávaje Pánu Ježíši, co v lese byl našel, pravil: „Pane, nic 

jiného jsem na cestě neviděl než toto: při zemi zdálo se mi, že to jsou žvanci, ale sbíraje 

jich, viděl jsem, že každý zakořeněn v zemi a že to ne žvanec, nýbrž jakási rostlina." „Je 

to rostlina, vyrostla z božího daru, jejž jsi, ty Petře, zaházel," odpověděl Ježíš. Petr 

prosil za odpuštění a Pán Ježíš mu odpustil. Pak šli dále, a když přišli do nejbližší 

vesnice, vešel Pán Ježíš k jedné velmi chudé ženě a požádal ji, aby mu tu rostlinu, co 

Petr sesbíral, připravila, a když nevěděla kterak, Pán Ježíš jí pověděl, že se dělá s octem. 

Jídlo to, když připraveno bylo, Petrovi i ženě chutnalo, - a byly prý to houby. Poněvadž 

ale vyrostly ze soust od chudého přijatých, chtěl Pán Ježíš, aby chudým lidem užitek z 

nich přináležel, a proto naučil tu chudou ženu je připravovati a pověděl jí, kde jich 

sbírati má, a proto se prý houby tak velmi plemení. Že ale Petr ustavičně žvýkaje, přece 

syt nebyl, proto prý též houby nesytí.  

VI 

„Pane," povídal jedenkráte Petr Pánu Ježíši, když spolu okolo města Jerusalema se 

procházeli, „rád bych uměl takovou řeč, které by málokdo rozuměl." „A k čemu ti 

taková řeč? - Dokud jsi ve vlasti, dostačuje ti jazyk mateřský, a když dále půjdeš, 

postaráno bude, abys naučil se řeči, která ti potřebná bude," řekl Pán Ježíš. „Ale pane, já 

bych přece jen rád takovou řeč již nyní znal, prosím tě, pověz mi, kterak bych se ji 

naučil?" přál si Petr. „Staň se ti tedy dle vůle," řekl Pán Ježíš, a zdvíhna hůl, uhodil ní 

na veliký u cesty ležící pařez řka: „Han-serl, steh auf!" Na ta slova začal se pařez 

oživovat a stal se z něho čtyrrohatý chlap. Protahoval se, zíval, a pak vyvaliv oči na 
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Petra, který s největším podivením na něho hleděl, zvolal: „Was host mi ufgweckt, du 

Sapprmentr, jetzt gaj he'a und hilf mr och aufstihn!" „No Petře, to je ta řeč, které 

málokdo rozumí, a to tvůj učitel!" řekl Ježíš. „O pane, odpusť mi, nebuduť mít nikdy 

více takové přání a spokojen budu s mým materským jazykem!" Tenkráte prý ale Pán 

Ježíš mu neodpustil, a musel se volky nevolky od toho chlapíka učit německy.  

VII 

Zeje všude hodných i nehodných lidí, o tom se Petr, chodě s Pánem Ježíšem, často 

přesvědčil. Jedenkráte přišli pozdě večer do vsi. Pán Ježíš chtěl žádat o nocleh v 

nejchudší chalupě, ale Petr prosil mistra, aby šli do některého z velkých statků, tam že 

bývá všeho dost, že dostanou zajisté dobrou večeři a nocleh. Pán Ježíš Petrovi nebránil, 

řka mu, aby šel. Sám ale zůstal před tou chudou chaloupkou sedět. Petr šel do statku, 

který byl ze všech největší. „Tu bude všeho dost a dostanem dobrou večeři a nocleh," 

myslil si Petr. Ale mýlil se. - Selka ho zhruba odbyla řkouc: „že ona nevaří pro tuláky, 

aniž pro ně lože má". Petr se mrzel, že mu tak zmehlo, ale nedal se ještě od-strašiti a šel 

do druhého statku; však i tam ho odbyli -a tak i v třetím. Domrzelo ho to, a vrátil se s 

nepořízenou k mistru. „Pojď, zkusíme to zde v té chaloupce," řekl mu Ježíš a oba vešli 

do chalupy. Zastihli ženu s dětmi právě při večeři. Bylo viděti na všem velkou chudobu. 

- Petr myslil si: „Tu nepochodíme, vždyť nemá ta vdova sama nic." Ale mejlil se. Když 

Ježíš o nocleh a večeři prosil, odpověděla mu vdova velmi ochotně: „Chcete-li za vděk 

přijmout tím, co vám podat mohu, ráda vám posloužím." Ježíš byl spokojen se vším a 

vdova hned vstala, šla ven, a netrvalo to dlouho, přinesla jim na míse polívku. 

Omlouvala se, že je polívka málo mastná, ale jakkoliv by ráda více byla omastila, že 

nemá více oleje. „Petře, počítej ty očka, co na polívce plují," řekl Pán Ježíš. Petr počítal 

a bylo jich výše kopy povrchního jen počtu. Když se najedli a na lože, jež jim vdova, 

jak nejlepší mohla, na ponebí ustlala, odebrati se měli, vysázel Ježíš na stůl toliktéž 

zlatých penězů, co na polívce oček bylo, a všecky je ženě daroval. Ubohá vdova 

nevěděla kam se radostí podít. Časně ráno šla do sousedního velkého statku koupit 

mléka, aby pocestným dobré snídaní připraví ti mohla, a tu selce vypravovala, jak ji 

pocestní za trochu špatné polívky obdarovali, že co na ní oček bylo, tolik že zlatých 

penězů dostala. Selka ta byla lakomá. Řekla tedy ženě, aby pro ně ne-vařila, že ona si je 

sama k snídaní pozve, že má všeho doma a že je může snadněji dobrou polívkou poctíti 
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než ona. Žena odpověděla jí, že to pocestným vyřídí, budou-li chtít přijití. Když to žena 

doma Petrovi a Pánu Ježíši povídala, řekl Pán Ježíš, že půjdou. Šli, provázení 

díkůčiněním chudé vdovy. Bohatá selka připravila jim polívku velmi dobrou a tak ji 

omastila, že nebylo pro olej vidět polívku. „Když zaplatili špatnou polívku tak dobře, 

kterak mi tu dobrou zaplatějí," myslila si. - Pán Ježíš neporoučel ale Petrovi počítat 

očka - nebylo také co počítat, bylo jedno jen oko přes celou mísu. - „Ale pane," řekl 

Petr, „ta selka by zasloužila, abys za její zdvořilost se jí odměnil a za tu dobrou polívku. 

Ta včerejší nebyla tak dobrá." - „Petře, mně chutnala lépe než tato; chudá vdova 

omastila ji poslední kapkou oleje a dala ji s upřímností, nečekajíc žádné odměny. Tato 

dává ze zisku, a proto odměny nezasluhuje. Jen kdo rád ze svého udělí, toho Pánbůh 

nadělí," - řekl Ježíš Petrovi. Ale selka také slyšela, poslouchala za dveřmi a velice ji to 

mrzelo. - Když od stolu vstali, zdvořile selce poděkovali a šli dále. 

VIII 

Jedenkráte zase když chodil Ježíš se svatým Petrem po tom „širokém údolí", přišli na 

rozcestí, kde se mnoho cest křižovalo; nevěděli, kterou se dát k nejbližší vesnici neb 

městečku. „Počkej, pane, tamto vidím na poli sedláka ležet, zeptám se ho a on poví, 

kudy bychom se dali," řekl Petr; a jak řekl, tak udělal. Muž ten ležel na břichu a hovil si. 

Když se ho Petr ptal, nedal mu po dvakrát ani odpovědi, po třetí zdvihl líně nohu řka: 

„Tamtudy!" - a více se ani nehnul. „Pane, takového lenocha a nezdvořáka jsem jaktěživ 

neviděl, jako tento muž!" zvěstoval Petr Pánu Ježíši a povídá, kterak ho sedlák odbyl. 

Šli tedy nazdařbůh. O kousek dále potkali mladé děvče, která nesouc na hlavě džbán, 

lehkým krokem jako laňka cestou si kráčela. Zeptal se jí Pán Ježíš, dobře-liž ke vsi tu 

jdou? „Dobře, dobře, tamto se dejte vlevo - ale já raději půjdu s vámi ten kousek cesty a 

ukážu vám, abyste si ne-zašli," ochotně řeklo přívětivé děvče, a obrátíc se, šla s nimi 

kus cesty nazpět, až uviděli ves, pak vlídně pozdravila, pospíchajíc, kam dříve 

zaměřeno měla. To se Petrovi náramně líbilo; i řekl Pánu Ježíši: „Pane, měl bys tomuto 

děvčeti za jeho zdvořilost nějakou milost udělit!" „Dáme ji tomu lenochu!" řekl Ježíš. 

„To by jí věčná škoda bylo," skoro se rozkřikl Petr, „pomysli, pane, takový nezdvořilý 

chlap, a ona taková přívětivá, obratná děvčice, to by se k sobě nehodili." „Právě, Petře; - 

ona má až dost, čeho se jemu nedostává. Kdyby měl ženu, jako je sám, shnili by oba, 

ale tato ho napraví a dobře se potom jí s ním povede." Petr musel dáti mistru za pravdu, 
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ale líto mu bylo čiperného děvčete, že se dostati má lenochu. 

IX 

Jednou zase šel Pán Ježíš s Petrem navštívit Martu, k níž se začasté s učedlníky svými 

scházel. - Když šli po ulicích města Jerusalema, potkali děvče, chudobně sice, ale čistě 

ošacené. Petr si jí hrubě ani nevšiml, ale když zašla, pravil Ježíš: „Hodná to panna!" O 

kus dále potkali zase děvče v drahých šatech přistrojené. - Když zašla, povídá Petr: „To 

je pěkná panna!" - Ježíš mlčel. „Ale pane, když šlo prve to děvče chatrně přistrojené 

mimo, pochválil jsi ji, a toto děvče zdá se, že se ti nelíbí, proč?" „Podíval jsi těm 

pannám se na nohy, Petře?" „Nepodíval, pane!" „Kdybys tak byl učinil jako já, byl bys 

viděl, že ta panna chatrně přistrojená nohy umyté měla, bílé jako z alabastru, - z čehož 

patrno, že je to děvče správné, hodné. - Druhá naopak měla šat drahý, ale nohy nečisté, 

z čeho vidět, že sama na sebe nedbá - a tudy ani pěknou slouti nemůže. - Petře, ne vše 

krása, co se líčí, pamatuj si to!" Vešli k Martě. Marta s radostí je uvítala a uvedla do 

síně, kde několik učedlníků shromážděno bylo a stůl pokryt, na nějž starostlivá 

hospodyně jídla a pití k uctění svých milých hostů přinášela. - Přišla také sestra její 

Maří Magdalena, ale ta dle svého obyčeje, posadivši se na nízký stolec k nohoum 

Ježíšovým, poslouchala tiše poučné rozpravy drahého mistra svého, ničehož mimo něho 

si nevšímajíc. - Petr na ni hleděl a dlouho na ni hleděl, až pak k mistru se obrátiv, mu 

šeptal všecek nadšen: „Pane, ta Máří je krásná žena, viďže?" „Petře, zapíme to!" (od 

toho prý pochází pořekadlo, když chce kdo něco zamluvit, že řekne: Zapíme to, Petře!) - 

odpověděl mu Ježíš, a oba zdvihnuvše poháry, ťukli si - a zapili to.  

X 

Jedenkráte zase šel Pán Ježíš skrze vesnici, a tu viděl starého žebrácká plakajícího 

vycházet ze vrat velkého statku. „Proč pláčeš, stařečku?" ptá se ho Pán Ježíš. „Oh pane, 

hlad mám, ha nemohu se kúska chleba doprosiť. - Všade mají selky práci v konopí, 

každá mne odbývá, že nemá kdy, ha žádná nechce si vzíť tulik času, co potřeba zdrobet 

chleba hukrojiť," naříkal si žebrák. Ježíš řekl mu, aby posečkal, a sám vešel do statku, 

od-kudž byl dříve žebrák vyšel. - Selka byla se služkami zaměstnána svazováním 

konopí, jež do močidla chystaly. - Pán Ježíš prosil ji o kousek chleba. - „I totě se s vámi 

pytel roztrh - jeden za druhým! - Jdite, jdite -nemám kdy vám slúžiť!" osopila se na 
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něho selka, a když Ježíš přece prosil, a že jí to Pánbůh nadělí, co chudému žebráku dá, 

tu se rozkřikla zlostně: „Nepotřebuju vaše klábosení, nic nedostanete - kvůli vám se od 

práce zdržovat nebudu." Ježíš odešel z toho statku a vešel do druhého, kde se mu lépe 

nedařilo. - Tak i ve všech ostatních ho selky odbyly. - I řekl Ježíš selce, již naposled byl 

prosil: „Pamatujte, budoucně budete míť při konopí za trest z jedné práce dvě." - Po 

těch slovích odešel ze vsi, vezma si žebrácká s sebou. Od té doby prý to je, že se musí 

konopí na dvojí trhat - paskonné dříve a hlavatec později. 

* 

Pohádky tyto jsou všechny z okolí domažlického, tak jak je lid povídá; to jmenovitě 

„Jak se Petr učil německy" pochází z České Kubice, vesnice to na samých bavorských 

hranicích za Klencem. 

 

NĚMCOVÁ, B. Báchorky a pověsti II. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, 

hudby a umění, n. p., 1956. s. 258-269. 

 

 Poznámky k textům 
 

 legendární pohádky využívají motivů a látek, které nacházíme v biblických 

textech 

 

 vyskytují se v nich biblické postavy známé z Nového zákona (nejčastěji se jedná 

o postavu Krista a sv. Petra, ze Starého zákona se objevuje postava Mojžíše) 

 

 tento typ pohádek má většinou humorný podtext 

 

 mají výchovný charakter, ale činí tak žertovnou formou, vedou k poučení 

 

 v českém lidovém folkloru se vyskytují spíše sporadicky 

 

 soubor textů pod názvem O Pánubohu sběratelky Boženy Němcové nebyl po 

roce 1948 opakovaně zařazován do vydávaných sbírek jejích pohádek; v 90. 

letech 20. století se tyto texty do publikací opět vrátily 

 

 podle předloh B. Němcové bylo natočeno několik televizních a filmových 
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pohádek; její legendární příběh je součástí filmové adaptace nazvané Anděl 

Páně (2005, režie: J. Strach)  

 

 

 Doplňkové texty k interpretaci - Honza a sedlák / Jiří 
Horák 

 
 

 

Honza a sedlák 

Jiří Horák 

Byla jedna chudá matka, měla syna Honzu. A ten jedl, moc toho potřeboval, pořád by se 

byl cpal. A ona zatím neměla nikde nic. Stavení bylo, jako když vymete. Tak si už s ním 

nevěděla jiné rady a jednou mu povídá: „Víš co, Honzíčku, aby ses šel někam podívat 

do světa. Ono to neškodí, něco zkusit. Dá pánbůh, že se tam nebudeš musit takhle 

klopácet jako já. No a jestli se ti poštěstí, na starou mámu taky nezapomeň!" Svázala mu 

chudý raneček, nějakou tu košili, moc to kalé nebylo, všecko už nadranc, a tak Honza 

šel. Chvíli někde pobyl, ale zase ho hned vyhnali, že takového žrouta nemohou 

potřebovat. Tak chodil od jedné vesnice k druhej jako ten nebožtík Tuhej. Až se jednou 

přece uchytil u jednoho sedláka, kde tolik na jídlo nekoukali. Jednou mu hospodář 

povídá: „Honzo, ukroj si chleba a půjdeš do lesa na otýpky." Honza otevřel zavěrák a 

zakrojil si notný štamfalec. „Pr, pr," vykřikl na něj sedlák, „to je moc!" No tak Honza o 

kousek popustil, ale ten zase: „Pr, pr, to je moc!" Ten ještě popustil kousek, ale pořád 

toho byl krajíc jako pro nádeníka. „Je to moc, no ale nešť, a chceš-li mít krajíc větší, 

strč si ho tam v lese do studánky. On ti nabude." Honza se loudal do lesa, chleba tam po 

chvíli spořádal a pak jen tak okouněl sem a tam. Až kvečeru udělal teprve jednu 

otýpčičku. Teď ji dal do studánky a myslí si, ona také nabude. Když se už stmívalo, 

vytáhl ji z vody a sebral se domů. Teď sedlák na něj: „No, nadělal jsi otýpek? Celé 

půldne, to máš jistě kopu!" „Pr, pr, to je moc," povídá Honza. „Inu kluku, to vím, ty se 

nepřetrhneš. Tak kolik, půl kopy?" „Pr, pr, to je moc." „Tak cos tam udělal? Kdoví, 

jesdi jednu?" „Ba to, že jednu. A strčil jsem ji do studánky, aby byla větší. Leží ještě na 

dvoře." 
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HORÁK, J. Český Honza. Praha: Albatros 1996. s. 7. ISBN 80-00-00418-6 

 

 Doplňkové texty k interpretaci - Jan a Popelka / Jiří 
Horák 

 

 

Jan a Popelka 

Jiří Horák 

V jedné vesnici žil sedlák a měl sedm synů. Když jich šest dorostlo, utekli mu do světa, 

doma že oni nebudou. Nejmladší Jan, říkali mu Hondík, pomáhal v hospodářství. Matka 

byla sice z velikého statku, ale pro bohatství panovala všude lenost, a tak milý sedlák 

přišel na mizinu. Když těch šest chlapců odešlo do světa, matka hořem umřela a pro 

bídu žádná čeleď na statku sloužit nechtěla. A tak sedlák s Hondíkem zůstal sám, měli 

pár kobyl bosých, něco krav, koz a ovec. Jan to pásl, starý pracoval na poli. Tak to 

trvalo několik let. Na žně si vždy museli dlužit, aby měli na čeládku. Hondík pásával a 

sám se honil po lesích a hledal houby. Otec byl zatím na poli, a když bylo poledne, 

postavili pár kamenů dohromady, hliněný hrnec měli s sebou, a vařili houbovou kaši a 

trochu bramborů na ohnisku pečených. Jednoho dne, když měli zas takový oběd na poli, 

táta vylil na dřevěnou mísu houbovou kaši, vzal ji do kolen a s Janem jedli. Tu přijde 

stará bába a s ní dívka. Bába prosí pantátu, aby jim také něco dal. „Takových lenochů 

bych nabral na všech cestách," povídá sedlák, „já musím taky dělat, nic vám nedám!" 

Hondík povídá: „Ale tatínku, co byste tak huboval, proč bychom jim taky nedali. Vy 

děláte, a stejně nic nemáme." Vstal a hrnek kaše těm ženským podává. Sedly si pěkně 

na mezičku a všecko vyzobaly do dna. Když se starý najedl, chtěl ještě z ohníčka 

brambory pečené. Hondík mu je dal na mísu a ještě mnoho jich zbylo, ty dal stařeně, ať 

ví také, jak chutnají pečeňáky. Když to babka s dívkou snědla, povídá si: tenhle mladý, 

tomu půjde lepší štěstí, až bude hospodářem, není tak lakomý. Starý, dopálený, ulehl si 

na záhon, koně se napásli v jeteli a pak oral dál. Honza byl zatím už v lese, vrátil se k 

dobytku na louku a šel do lesa na houby. Doma nebylo nic k večeři, a jakživ takové 

štěstí neměl, jakých zdárných hřibů našel. Už to měl rozměřeno, že to stačí na mnoho 

kaší, že si budou moci dělat husté kaše, tolik hub nasbíral! Sluníčko se sklánělo k hoře, 



 

 

 
  63 

starý doruchával, potom nasekl vikviny na vůz, a vůz měl ze čtyř řezaných kol od 

kmenů jen potažených obručí, všelijak to vrzalo. Honza přišel, pytel hub měl přes 

rameno, a žene domů. Kobylám dal žrát, krávy uvázal, ovce a kozy měl v jiné stáji. 

Starý vzal dojačku a sám podojil. Honza pod komínkem na výhni rozdělal oheň, do 

ohniska hodil pár nových bramborů a chystal večeři. Když měl uvařeno, starý měl 

podojeno a mléko nalil do štoudve. Tu přijde do světnice nějaká dívka s košem 

pražákem, co je čtyřhranný, na zádech a prosí, že by šla do služby. Starý povídá, „Inu, 

milá holka, rád bych tě tu nechal, ale pro samou bídu žádný u nás nechce být, peněz 

nemáme." Rád by byl měl do stavení nějakou děvečku, protože Jan dojit neuměl a 

starého to omrzelo. Honza poznal hned, že je to ta dívka, co jí se stařenkou hrnec kaše 

vyškrabal, jen byla jinak přistrojená. Tak se přimlouval, že by jim děvečka neškodila, že 

je všude s tou nečistotou na posměch, pořád prý musí jen ty bundy z vojny nosit. Tak 

prý ať zůstane, ale plat dostane až po žních, až sklidí. A dívka ráda zůstala, když není, 

ani prý smrt nebere, jen když má službu. Starý se ptá, jak se jmenuje, že ji nějak 

jmenovat musí. „Já se stydím," povídá dívka, „mám tuze sprosté jméno." „No jaké 

cavyky, jen pověz, jméno jako jméno." Tak se prý jmenuje Popelka. Starý postrčil 

čapku do týla: Popelka, Popelka, inu kdysi slyšel něco o takové, ta vždy z ničeho nic 

vyvedla mnoho. Hned s nimi musila k večeři, sedla si vedle Hondíka a tomu nikdy tak 

nechutnalo jako tenkrát. Po večeři poklidila, krávy i koně jsou nakrmení, usedli si, starý 

by rád kouřil, Hondík taky, ale nebylo nic. Popelka povídá: „Co prý tak koukáte jako 

boty pod jarmarou?" Nic neřekli, každý jen bafal naprázdno ze své dřevěnky. Popelka 

se ztratila a za chvíli tuje s velikým balíkem tabáku. Křesivo taky bylo čerstvé, panečku, 

hoši si statně zadýmali. Starý dal Popelce celou moc ve stavení a Jan s tím souhlasil. 

Teď Honza povídá: „Kam půjde kdo spat, není ani peřinky, nic?" Popelka že půjde do 

chléva, tam je kupa steliva. Starý s Janem si lehli ve světnici na lavici za stůl. Dali si 

všichni šťastnou dobrou noc. Ráno přijde starý do síně a už byly krávy i kozy podojené 

a plný džber mléka tu. Starý se nemohl vynadivit a Honza povídá: „Vidíte, táto, co nám 

přišlo, jaké štěstí do stavení, to už budeme moci nějaký groš uložit." Mléka bylo dost, 

starý s Honzou nevěděli kam s ním, tak že se to bude střádat. Půlsudů a škopků bylo na 

statku dost, Popelka to vymyla, dvakrát denně se dojilo a dávalo se to na teplo. Honzu 

to zlobilo, že dívka má takové jméno, že budou ve vsi pro ostudu, ale dívka povídá: 

„Nic si z toho nedělej, za čas bude jiné." A tak Honza honil pást, starý pracoval na poli 
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a nová hospodyně si hleděla všeho doma. Den po dni ubíhal, starý už byl veselejší, 

mléka bylo pořád spíše víc, co s tím? „V sobotu to stluču," povídá Popelka, „ať je 

trochu másla ve stavení." Přišla sobota, snesla si z půdy starou másnici, vypařila ji a 

pustila se s Honzou i se starým do tlučení. Třikrát musila do másnice nalévat. Starý 

zůstal zmateně koukat, másla vypraného byl veliký škopek. Ale teď nebylo soli. Tak 

Popelka sáhla do kapsy a dala Janovi peníze, ať koupí pět liber soli. Honza se vrátil, ona 

hned milou sůl sekyrkou na stole rozbila a navážila třicet liber másla. Starý nevěděl, co 

se to u nich ve stavení děje. Dala máslo do sklepa, aby ztvrdlo, a navečer po práci že s 

ním půjde do města na prodej, že tam platí třicet pět grošů libra. Starý počítal na křídu, 

kolik to bude. Ani se dopočítat nemohl. Teď že na to bude potřeba nějakého košíku. 

Honzík, plný ochotnosti, přinesl do světnice trávní koš. Starý si sáhl na hlavu: „Copak 

ses zbláznil? To je trávní koš, a ne košík na máslo." Popelka se smála a starý jí povídá: 

„Na podkrovnici visí košík po nebožce, podívej se sama po něm." Ale Honzík 

nemeškal, běžel sám a košík přinesl. Popelka ho otevře a košík byl plný prachu. No, 

skočila k potůčku, košík čistě vyprala, vymáchala a přinesla ho do světnice jako nový. 

Teď povídá, že by potřebovala kus pěkného bílého plátna mezi máslo. „I, milé děvče," 

povídá starý, „u nás a plátno. Nemáme ani košili, co mi žena umřela, není ve stavení ani 

nit bílá." Popelka se zatočila, nikomu nic neřekla a po chvilce přinesla balík bílého 

plátna. Ustřihla, čeho bylo třeba na máslo, a ostatní schovala. Honzík povídá: „Popelko, 

buď tak dobrá, z toho ostatního plátna mi ušij košili na neděli, všichni chlapci to nosí a 

smějí se mně, že nemám ani bílou košili." „No, mlč," povídá Popelka, „až prodám 

máslo, něco ti pořídím." Šla s večerem do města a přinesla za máslo hodnou hromadu 

grošů. Starý už dlouho tolik peněz neviděl. Říkal jí, ať si zaplatí to plátno, ale Popelka 

nechtěla, až prý budou mít víc. Večer přišla do stavení stařenka, že by prosila o nocleh a 

hlad že má taky. Starý už nebručel: nějak bylo, nějak bude, a povídá Honzovi, aby jí 

něco dal. A stařenka se hned k nim měla, jako by u nich byla odjakživa. A čí že je? 

„Inu, jsem vaší Popelky babička." „Tak když je to tak," povídá starý, „to je hodné 

děvče." Dali se s babičkou do řeči a sedlák vypravoval, že dostal se ženou mnoho tisíc, 

ale kampak s tím, když byla hloupá a lenošivá, jen to cílilo do záhuby. Tak že by byl 

rád, kdyby si Popelka Jana vzala. A babička se toho chytla, proti tomu že nikdy nebude. 

Když se všichni najedli, druhý den byla neděle, Popelka povídá, že bude šít ty košile. 

Rozsvítili kahánek, Honzík našel v okně tři rezavé jehly, vyčistil je v popeli a babička s 
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Popelkou se daly do šití. Muži při tom dávno usnuli, a když ráno vstali, každý měl u 

sebe ležet novou košili. Sedlák povídá: „Popelko, uvař nějaké snídaní, já půjdu s 

Honzíkem pro krmení, po lukách a po mezích je toho dost, a když se mi ten týden tak 

líbil, budeme světit první neděli." Než přišli muži z pole, ženy už měly hrnec kávy 

uvařený, starý ji už nepil jak za nebožky ženy. Ale chleba nemáme! O to se nestarejte, a 

stařenka dala na stůl klín peciválků naditých mákem. Všem chutnalo a starý se jen 

sháněl, kde na to Popelka bere? Ta mu povídá: „O to se, pantáto, nestarejte, to je má 

věc, jen pijte a jezte a Honzíček také." Nasnídali se a Jan povídá: „Dnes je neděle, šel 

bych na ranní, kdybych měl kalhoty, vestu a klobouk." Bylo sedm hodin, Popelka se 

zatočí, a než se kdo nadál, přinesla pěkné koženky, červenou vestu s velikými knoflíky, 

černý široký klobouk a červený úvazek na krk. Jan povídá Popelce: „To mám radost z 

těch šatů, to se hned ustrojím, půjdu na ranní a ty se ustroj také a pojď se mnou." 

Popelka čekala na to pozvání, zatočila se a v malé chvilce byla přistrojená. „Tak 

půjdeme," povídá Honzíkovi. Šli spolu přes celou vesnici až do městečka do kostela. 

Všichni po nich koukali, nevěděli, odkud je ten pěkný párek, až je po tváři poznali, že to 

je Honza s mladou hospodyňkou. Honza si vykračoval, a když přišli ke kostelu, na 

prahu vzal klobouk do ruky, smekl a postavil se mezi muže. Ale Popelka zůstala na síni 

za dveřmi. Po službách božích se spolu zastavili na hospodě, něco pojedli a ubírali se s 

veselou domů, ale Popelku si Honza vedl už za ruku, aby mu ji někdo nepřeloudil, hoši 

se kolem ní točili a pochvalovali, jak jí to sluší. Vrátili se domů, potom obědvali, měli 

něco od masa, všem chutnalo. Muži si zakouřili a starý pak prováděl babičku po svých 

gruntech. Vykládal jí, co zkusil se svou lenivou ženou, co se napracoval, jak mu šest 

synů uteklo do světa a jak jen Jan zůstal doma a tu bídu s nouzí s ním tráví. Kdyby se 

oženil a dostal chytrou ženu, že by mu statek odevzdal, jen co by vyplatil dluh. 

Přehlíželi pole, žita dozrávala, starý se dlužit nechtěl a dělnice bez platu nejdou. 

Babička mu povídá: „Nemějte, pantáto, žádnou starost, letos se to dobře skončí. 

Naklepte kosy a zítra se vesele dáme do toho." Tak hned kosy naklepal, ženským 

poručil, ať něco uchystají k jídlu, nějaké vdolky, a šel shánět odbíračky. Ale babička na 

něj, aby nechodil, že sama stihne za dvě. Tak se dali sami do práce. Jan šel napřed s 

kosou, babička za ním odbírala a starý zůstal kus pozadu, aby si nepřekáželi. Honzík 

seče, vyjede se sečením řad, stará měla všecko odebrané a šla odbírat za sedlákem. 

Honza si nabrousil kosu a zabere kus nanovo. Po malé chvíli vidí, jak jedna mladá 
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hezká žena za ním odbírá. Ale myslil si, když mu tak sečení šlo, jen odbírej, však jíst ti 

za to dám. Když hodinu tak sekali, starý zrovna vyjel řad a povídá: „To nám to ubývá, 

já se tomu divím, jak to letos jde a jaké tlusté kolébky máme - to jsou náruče, co se 

odeberou." Honza se rozjede po řadu, vidí před sebou dvě mladé ženy, jedna seče a 

jedna odbírá, i vzpomněl si na svou Popelku, aby přinesla devátku. A co si tak myslí, 

jejich mladá hospodyně Popelka tu, nese veliký džbán pití, košík plný pečiva a zavolá: 

„Tatínku, Honzíčku, pojďte ke svačině! A kdo tu jsou všecky!" Jan i jeho otec položili 

kosy a ženou se s radostí, že mladá hospodyně přinesla devátku. Tu se hrnou k jídlu 

také tři mladé ženy, starý je neznal, ale neříkal nic, byl rád, že připomohly. Vzal veliký 

vdolek, rovným dílem všecky podělil, až se košík vyprázdnil. Po jídle se znovu dali do 

práce. Starý si určil, že budou hotovi za tři dni, a zatím to položili do poledne. Měl z 

toho vrtochy v hlavě, co se to děje, ale byl rád, protože se chystalo na dešť. Hořekoval, 

litoval toho krásného žita, letos bude na sto mandelů, škoda to nechat zmoknout. Ale na 

povřísla zapomněli, neměli dlouhé slámy. Bylo po poledni, jeho malý starý vozík se mu 

nehodil, tak si vypůjčil od švagra ve vsi dva vozy, ale ta povřísla! povřísla nemáme! 

Babička povídá: „Počkejte, hned je naděláme." Šla, otevřela vrata u stodoly, vyhodila 

trochu slámy a za chvíli měla povřísel hromadu. Sedlák všecky svolává, a že ty tři ženy 

se po obědě ztratily, krkavec ví, kam se poděly, aby prý Popelka také pomohla. A co 

přišel na pole, už dvě řady snopů bylo navázáno, starý do žebřin, Honzík s Popelkou 

pořád snášejí snopy a pořád pryč s nimi na vůz. Naložil žebřiňák a přes všecky meze 

jede horempádem, a nikde nepřevrátil. Honzík držel vzadu vůz a starý byl při koních. 

Složili, to prý musíme přijednat, ty dvě ženské na poli nestačí. Ale kde koho teď shánět, 

tak přijedou na pole a tam už bylo všecko svázáno. Starý se chytal za hlavu a Popelka 

křičí: Jen si pospěšte, navečer bude pršet, ať nám to nezmokne." No šťastně to dovozili 

do večera, ani žádný nesvačil. Teď už to všecko mělo hlad a Popelka povídá: „Hoši, 

dnes vám uvařím lip než jindy, kafe novomódní," přinesla pecen, hušci másla a to 

starému tuze chutnalo a Honzíkovi také. Ten povídá: „Tohle bych si do smrti přál, a 

takový pořádek u práce." „Budeš-li hodný, a ne omrzelý," povídá Popelka, „nebudeš-li 

se vyptávat, může se ti to stát. Ale nesmíš být dotěrný." Starý přišel druhého dne ráno z 

pole a mne si radostí ruce. „Chaso, pšenici máme dozrálou a bude jí dvakrát tolik jako 

jindy, letos se mně zdárně postavila." Ale teď mu šlo o sekáče, časy jsou prý nejisté, je 

pršlavo. A co tak hořekuje, Popelka povídá: ,Jen buďte bez starosti, všecko se dobře 
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sklidí." Tak milou pšenici sekali celý den a jídla přitom dost, pěkněji pokosili. Druhý 

den, že se musí svázat. Starý byl u veliké radosti, že to tak všecko dobře běží, a co 

laciných dělnic, jen na stravu, se vynašlo, byly tam zas ty mladé ženy i u pšenice. 

Sedlákovi to vrtalo hlavou, co jsou, tak se ptá Honzy, a aby se optal Popelky, odkud 

byly zjednané. Ale Popelka povídá, ať řekne tátovi, ať se nikdy neptá, ať je rád, že je s 

prací pěkně u konce. Starý na tom přestal, a co by se také o to staral. Popelka sama 

všecko zařídila. Pšenice bylo dvě stě mandelů a to ještě byl starý počet, mandel šestnáct 

snopů, zas to do večera sklidili a zas měli přitom dobré jídlo jiné, jak za starých časů 

mívali rádi při selském stavu. Zatím už dozrával ječmen, a urodilo-li se žita a pšenice, 

ječmen byl ještě zdárnější. A jako to dříve dobře sklidili, dařilo se i při ječmenu. Všeho 

hojnost bylo. Ale teď veliká stará stodola byla plná a kam s ovsem a hrachem? Tak že 

se musí mlátit. Starý škrábe hlavu, kdejaké mlatce vezme. Popelka hned na něj, o to se 

nestarejte, mlátit budeme dobře. Starý připravil několik cepů a postavil se na mlat. 

Začnou ve dvou, to jde smutně, ale po malé chvíli vynašly se dvě dívky a už to jde 

vesele čtyřmi: buchty s masem, buchty s masem. Starý byl s touhle notou spokojený. 

Popelka s babičkou uchystaly zatím dobrý oběd a svačinu, přijde devět hodin. Popelka 

volá ze záspí: Jene, pojď s tátou, a ty dvě ženské pozvi s sebou." Měli chléb, perninu a 

piva každý, co chtěl. Starý s chutí pojedl a zase se žene mlátit, bylo mu sedmdesát pět 

roků, a ještě byl při zdraví, ty houbové kaše mu sloužily. Za několik dní vymlátili. Když 

byli hotovi, naložil Honzíkovi na vůz pytle s obilím, to musíš prodat, abychom pro naši 

hospodyni měli nějaké peníze, té hodné dívce dlužni zůstat nesmíme. Sto pytlů prodali, 

pekař dal o padesát grošů více než jinému, tak zdárné obilí to bylo! Honzík přinesl 

peníze, a starý dělá s milou Popelkou účet, co vydala, ale ona nic nechtěla, že všecko 

bylo z lásky, však prý se jí také jednou odmění. „A čím?" „Inu Honzíkem." To byla 

voda na jeho mlýn! S chutí prý to udělá, povídá starý, děvče měl rád, jen když si ho 

vezme, mně šlo prý neštěstí, vám půjde štěstí. Popelka byla na statku už čtyři neděle. 

Starostův syn záviděl Janovi, že má tak hezkou dívku, a přál si, kdyby tak mohl sám se 

k ní dostat. Když dobře prodali obilí, Honzík povídá: „Takhle nuzně spíme, nemáme 

postel ani peřiny." Starý se na něj obrátil a povídá: „Milý hochu, kdepak najednou tolik 

seženeme, jen pár slepic po dvoře kdáče, po husích ani památky ve stavení, peří není 

kde vzít." Babička staraje poslouchá a povídá: „Honzíčku, nasyp na dvoře u stodoly 

zrní, tamhle za vsí kejhá veliký houf divokých hus, myje oškubeme a peří bude hned!" 
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Honzík udělal, jak babička řekla, a zavolá: husy, husy, husy! a všecky se slétly z 

rybníka a zobaly. Babička povídá: „Otevři u stodoly vrata." Honzík otevřel, babička jde 

do stodoly a všecky husy za ní. Popelka s babičkou je oškubaly, jednu za druhou, a zase 

pustily, každá ulítla na rybník, a v stodole byla kupa peří. Starý se nemohl vynadivit, 

tohle jsou ženské divotvorné! „Nic, tatínku," povídá Honzík, „jak poroučejí, ať je." Teď 

měl sedlák starost, kde vezmou sypký a cejchy. Ale babička odpoledne vybrala se do 

městečka a přinesla celý kus kartounu tištěného. Našily s Popelkou sypků, a z divokých 

husí je peří drobné, to se drát nemusí, a tak udělali hned na dvě postele šest velikých 

peřin. Jan povídá: „Táto, ty dvě postele na půdě dejte do pořádku, ať to je!" Starý vzal 

krajiny, stloukl je, Popelka postele dobře vydrhla, nechala je vyschnout a pak je s 

babičkou vystlaly do stropu. Starý byl rád, omrzelo ho za stolem na tvrdé lavici ležet. 

Ve vsi starosta také měl hojné žně, a tak že bude slavný ožinek. Všichni mládenci a 

panny, chudí i bohatí, museli se dostavit k němu na dvůr, jídlo že dá on, a na pití že 

přidají sousedi. Starostův syn už měl Popelku v oku, chtěl ji přeloudit, a tak pozval 

Honzíka a Popelku a bylo určeno, že se ožinek začne odpoledne po nešporách. Když 

bylo po obědě, Jan povídá: „Poslouchej, máme jít k starostovi na radovánku, bude tam 

slavný ožinek." Popelka nebyla proti tomu, že půjde taky. „Ale sama bych nešla a ty 

beze mne také nesmíš, nebo by se naše štěstí zkazilo." Honzík se umyl, převlékl, 

Popelka už také byla v celém pořádku, vzali se pěkně za ruce a byli u rychtářů na dvoře 

dříve než ostatní. Pod velikou lipou u stolu sedělo několik sousedů. Hned je vesele u-

vítali a dali jim na zavdanou piva. Museli si sednout a všichni Honzíkovi pochvalovali: 

„Vyjste si pomohli letos na nohy, toho nikdo není pamětníkem, jaké obilí jste sklidili." 

Za chvíli přišli muzikanti, začali hrát, po nešporech se sběhla chasa, starostův synek 

nejdříve popadl Popelku. Ale odtancoval jen tři kousky a byl tak zpocený, že s ní už k 

tanci nešel, ta ho prohnala! Vystřídali se s ní všichni hlavní chlapci, ale byli hned s 

dechem u konce. Teď všichni chtěli, aby prý také Honza se do toho pustil, ale ten se 

bránil, že prý se neumí v kole ani otočit. Zůstali tam až do večera, Honza se potom 

poděkoval za pohoštění, zaplatil pití, co byl povinen, a s milou Popelkou domů. Doma 

se jich táta ptal, jak se všecko dařilo, Honza si pochvaloval a smál se, takové radosti že 

neviděl. Starý se jen strachoval, aby mu děvče někdo nepřeloudil, a rozhodl se, že ještě 

dnes do toho uhodí, jak na tom jsou. Když se všecko opatřilo v chlévě a všude po 

hospodářství, starý povídá: „Tak pojďte sem, musí se v tom udělat pořádek, chcete-li 
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být svoji." A Popelka hned mu ruku políbila a vyjevila jednoduše, že chce být Janovou 

ženou. Tak táta šel na faru a povídá panu farářovi, co se stalo. Pan farář mu řekl: „Ta 

dívka není taková jako jiná děvčata, jak to tak pozoruju, a podle toho sňatek vám 

udělám." Na druhý den starý povídá Honzovi: „Chaso, musíte na faru k protokolu, aby 

se udělaly prohlasky, já jsem starý, zůstanu ve výměnku, a jak to stojí a leží, 

hospodářství se ujmete." Honzík s Popelkou přišli na faru a farář hned Popelce povídá: 

„Než budou oddavky, vy se musíte dát pokřtít, vy jste sice lidské dítě jako jiní, ale 

nejste pokřtěná, mohla by na vás přijít cizí moc, a ještě byste mohla upláchnout." A 

Popelka hned, to že ano, že ona ví, že je lidské matky dítě, ale že ji divoká žena ukradla 

hned po narození. Proto nemohla vejít do kostela, proto měla kouzelnou moc a divoké 

ženy jí pomáhaly o žních. Také stará babička, která byla s ní, byla divoká žena a 

opatrovala ji. Popelka se připravila na křest, tetka ze vsi byla kmotrou, dostala nové 

jméno Kristina, kouzelné moci pozbyla a byla zase jako jiní lidé. Po třech nedělích měli 

svatbu. Byla tuze bohatá, žádný takové nepamatoval. Dařilo se jim dobře a slavně v tom 

statku žili až do smrti. 

 

HORÁK, J. Český Honza. Praha: Albatros 1996. s. 274-283. ISBN 80-00-00418-6. 
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Česká lidová pohádka (K. J. Erben, B. Němcová, J. 
Š. Kubín) 

 Cíle 
Po prostudování této kapitoly: 

 Získáte přehled o sběratelích lidové pohádky v českém literárním prostředí. 

 Pojmy k zapamatování 
 lidová pohádka 

 sběratelé lidových 

pohádek 

 

 

 B. Němcová 

 K. J. Erben 

 J. Š. Kubín 

 

 

 

 

 

 

1.2 Lidová pohádka 

Lidová pohádka je fantastické vyprávění, které bylo realizováno mezi širokými 

lidovými vrstvami. Jedná se tedy o prozaický žánr lidového folkloru, který se zprvu šířil 

ústní formou a vyznačoval se uměleckou fantastikou. 

 

 

1.2.1 Typologie lidové pohádky 

 kouzelná 

 zvířecí 
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 legendární 

 dětská 

 novelistická 

 

 

1.2.2 Sběratelé a adaptátoři lidových pohádek 

 

K. J. Erben (1811 – 1870) – Zlatovláska 

K. J. Erben              – Dlouhý, Široký a Bystrozraký  

B. Němcová (1820 – 1862) – Národní báchorky a pověsti 

B. M. Kulda (1820 – 1904) – Moravské národní báchorky a pověsti  

Václav Tille (1867 – 1937) – pod jménem Václav Říha publikoval pohádky – Říhovy 

pohádky 

V. Říha    – Selské pohádky 

J. Š. Kubín (1864 – 1965) – Zlatodol pohádek 

J. Horák (1884 – 1975) – Český Honza  

 

    Svojí autorskou a adaptační tvorbou pokračovali v duchu lidové pohádky F. Hrubín, 

J. Drda, E. Petiška nebo M. Kubátová. 

 

 

 

1.2.3 Komparace pohádek Boženy Němcové a Karla Jaromíra 

Erbena 

 

 

První sbírky lidových pohádek se v domácím literárním prostředí objevily ve 40. letech 

19. století. Šmahelová (1989) ve své studii uvádí, že časopisecká produkce z 30. let 19. 

století sice obsahuje pohádkové texty, ale jsou silně didaktizujícího charakteru, 

„s rozbujelou fantastikou a romantickou dobrodružností“ (Šmahelová, 1989, s. 20). 

Zajímavým počinem se v jistém smyslu jeví práce Jakuba Malého Národní české 

báchorky (1838), přinášející motivy, které do té doby nebyly v písemné podobě 

zveřejněny („zápas černokněžníka s učedníkem, o ubrousku, beránku a holi-samobijce, 

o ptáku-Ohniváku, o zvířátkách a Petrovských, o princi, který si u čarodějnice vyslouží 

koně, a je zde též již dříve zpracovaná látka o dívce konající tři práce“ (Šmahelová, 

1989, s. 21). Z  výše uvedeného výčtu lze vysledovat určitou shodu s užitými motivy, 

jež se prezentují v pohádkách Erbena a Němcové. Přes snahu Malého publikovat do té 

doby písemně nefixovanou pohádkovou látku, je patrná autorova benevolentnost 

k principům zachování pravidel uměleckého stylu.  

Dílo Václava Krolmuse Staročeské pověsti, hry, obyčeje, slavnosti a nápěvy 
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(1845-1851) oživuje slovanskou mytologii a pohanské bájesloví. Do tohoto období, 

tedy poloviny 19. století, řadíme sběratelské práce Karla Jaromíra Erbena a Boženy 

Němcové. Přístup ke zpracování pohádkových látek obou zmíněných literárních 

osobností jsou rozdílné, přesto zanechaly významnou stopu v českém literárním 

prostředí 19. století.  

Roku 1854 vyšly Moravské národní pohádky a pověsti z okolí rožnovského 

významného českého sběratele Beneše Methoda Kuldy (o dvacet let později, v letech 

1874-1875, Kulda své dílo upravil a rozšířil – pohádky vyšly pod názvem Moravské 

národní pohádky, pověsti, obyčeje a pověry). Tato publikace se stala významnou 

zejména pro svoji autentičnost. Kulda se snažil dodržet pravidla přesného záznamu 

sebraného materiálu, přesto však v rámci stylistických regulací textů hospodárně 

nenakládal s nářečními prvky, jež byly v některých případech upozaděny. 

 

 

 

 

 Pohádka v tvorbě Karla Jaromíra Erbena 

 

Pohádky Karla Jaromíra Erbena a Boženy Němcové, jejichž vydání je přibližně 

časově vymezeno polovinou 19. století, řadíme mezi klenoty folklorní prózy vzniklé v 

období národního obrození.   

Zejména na počátku národního obrození vznikala krásná literatura v součinnosti 

s lidovým příjemcem. Vzpomeňme například osobnost Václava Matěje Krameria, který 

ve svém nakladatelství (Česká expedice) vydával tituly, jež navazovaly na tradici 

knížek lidového čtení. Národní obrození přineslo podporu divadelním počinům a 

oživení zájmu o poezii. Počátek 19. století se nesl v duchu objevů Rukopisů 

královédvorského (nalezen Václavem Hankou ve Dvoře Králové roku 1817; 

předpokládaná datace – 13. století) a zelenohorského (Josef Linda, 1818 – text byl 

anonymně doručen do Národního muzea, jeho lokace byla Zelená Hora u Nepomuka; 

podíl na tvorbě RZ je připisován Josefu Lindovi).
8
 

Karel Jaromír Erben, hluboce ovlivněn folklorní slovesnou tvorbou, se po 

dlouhá léta zabýval sběrem lidových písní a říkadel, rovněž i prozaickou lidovou 

slovesností v žánru pohádky. Byl zastáncem myšlenky, že se v lidové slovesnosti 

dochovaly prvky mýtu. S využitím nápodoby základních principů tvorby lidové 

slovesnosti a motivů vesměs prozaické lidové tvůrčí činnosti tvořil umělecká díla, jež 

nás seznamují se základními principy žití lidského společenství v dávnověku. Erben 

nejprve vydal sbírku lidových písní pod názvem Písně národní v Čechách 1-3. Třídílná 

publikace vycházela v letech 1841-1845. Druhé, rozšiřující vydání obohacené o 

popěvky, dětská říkadla a hry vyšlo roku 1864 pod názvem Prostonárodní české písně a 

říkadla. V období mezi vydáním výše zmíněných publikací se Erben intenzivně zabýval 

prací na pohádkách. První z nich byly zveřejněny  roku 1844 (Česká Včela). Máme na 

mysli dvě pohádky: O třech přadlenách a Dobře tak, že je smrt na světě. Ve vydávání 

                                                 
8
 VODIČKA, F. Svět literatury I. Praha: SPN, 1992. s. 146-161. ISBN 80-04-25907-3 
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pohádek pokračoval v 50. letech 19. století. Některé z nich byly otištěny v jeho sběrné 

publikaci z roku 1865 pod názvem Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských 

v nářečích původních (dílo vyšlo ve čtyřech sešitech a neslo podtitul Čítanka slovanská 

s vysvětlením slov; texty byly rozděleny dle zeměpisné lokace Slovanů na tři oblasti: 

pohádky západu: „21 pohádek a pověstí československých, 8 lužických, 5 kašubských a 

9 polských; ze slovanského východu 3 běloruské, 11 ukrajinských neboli maloruských a 

13 ruských; ze slovanského jihu 5 bulharských, 20 srbochorvátských a 5 illyrsko-

slovenských, tj. slovinských“(Dolanský, 1970, s. 375). Roku 1869 vydává Vybrané báje 

a pověsti národní jiných větví slovanských. V tomto souboru však české pohádky, jak už 

sám název napovídá, zveřejněny nebyly. Jednalo se o Erbenovy překlady slovanských 

pohádek. Erbenův zamýšlený cíl vydat sbírku českých národních pohádek nebyl 

realizován. Umírá v listopadu roku 1870. Po jeho smrti se přesto podařilo pohádkové 

texty vydat v knižní podobě. O tento počin se zasloužil Václav Tille. Roku 1905 

vycházejí Erbenovy České pohádky jako součást sedmého svazku edice Žeň z literatur, 

kterou Tille redigoval.  

Erben svými pohádkami nesledoval pouze umělecké cíle, ale i cíle vědecké. Byl 

nekompromisním zastáncem tzv. mytologické koncepce výkladu pohádek, v nichž 

sledoval pozůstatky mýtů z dob pohanských předků. Erben z tohoto důvodu opatřil 

takové pohádky výkladem. Příkladem může být ukázka z Erbenova pojednání 

k pohádce Dlouhý, Široký, Bystrozraký, která vyšla v almanachu Perly české v roce 

1855: „Smysl allegorické báje té jest podle Erbena tento: Mocný černokněžník: kníže 

tmavé části roku, bůh zimy, zimní čas – drží v zajetí v železném zámku svém: pod 

ledovou korou – krásnou pannu královskou: bohyni léta, živoucí přírodu; - i ukrývá ji 

v povětří, v zemi a ve vodě: příroda jeví se totiž v těchto třech živlech, ale zimou je život 

její v nich ve všech zavezen a jako pohřben. – I přijde mladý kralovic: jarní slunce – by 

svou nevěstu vysvobodil; a tu připojí se k němu tři pomocní tovaryši: totiž příroda sama 

ve svých třech spůsobách, - a pannu v povětří, ze země i z vody vyvádí: sluncem ti tři 

živlové se rozhřejí a vydají sami ze sebe život, příroda v nich obživne. – Černokněžník 

jest poražen a kralovic s pannou se zasnubuje: zima pominula a paprskové sluneční 

spojují se se zemí, se vzduchem i s vodou, je zahřívajíce, a jsou příčinou jich úrodnosti“ 

(Erben, 1912, s. 27). Takové výklady evidujeme například i u pohádek Zlatovláska, 

případně Tři zlaté vlasy Děda – Vševěda. 

Z výše uvedeného registrujeme Erbenův zájem o pohádky kouzelného typu. 

V jeho sbírkách však najdeme i pohádkové texty realistické povahy, v nichž jsou kouzlo 

a fantastické motivy potlačeny. Erben sice respektoval lidovou tradici v rámci 

zpracování pohádkových textů, ale jeho tvorbu nelze chápat jako zápis autentického 

vystoupení lidového pohádkáře. K dispozici nemáme systematické záznamy například o 

věku lidového vypravěče, o okruhu jeho činností, případně, kdy byla pohádka 

vyprávěna, a jaká je přesná lokace slyšeného vyprávění. V některých případech Erben 

striktně udržoval autenticitu slovesného umění lidového vypravěče. Takovým příkladem 

může být pohádka Jirka s kozú. V tomto konkrétním případě lze text i přesněji 

lokalizovat díky jednoznačnosti užitých nářečních prvků. Jindy však přes svůj respekt 
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k lidovému projevu Erben prováděl úpravy, které měly odstranit stylistickou 

nedostatečnost, případně myšlenkovou nepřesnost.  

 

 

Obecná charakteristika pohádek Karla Jaromíra Erbena 

 

Erben striktně dodržuje základní atribut lidové pohádky, kterým je bipolarita 

dobra a zla s primárním výstupem vítězství pravdy, spravedlnosti, dobra a čisté lásky. 

Zlo je motivicky rovněž zastoupeno, ale v závěru dějové linky však nemá šanci uplatnit 

se – zlo bylo náležitě potrestáno. V této souvislosti uvádíme frekventovaně citovanou 

větu z Erbenovy pohádky Živá voda: „Zlost mnoho zmůže, ale pravda vítězí“ (Erben, 

2008, s. 22).  Dalším typickým znakem jeho pohádek je dodržení slova, královského 

slibu – jako příklad můžeme ocitovat tezi z pohádky Rozum a štěstí: „Královské slovo 

je zákon; a chce-li král, aby jiní zákonů jeho dbali, musí je sám napřed zachovávat“ 

(Erben, 2008, s. 139). Král je chápán jako symbol spravedlivého rozhodování, ikona, na 

které je závislé dobro země. Dále ho charakterizuje dobrý, přátelský vztah k prostým 

lidem, kteří mu jej oplácí nenucenou pohostinností, např. uhlíř v pohádce Tři zlaté vlasy 

Děda-Vševěda. V případě, že se král chová nespravedlivě, je náležitě potrestán, a to 

mnohdy ztrátou nejvyšší - smrtí (Zlatovláska).  

Postavy v pohádkách Karla Jaromíra Erbena primárně akceptují soubor jasně 

rozdělených povahových vlastností dobrých a zlých, přesto tu funguje určitá analogie 

s reálným rozvržením povahových rysů člověka ve skutečném světě. Hrdinové jsou 

občas trochu nedokonalí, což ve finálním výstupu vede k prezentaci etických norem. 

Autor striktně dodržuje ustálenou kompoziční strukturu. Pracuje se stereotypními 

formulemi. Nejčastěji pohádku uvádí slovy: Byl jednou jeden (např. Dlouhý, Široký a 

Bystrozraký; Zlatovláska), případně Bylo – nebylo (Tři zlaté vlasy Děda – Vševěda). 

Dalším typickým znakem jeho textů je přítomnost pohádkové triády; magických čísel 

(tři cesty, tři úkoly). Za zmínku stojí i důraz na jednoduchost (nikoliv však triviálnost) 

dějové výstavby, Erben rovněž nepracuje s dlouhým souvětím. Vyjadřuje se ve zkratce, 

bez rozsáhlé popisnosti: „Plaváček vypravoval, kterak šel a v lese zabloudil a že zůstal 

na noc u své staré kmotry. – „A kterak vypadala?“ – „Tak a tak“…….. (citovaný 

úryvek je z pohádky Tři zlaté vlasy Děda-Vševěda (Erben, 2008, s. 139). Autor využívá 

další prvky obvykle se vyskytující v lidových pohádkách, např. existence kouzelných 

předmětů, nadpřirozených postav, antropomorfizovaných zvířat v roli pomocníků, 

kouzelných zaklínadel apod. Blíže se k problematice vrátíme v kapitole zaměřené na 

komparaci pohádkových textů Erbena a Němcové. 

Erbenův tvůrčí přístup ke zpracování pohádkových látek je umělecky stabilní. 

Pokud má po obsahové stránce k dispozici obdobné texty, vždy volí adekvátní 

zpracování, které akceptuje kritéria Erbena – vědce – folkloristy. Vybraný text tak mohl 

být doplňován motivy z variantních pohádek. Tuto tezi dokládají Erbenovy poznámky 

k textu pohádky Dlouhý, Široký a Bystrozraký: „Zdeť podávám tu pohádku tak, jak 

jedno vyprávění druhého doplnilo, jedno druhé opravilo.“ 
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Přes veškerou snahu Erben své pohádkové dílo nedokončil, zastihla ho smrt, přesto 

bezesporu patří k nejvýznamnějším vypravěčům pohádek 19. století. 

 

 

 Pohádka v tvorbě Boženy Němcové    

 

 Sedm sešitů pohádek Boženy Němcové vyšlo mezi lety 1845 – 1847 pod 

názvem Národní báchorky a pověsti. Povídky z prvních dvou sešitů však nejsou 

dokumentárním záznamem lidového vypravěčství, ale jak uvádí Václav Tille: „Jsou to 

pohádky uměle udělané, ze vzpomínek dětských a ze čtení, vzniklé vypravováním 

pohádek vlastním dětem. Látky jejich nacházíme sice v lidovém podání evropském, ale 

kombinace prvků dějových proti doloženým pohádkám lidovým značně kolísá a je 

měněna dle toho, jak se jednotlivé, bludné prvky v paměti vypravovatelky dle své zevní 

příbuznosti navzájem spájely – nehledě ani k četným vložkám, přechodům a vymyšleným 

pomůckám, jimiž si Němcová nejasně zapamatovaný děj – někdy i chybně – zcelovala“ 

(Tille, 1909, s. 121).
.
 Na tuto skutečnost upozorňují i další teoretici zabývající se 

problematikou pohádkářů 19. století (např. Vodička, 1992; Šmahelová, 1989). Němcová 

v dopise Antonii Čelakovské v únoru 1846 přiznává, že se v některých případech 

nejedná o pouhou reprodukci slyšeného pohádkového příběhu, ale že se na dějové lince 

sama podílela svou vlastní tvůrčí činností: „Do čtvrtého svazku mám udělat předmluvu 

a přiznat se, co je moje a co národní; udělám to, ač neráda musím se k mnohému 

přiznat, co není národní, a budou mi to za zlé pokládat. Mně to nedá, když slyším 

pohádku, ale docela převrácenou a zostuděnou, abych ji tak napsala, přidám, kde je 

potřeba ze svého, a to nehezké vynechám. Celé jsem udělala ale jenom dvě a více 

žádnou neudělám“(Otruba, 1964, s. 235). V dalších sešitech už Němcová akceptovala 

látky vycházející z lidové slovesnosti. Zaujala ji oblast Chodska. Do třetího a čtvrtého 

sešitu sbírala materiály na území Domažlicka. Do sedmého sešitu už spisovatelka těžko 

hledala nezpracované pohádkové látky lidové slovesnosti. Sepisování pohádek načas 

opustila. K pohádkám se vrátila přibližně o deset let později. Při pobytu na Slovensku 

udržovala kontakty se slovenskými sběrateli, jejichž některé texty přeložila a vložila do 

sbírky Slovenských pohádek (1857-1858). Nejednalo se však pouze o překlady 

pohádkových příběhů, Němcová do sbírky zařadila i pohádky, které sepsala na základě 

vlastních zápisů slovesné produkce lidových vypravěčů. Toto dílo je charakterizováno 

jako vrcholné z pohledu jejích pohádkových počinů, a to zejména z důvodu dodržení 

syžetových postupů a zachování způsobů prezentace slovenských pohádek 

akceptujících znaky lidového vypravěčství. 

 Z pohádek Boženy Němcové je cítit sounáležitost se životem venkovského lidu. 

Prostředí, v němž se pohádky odehrávají, je až fatálně příznakové. Venkov – bezpečné 

prostředí, hodnotově naprosto stabilní, na rozdíl od prostředí městského, které se stává 

laxním k etickým normám, možná bychom mohli využít axiologického příměru: venkov 

vs. město = dobro vs. zlo. Přestože se Němcová nebránila pohádkám kouzelného typu, 

je z výše uvedeného patrné, že se snažila o realistický popis života venkovského lidu, 
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což je zřejmé zejména z jejích novelistických pohádek.    

 Erben Němcovou v práci inspiroval, byl jejím vzorem, ale i vnímavým učitelem. 

Každý z obou jmenovaných autorů však k práci přistupoval zcela odlišně. Erbenovo 

vzdělání, znalost českého folklóru, kultivovanost jeho vypravěčského umu se odrazily 

v jeho práci vypravěčské. Němcová hlubšími teoretickými znalostmi nedisponovala. I 

přes tuto indispozici dokázala vytvořit dílo, které tvoří (samozřejmě spolu s Erbenem) 

zlatý fond nejen dětské literatury v českém literárním prostředí. Zároveň je i svědectvím 

o době, ve které pohádky vznikaly. 

 

 

 

 Obecná charakteristika pohádek Boženy Němcové   

 

 Němcová ve svých pohádkách vytváří takové uspořádání světa, které uvažuje 

jeho fungování pouze na principu spravedlnosti, s níž kladní hrdinové počítají jako 

s etickou normou, jež je ve fantazijním světě pohádky vždy očekávána a přítomna. 

Očekáván je i princip tzv. happyendu, tzn. ve smyslu, že dobro vítězí nad zlem, 

dodejme, a nad nespravedlností. Pohádkové příběhy Němcové zpravidla akceptují 

šťastný konec příběhu, i když např. v pohádce O neposlušných kozlatech, která se 

z hlediska typologie žánru pohádky řadí k typu pohádek pěstounských, dětských, jejichž 

úkolem bylo dětského posluchače vychovávat, je tento princip narušen: „Kozlátka 

poslouchala, ale tentokrát nemohla hlas matky rozeznat. Jedno řeklo: „Je to hlas naší 

maminky,“ druhé: „Není.“ Třetí řeklo: „Otevřeme“ čtvrté: „Neotevřeme.“ I nemohla 

se vůbec dohodnout, co by měla dělat, až došlo ke rvačce. Začala se notně trkat a 

v samé horlivosti vyrazila vrátka. Tu mezi ně vběhla liška a všechny čtyři roztrhala“ 

(Němcová, 2000, s. 366). Z výše popsaného nelze vytvořit závěr, že by Němcová 

cokoliv porušila a prohřešila se tak vůči principu spravedlivé morálky. Dítě/mládě 

(kůzle) je za svoji neposlušnost spravedlivě potrestáno.  

Dalším znakem jejích pohádek je využití úvodních formulí. Pohádkové příběhy 

často začínají slovy: v jedné vesnici (Čert a Káča); jeden táta měl tři syny (O kocouru, 

kohoutu a kose); byl jeden chudobný otec (Pohádka o perníkové chaloupce). Autorka 

úvodní větou charakterizuje sociální postavení hrdinů příběhů mj. tím, že uvádí 

povolání otce hlavního hrdiny, hrdinky: Švec Marek měl dva syny, Jozu a Janka. (O 

Jozovi a Jankovi); Mikeš byl syn kovářův. (Neohrožený Mikeš), případně povolání 

samotných hrdinů: Dva řemeslníci šli světem. (O chytré princezně). Kladní hrdinové 

Němcové vesměs pocházejí z chudých vrstev a mají silné sociální cítění: „Pro chudé 

žebráky, kteří nemohli pracovat, dal Nesyta vystavět dům, a když bylo vše v něm 

uspořádáno, všecky do něho ubytoval“ (Němcová, 1957, s. 8) - (O Nesytovi). 

Prostřednictvím prezentovaných odkazů na problémy chudých lidí reálného světa 

vstupujeme mnohdy do pohádek novelistického typu, které Němcovou charakterizují. 

Autorka však neselektuje prvky objevující se v kouzelných pohádkách (nevyhýbá se ani 

jejich zpracování), např. postava čarodějnice, antropomorfizovaná zvířata v roli 
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pomocníků, antropomorfizovaná příroda v podobě postav s nadpřirozenými 

schopnostmi: vítr – Větrník, měsíc – Měsíčník, slunce - Slunečník (O Slunečníku, 

Měsíčníku a Větrníku) apod. Posledně jmenovaní hrdinové v roli nadpřirozených 

pomocníků však v závěru pohádky neopouštějí svého hrdinu (na rozdíl od pomocníků 

Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého ve stejnojmenné pohádce Karla Jaromíra Erbena), 

ale v životě hrdiny Silomila zůstávají jako dobří (tedy hodnotově stabilní) švagři - 

manželé jeho tří sester. Slunce, měsíc a vítr jsou dobrými rádci hlavní hrdince Bohdance 

i v pohádce Sedmero krkavců. V tomto případě však nevstupují natrvalo do lidského 

světa prostřednictvím sňatku.  

V pohádkách Boženy se poměrně často objevuje motiv snu, v němž je naznačen 

osud hrdinky (O zlatém kolovrátku), nebo možné řešení situace, v níž se ocitla (O 

princezně se zlatou hvězdou na čele). Dívka snové vize primárně akceptuje jako reálné 

zobrazení jejího života. Nezpochybňuje význam snu. Přes zmíněnou vizualizaci hrdinka 

není schopna řešit situaci tak, aby se těžké zkoušce mohla vyhnout. Je osudově 

předurčena projít zkouškou. Cesta k dospělosti je vázána na osobní zkušenost hrdinky. 

Autorka užívá i motiv smyšleného snu, dívka si vymyslí příběh, který prezentuje 

formou věštebného snu (Sedmero krkavců). Motiv věštebného snu bývá v některých 

případech doplněn motivem průvodkyně. V této roli se nejčastěji objevuje zemřelá 

matka hrdinky (O princezně se zlatou hvězdou na čele), případně zemřelá matka muže, o 

kterého mladá dívka usiluje (O bílém hadu). Její poslání spočívá v ochraně dcery před 

nástrahami osudu, jedná se v podstatě o nadpřirozenou bytost v pozitivní funkci 

pomocníka. Výše popsané je typické pouze pro ženské hrdinky, mužští hrdinové spíše 

kooperují s pomocníky ze světa antropomorfizované přírody (O Slunečníku, Měsíčníku 

a Větrníku) a zvířat (O třech bratřích). Pokud se motiv zemřelé matky přece jen 

v pohádce s mužským hrdinou objeví, je její duše metamorfována např. do podoby koně 

(Divotvorný meč).  

Snu, v němž je hlavní protagonistkou zemřelá královna, která jeho 

prostřednictvím svému choti vysvětluje patologičnost zamýšleného incestního vztahu 

s dcerou, bylo využito v jedné z nejznámějších pohádek Boženy Němcové O princezně 

se zlatou hvězdou na čele. 

  Dalším znakem pohádkových příběhů Boženy Němcové je užití triád a 

magických čísel. Pohádková čísla se objevují nejen jako součást děje pohádek, ale 

autorka je začlenila v několika případech i do jejich názvů (Sedmero krkavců, Tři zlatá 

pera, O třech bratrech). V její tvorbě sledujeme poměrně rozsáhlé popisy prostředí a 

postav.  

 

 

 Pohádka Karla Jaromíra Erbena versus pohádka Boženy Němcové 

 

V pohádkách jsou obsaženy tradiční prvky, které utvářejí jejich strukturu: příběh 

se odehrává v nedostupném magickém světě, jenž neakceptuje zákony světa reálného. 

S tím souvisí i užití principu bezčasovosti. Původní lidové (sběratelské) pohádky nejsou 
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vymezeny časem, ale ani prostorem. Pokud je prostředí, v němž je děj realizován, 

určeno (příběh se odehrává v lese, v chaloupce, na zámku), jedná se pouze o obecnou 

místní situovanost příběhu, jež postrádá konkrétní geografické ukotvení. Obdobná 

situace nastává s určením času – děj se odehrává kdysi (bylo-nebylo; jednou žil…; kdysi 

dávno…apod.). Dalším znakem charakterizujícím tento typ pohádky je využití tzv. 

úvodních (bylo-nebylo) a závěrečných (zazvonil zvonec a pohádky je konec; jestli 

neumřeli, žijí dodnes) stereotypních formulí. Někdy nacházíme v pohádkách dva konce 

– např. v kombinaci obou výše uvedených závěrečných formulí: Jestli neumřeli, žijí 

dodnes. Zazvonil zvonec a pohádky je konec. Význam tohoto postupu pracuje 

s myšlenkou, že si má posluchač (později čtenář) uvědomit, že existují dva světy: jeden 

fantazijní, kde je možné vše, a ten skutečný, kterého je zmíněný recipient nedílnou 

součástí. V průběhu realizace četby pohádkového příběhu se nacházíme v magickém 

fantazijním světě, po jeho přečtení se vracíme zpět do reality. Pohádky obsahují 

magická čísla a jejich násobky: 3, 7. Objevuje se i číslo 13 v souvislosti s 13. komnatou 

(porušení tabu – vstup do zakázaného prostoru). Prostřednictvím pohádkových triád se 

opakují tradiční motivy (3 úkoly). Pro pohádky je typická dějovost bez rozvláčné 

popisnosti. Elementárním znakem je existence nadpřirozených postav (Děd Vševěd; 

čarodějnice, čert, vodník, Smrt, Štěstí, Slunečník apod. – postavy mají přesně vymezené 

role, které jsou neměnné); kouzelných předmětů (živá a mrtvá voda, zlatý klíček, 

kouzelná lampa, truhla, tři oříšky atd.); kouzelných formulí – zaklínadel (hrnečku, vař); 

nereálného prostředí, v němž se děj odehrává (nebe, peklo, vodní říše). Pro pohádku je 

rovněž typický šťastný konec. 

Oba autoři se vesměs drželi poměrně ustálené poetiky lidové pohádky, přesto 

v jejich zpracování najdeme poměrně velké rozdíly. 

Hned v úvodu poukážeme na rozdílnou podobu vstupních stereotypních formulí 

u obou autorů. Nejznámější Erbenovy pohádky jsou uvedeny větou: Byl 

jeden…(Dlouhý, Široký a Bystrozraký; Zlatovláska), příp. Bylo-nebylo (Tři zlaté vlasy 

Děda Vševěda). Úvodní vypravěčské formule byly Erbenem poměrně striktně 

dodržovány ve výše uvedeném tvaru. Němcová úvodní větu proměňovala: Matka pekla 

chléb… (Sedmero krkavců); Ševcová upekla dvě holoubátka…(Kdo snědl holoubátka?); 

Vávrovi umřela žena. (Divotvorný meč). Posledně uváděný příklad integroval do 

úvodní věty smrt člověka, který byl hrdinovi (hrdince) pohádky blízký. Tento prvek 

není u Němcové nijak ojedinělý: Radošovi bylo osmnáct, když mu umřeli rodiče. 

(Moudrý zlatník); Byla jedna vdova, ta měla dvě dcery, Dorlu a Lenku. (Vděčná 

zvířátka); Libor byl jediný syn chudé vdovy. (Zlatý vrch). Procházíme-li Erbenovy 

pohádky, stejný postup nacházíme pouze sporadicky. Příkladem může být úvodní věta 

z pohádky Baba Jaga: Jeden člověk měl dcerušku a ovdověl. Oba autoři zachovávají ve 

všech případech stejný postup. Prezentují ve většině případů úmrtí jednoho z rodičů (viz 

ukázky), v zanedbatelné míře umírají v pohádce oba rodiče (Němcová: Moudrý zlatník), 

dítě bývá jako pokračovatel rodu zachováno, smrt se jej dotýká zprostředkovaně a 

implicitně otvírá cestu k hlavní dějové zápletce. Úvodní vypravěčské formule nás 

odkazují k dalšímu znaku lidových pohádek, a tím je dodržení absence časového a 
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místního ukotvení. Oba autoři poměrně důsledně respektují sledovaný znak, což je 

obzvláště patrné v dodržení principu bezčasé věčnosti, přesto najdeme některé výjimky 

zejména při nedodržení podmínky místní neurčitosti v pohádkách Erbena i Němcové. 

V Erbenově díle máme na mysli příběh s názvem Raráš a Šetek: V Běcharech byl jeden 

sedlák, říkali mu kmotr Palička, nebo vyprávění pojmenované Vodník: V Praze 

v Podskalí prý k večeru často vídali na vorech vodníka. Němcová svůj příběh Silný 

Ctibor umístila na Náchodsko: Rýzmburský dvůr, patřící k náchodskému panství, byl za 

starých časů velký a ohromný hrad, dokola ohrazený lesem. Doklad o lokaci 

pohádkového vypravování nalezneme například i v pohádce Chytrá horákyně: Zejtra 

okolo poledne vezměte sítě, vylezete na Skarman (vrch poblíže Domažlic) a dělejte, jako 

byste chytal ryby. Klademe si otázku, z jakého důvodu bylo v dílech obou autorů 

pravidlo porušeno? Erben se zabýval i problematikou pověstí, pro které je typický vztah 

k realitě a časoprostorové zakotvení. Dokonce ve vydání z roku 1912
9
 je vyprávění 

Raráš a Šetek vřazeno mezi pověsti. U Němcové můžeme pověsťový podtext cítit spíše 

v příběhu Silný Ctibor než v Chytré horákyni. Němcová s pověstmi sice stejně jako 

Erben pracovala, ale v Chytré horákyni prvky pověsti nehledejme. V ukázce 

prezentovaná lokalizace spíše ukazuje na specifický znak tvorby Němcové (kterým je 

včleňování realistických prvků do pohádkových textů) než na pověst. 

Zaměříme-li se na hrdiny pohádek obou autorů, najdeme opět několik 

rozdílných znaků. Erbenovi hrdinové mají ve většině případů královský původ a jsou to 

muži (Dlouhý, Široký a Bystrozraký; Pták Ohnivák a liška Ryška). Pohádky, v nichž se 

do popředí příběhu dostává chudý člověk, není mnoho. Příkladem mohou být pohádky 

Otesánek nebo Podivný vlas. Pokud bychom v Erbenově tvorbě hledali ženské hrdinky, 

musíme sáhnout po pohádkách Hrnečku, vař! ; Tři přadleny, O zlatém kolovrátku. 

Zajímavou skutečností bezesporu je, že hrdinky všech tří pohádek jsou velmi chudé a 

nemají otce. V tvorbě Němcové sice neregistrujeme úplnou absenci postav 

z královských rodin (Princ Bajaja, O třech bratřích, O Slunečníku, Měsíčníku a 

Větrníku), přesto její hrdinové spíše pocházejí z lidu: otec Nesyty byl chalupník (O 

Nesytovi), postava chalupníka je i v pohádce Strejček Příhoda; ševce najdeme 

v pohádce O Jozovi a Jankovi; řemeslník je součástí pohádky O chytré princezně. Bylo 

již uvedeno, že se Němcová často zaměřuje na osudy a těžké peripetie dívek a žen. 

Dívky jsou často v roli nevlastních dcer, někdy je však trápí i matky vlastní 

(specifičnost role macechy spočívá v tom, že symbolika matky, která usurpuje vlastní 

dceru je pro posluchače, čtenáře méně přijatelná, proto jsou do těchto 

nezáviděníhodných rolí obsazovány macechy, u nichž je mnohdy až patologická 

nenávist k nevlastním dcerám respektována). Nejznámějším příběhem tohoto typu je 

vyprávění o Popelce. Cestou k dospělosti prostřednictvím odvržení (hrdinka je vyhnána 

z domova a vypravuje se zcela sama na cestu poznání) se musí vydat hrdinky například 

v pohádkách Princezna se zlatou hvězdou na čele nebo Potrestaná pýcha. Iniciační 

cesta hrdinů za poznáním je spíše součástí vyprávění s mužskými hrdiny, kteří se tímto 

aktem stávají dospělými. Tento motiv je velmi starý a souvisí s kulturou dávných 

předků (chlapci, v některých kulturách už dokonce sedmiletí, museli umět přežít sami 

                                                 
9
 ERBEN, K. J. České pohádky. Hradec Králové: Nakladatel Bohdan Melichar, knihkupec, 1912. s. 80. 
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v místech, kde neexistovala jakákoliv pomoc dospělého; pokud to zvládli, udělali první 

kroky do světa dospělých). Hrdinky – dívky na této cestě poznávají své vnitřní ženství. 

Nahlédneme-li do historie, můžeme vzpomenout osudy dívek, které v určitém věku 

musely odejít do služby, a měly povinnost živit sebe i rodinu. 

Zmínili jsme hrdiny pohádek a jejich sociální původ. V následující části se 

zaměříme na jejich jména a charakterové vlastnosti. Jedním ze znaků lidových pohádek 

je vytváření tzv. mluvicích jmen (tzn. jméno je zároveň ve zkratce vyjádřením znaků, ať 

už vnějších, nebo vnitřních, které pojmenovanou osobu nějakým způsobem 

charakterizují). Erbenův interes v oblasti detailního propracování psychologie 

pohádkových postav není příliš velký, to je možná i jeden z důvodů, proč jeho hrdinové 

nejsou v mnoha případech konkrétně pojmenováni. Absenci jmen můžeme zdůvodnit i 

snahou původního lidového vypravěče o zobecnění postavy. Pro posluchače bylo snazší 

se s takovou postavou lépe ztotožnit (král, královna, princezna). Vlastní jména mající 

charakter tzv. jmen mluvicích se objevují skutečně sporadicky, přesto najdeme několik 

příkladů, které nám doloží platnost této teze: Zlatovláska, Děd Vševěd, Dlouhý, Široký, 

Bystrozraký. Všimněme si, jakým způsobem Erben přistupuje k vysvětlení významu 

některých z nich: Dlouhý – „Jmenuju se Dlouhý a umím se natahovat!“ (Erben, 1912, s. 

15); Široký – „Já pane, jmenuju se Široký a umím se rozšiřovat“ (Erben, 1912, s. 16). 

Jinak je tomu v Erbenově charakteristice Bystrozrakého, popis je podrobnější: „Kdopak 

jsi?“ zeptal se ho kralovic, „a proč máš oči zavázané, vždyť nevidíš cesty?“ „Hoj pane! 

Naopak; právě proto, že příliš vidím, musím si oči zavazovat; já zavázanýma očima 

vidím tak, jako jiný nezavázanýma; a když si je rozvážu, skrz na skrz všecko prohlídnu; 

a když se bystře na něco podívám, chytne to plamenem, a co nemůže hořet, rozskočí se 

v kusy. Proto se jmenuju Bystrozraký“ (Erben, 1912, s. 17) V pohádce Zlatovláska už 

byl autor ve výkladu úspornější: „je to Zlatovláska, dcera králova z Křišťálového zámku 

tamhle na tom ostrově. Každý den ráno, když se rozednívá, rozčesává své zlaté vlasy; 

jde záře od nich po nebi i po moři“ (Erben, 1912, s. 51). Velmi jednoduchou 

charakteristiku představil Erben v pohádce „Tři zlaté vlasy Děda Vševěda při 

identifikaci jména Plaváček: Říkali mu Plaváček, protože jim po vodě připlaval“ 

(Erben, 1912, s. 59). V pohádce Zlatovláska se výjimečně objevuje tradiční jméno 

hlavního hrdiny, Jiřík. Výběr tradičních jmen pohádkových postav ve větší či menší 

míře koresponduje s frekvencí užívaných jmen ve společnosti, často se jednalo o jména 

známá z Bible. Nahlédneme-li do repertoáru postav v pohádkách Boženy Němcové, 

překvapí nás zejména vyšší četnost dívčích či ženských hrdinek (O Popelce, Kdo je 

hloupější, Sedmero krkavců, Chytrá horákyně). Spisovatelka neopomíjí ani muže 

v hlavních rolích, přesto mají ženské hrdinky v díle Němcové stabilnější pozici než 

v Erbenových pohádkách. Charakterové rysy hlavních hrdinek (hrdinů) jsou Němcovou 

detailněji propracovány a oproti Erbenovi se odrážejí mnohem častěji nejen ve jménech 

hlavních hrdinů, ale autorka mnohdy rozpracovala i poměrně obsáhlou charakteristiku 

jejich vnitřních, případně i vnějších povahových rysů: „Byl krásný jarní den a 

princezna Krasomila se procházela po zahradě. Krásná byla arci, jako bohyně Lada, 

ale tvář její byla růže bez vůně, zahrada nerozehřátá paprsky slunečními. A přece měla 
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v duši jemný cit, neboť často nad neštěstím chudého zaplakala a hojné almužny dávala; 

než blíže k ní žádný žebrák přistoupiti nesměl, aby se jí špinavou svou rukou nedotknul“ 

(Němcová, 1957, s. 14). - (Potrestaná pýcha). Povahové rysy princezny Krasomily jsou 

implicitně zakódovány do poetického popisu. Princezny bývají v pohádkách 

ztělesněním dobra a kladných povahových vlastností. Princezna z Potrestané pýchy 

prvním pohledem nesplňuje očekávání vnímatele. Popisy princezen v pohádkách 

různých autorů bývají poměrně strohé, omezují se v mnoha případech na použití 

jediného přídavného jména, které ovšem v podstatě určuje její povahové rysy 

související s přesným a neměnným rozdělením rolí v lidové pohádce – krásná 

princezna. Typologie postav pracuje na principu kladných a záporných hrdinů a 

zařazení do těchto dvou skupin koreluje i s jednoznačně danými povahovými rysy 

sledované postavy, které se zároveň odrážejí ve vnější charakteristice. Princezna je 

krásná, tzn. dobrosrdečná, milá, láskyplná, chytrá apod. Z toho vyplývá, že má 

nádherné šaty atd. Pokud disponuje negativním povahovým rysem, jenž se stává 

zásadním pro motivickou výstavbu pohádkového příběhu, je s pomocí moudrého 

průvodce (většinou vyvoleného muže), a po překonání určitých překážek, odstraněn. 

V Potrestané pýše je princezna Krasomila pyšná, ale v citovaném popisu sledujeme 

implicitně zakódovanou možnost nápravy, jasnou indicií je i jméno hrdinky Krasomila. 

V kontrastu s kladnou princeznou je čarodějnice. Tato nadpřirozená postava figuruje u 

obou autorů. Němcová se opět věnuje jejímu popisu podrobněji. Pro posílení 

hrůzostrašnosti jejich činů k charakteristice připojuje i popis prostředí místa, postavu 

lokalizuje: „Místo zahrad byly okolo něho bahna a suchopáry, kde ani bodlák nerostl; 

místo zdí tu byl černý plot, na němž kolem dokola cosi nastrkáno bylo. Jak se zhrozil 

Silomil, když přišel blíže a spatřil, že jsou to samé člověčí lebky! Tu se otevřou vrata a 

naproti němu vyjde čarodějnice; místo vlasů se jí točily po skráních samé háďata, 

v očích jí seděly bazilišky, a když otevřela vpadlé bezzubé ústa, vykukovalo z nich hadí 

žihadlo; nos měla jako orličí zobák, tváře skrabacené a bradu, která jako pahrbek 

vyčnívala, obrostlou zrzavými vláskami. Na shrbeném těle visel šedivý rubáš, okolo 

něhož na místě pasu had se otáčel“ (Němcová, 1957, s. 101-102) - (O Slunečníku, 

Měsíčníku a Větrníku). Čarodějnice nemají vlastní jména. Uvedli jsme, že Němcová 

promyšleně pracuje se jmény pohádkových hrdinů, v nichž se odrážejí jejich povahové 

rysy (Krasomila, Míroslav, Dobromil, Ctibor, Dobrunka, Zloboha). V menší míře 

obdobně jako Erben autorka využívá tradičních jmen (Petr, Honzík, Jiříček, Janek). I u 

Němcové najdeme pohádky, v nichž vlastní jména absentují (Kdo je hloupější), 

vyskytují se však oproti Erbenovi v minimální míře. 

Pro Němcovou typická popisnost se projevuje nejen v oblasti výkladu jmen, 

případně charakterových znaků hlavních hrdinů, ale orientuje se i na popisy prostředí, 

v nichž se protagonisté pohybují a které je pro ně typizované. Příkladem může být již 

výše zmiňovaný popis místa, v němž žila čarodějnice (O Slunečníku, Měsíčníku a 

Větrníku). Bez povšimnutí nelze nechat poměrně rozsáhlé popisy krásných zámků: 

„Jako v zrcadle viděl se ve stříbrných a zlatých stěnách, které drahými kameny 

vykládány byly, měkkých odpočivadel, skvostného nářadí, všelijakých drobností a 
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drahých pletek stálo po pokojích v různém pořádku“ (Němcová, 1957, s. 111) -  (O 

třech bratřích). V kontrastu s pestrou popisností zámeckého prostředí pak vyznívá 

strohost popisu míst, v němž žijí chudí (obyčejní) lidé. Vzhledem k tomu, že Němcová 

soucítila se životem chudých lidí, snažila se do svých pohádek zaznamenat i jejich 

každoroční pracovní rituály: „Na jedné straně šlo šest sekáčů volným krokem po poli 

jako morová rána a plné klasy skláněly zlaté hlavičky pod ostrými kosami. Druhá 

strana byla živější. Vprostřed pole stál žebřinový vůz s volky a pacholek, na jehož 

klobouku se hodná kytka červenala, nakládal na něj mandele, chlapci a děvčata vázali, 

ta nosila, ona podávala. S každé tváře se pot lil, každá měla ruce krvavé a opuchlé od 

strniště a vedra slunečního, ale nikdo se na to neohlížel, všichni chvílemi vesele zpívali 

a po poli dováděli“ (Němcová, 1957, s. 64) - (Čertův švagr). Poměrně obsáhlých 

popisných pasáží spisovatelka využila při výkladu různých úkolů, případně v pasážích, 

v nichž postava dobrodějného průvodce popisuje události budoucí, a připojuje i 

poučení, co by se mohlo stát v případě, že protagonista neuposlechne jejích rad: „Nyní 

ti poradím, co ti bude k dobrému. Zejtra, až se tě bude čert ptát, jakou chceš výsluhu, 

řekni, že nechceš žádnou jinou, než ten starý kabát s těma dvěma kapsama, co onde na 

hřebíku visí. On ti ho nebude chtít dát, ale ty nic jiného nechtěj a neustupuj“ (Němcová, 

1957, s. 7) - (O Nesytovi).  

V pohádkách Karla Jaromíra Erbena absentují rozsáhlé popisné pasáže. Líčení 

typizovaného prostředí chybí úplně v případě, že pro dějovou linku není podstatné. Lze 

si povšimnout, že Erben využívá souřadných souvětí, krátkých jednoduchých vět. 

Přibližuje se tak lidovému vypravěči. Jeho pohádky vykazují logickou strukturu a 

striktně dodržují pravidla, resp. znaky lidové pohádky. Detailní popisné úseky 

charakterizující prostředí dějové linky jsou ukázkou stylu práce primárně u Němcové, 

nikoliv u Erbena. 

V charakteristice pohádek obou tvůrců bylo uvedeno, že Němcová i Erben 

akceptují typické pohádkové znaky, jakými jsou např. magická čísla, 

antropomorfizovaná zvířata, nadpřirozené bytosti a kouzelné předměty. 

Božena Němcová nejčastěji ve svých pohádkách uvádí čísla 3 a 7. Zmíněné 

číslovky se objevují již v samotných názvech pohádek: O třech sestrách, O třech 

bratřích, Sedmero krkavců, případně jsou zapracovány přímo do děje. V pohádce O 

Jozovi a Jankovi hlavní hrdina (Janek) tři dny vysvobozoval princeznu, Popelka měla tři 

oříšky apod. Němcová frekventovaně využívá i číslovky 12, příkladem může být 

pohádka O dvanácti měsíčkách. Obdobně se zmiňované číslovky objevují i u Erbena, 

ale s tím rozdílem, že spisovatel preferuje čísla 3 a 12 (Zlatovláska, Pták Ohnivák a 

liška Ryška, Drak dvanáctihlavý) a méně časté je číslo 7 – Sedm Simeonů. 

Zvířata s nadpřirozenými schopnostmi rovněž náleží mezi elementární znaky 

pohádek obou tvůrců. Zvířecí protagonista se často ocitá v roli průvodce, rádce, 

případně pomocníka. Zvířecí hrdinové se prezentují ustálenými znaky, vlastnostmi. 

Němcová do svých pohádek často zařazuje koně (O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku; 

Princ Bajaja; Divotvorný meč). Objevuje se rovněž žába v pohádce O třech sestrách, 

mravenci – O Jozovi a Jankovi; laňka – O třech bratřích, případně kohout nebo ryba. 
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Erben do pohádky Drak dvanáctihlavý zařadil dokonce tři zvířata, medvěda, vlka a lva. 

V pohádce Pták Ohnivák a liška Ryška se objevuje, jak už sám název napovídá, 

kouzelná liška. Ve Zlatovlásce figurují v roli pomocníků mluvící mravenci, krkavci a 

ryba.  

Zcela specifickou pozici mají v pohádkách draci. Tato nadpřirozená bytost bývá 

v příbězích často hyperbolizována. Drak je vizuálně prezentován jako obrovský plaz 

s několika hlavami. Nejedná se o postavu známou pouze z vyprávění české produkce, 

ale nacházíme ji v mytologických příbězích mnoha národů. Drak je představitelem 

negativních sil, které musí být přemoženy (zničeny) neohroženým drakobijcem. Draci 

se shodně objevují v dílech obou spisovatelů – Erben (Dvojčata; Drak dvanáctihlavý; 

Živá voda); Němcová – (Princ Bajaja).  

Nadpřirozené bytosti jsou rovněž nedílnou součástí pohádkových textů. 

Vyskytují se ve dvou protikladných pozicích, v rolích kladných pomocníků, nebo 

záporných škůdců. Jejich pozice jsou v pohádkách jasně vymezeny a jsou neměnné. 

V díle Němcové se poměrně frekventovaně objevuje postava čarodějnice (spisovatelka 

občas užívá detailní popisy takových postav z důvodu posílení jejich hrůzostrašnosti – 

úryvek z textu byl citován v souvislosti s prezentací popisných pasáží v pohádkách 

Němcové), např. O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku; Divotvorný meč; Zlatý vrch; O 

bílém hadu. U Erbena objevíme postavu černokněžníka v pohádce Dlouhý, Široký a 

Bystrozraký. Jinou postavou často se objevující v pohádkách je čert. Němcová čerty 

vždy nezařazuje do škatulky negativních zloduchů. V některých případech přijímají roli 

pomocníků jako například v pohádce Čertův švagr. Čerti jsou součástí i dalších 

pohádek: Čert a Káča; O Nesytovi, Chytrá princezna, O Jozovi a Jankovi. V Erbenově 

podání zastává čert negativní roli v pohádce Ševc a čert; Čert a cikán. V pohádkách 

Karla Jaromíra Erbena se objevuje i další nadpřirozená postava, vodník, ve 

stejnojmenné pohádce. Němcová v pohádce Jak Jaromil ke štěstí přišel odhaluje 

podzemní svět krásných víl a skřítků. Erben zařadil do své sbírky rovněž víly, ovšem 

těmto postavám byly přisouzeny negativní vlastnosti (Tři víly). Shodně Erben i 

Němcová zařazují do svých pohádkových sbírek pohádku o Smolíčkovi (Erben: 

Jezinky; Němcová: O Smolíčkovi) s nadpřirozenými jezinkami v podání Erbena a 

jeskyňkami v podání Němcové.  

Mezi kouzelnými předměty objevujícími se v pohádkách Karla Jaromíra Erbena 

dominuje živá voda (Zlatovláska, Dvojčata, Pták Ohnivák a liška Ryška). Svůj význam 

má i motiv zlatého klíče, který odemyká tajemnou komnatu například v Erbenově 

pohádce Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Několik kouzelných předmětů nalezneme 

rovněž v pohádce Obušku, hýbej se! (obušek, ubrousek, oslík). Bezedný hrnek, který 

bez přestání vaří kaši, je součástí Erbenovy pohádky Hrnečku, vař! U Němcové se 

kouzelné předměty objevují např. v pohádce Divotvorný meč; O zlatém kolovrátku; 

Zlatý vrch; O Nesytovi; Čertův švagr. Přestože se Němcová tomuto pohádkovému 

prvku nevyhýbá, nevykazuje jejich užití takovou frekvenci jako v tvorbě Karla Jaromíra 

Erbena. 
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Přístup ke zpracování jednotlivých textů se u Němcové a Erbena liší. Karel 

Jaromír Erben, zastánce tzv. mytologické teorie, spatřoval v pohádkách pozůstatek 

indoevropského mýtu, což se odráželo i ve zpracování pohádkových příběhů. V jeho 

pohádkách nalezneme znaky typické pro tento žánr, které byly Erbenem přísně 

dodržovány: čas ani místo nejsou určeny, postavy jsou charakterizovány jen velmi 

stručně, jejich pozice je přesně určená a v průběhu děje se nemění, užívá stereotypní 

formule, uznává pravidlo šťastného konce. Pohádky disponují etickým podtextem – 

dodržení základních lidských hodnot, práva na spravedlivé řešení a potrestání bezpráví.  

Němcová nebyla odborně erudovanou sběratelkou lidové slovesnosti ani zastánkyní 

žádné vědecké teorie, zabývající se původem pohádkových látek. Byla lidovou 

vypravěčkou, která se snažila peripetie života lidského společenství zanést i do 

zpracování pohádkových látek. Její pohádky se často realizují mimo prostředí krásných 

zámků, v nuzných obydlích obyčejných lidí, v nichž se prosazují zejména těžké osudy 

trpících žen a dívek. Přesto svým hrdinům v závěru svých příběhů dopřává štěstí plnými 

doušky. Němcová s pokorou do svých textů zapracovává elementární znaky typické pro 

lidovou pohádku. Na rozdíl od Erbena se prosazuje její snaha detailně zobrazit 

prostřednictvím obsáhlých popisů povahové rysy postav. Oba autoři shodně přistupují 

k prezentaci etických norem, které pomocí svých textů prosazují. 

 

 

 

 

 

 Texty k interpretaci - O kohoutkovi a slepičce / Karel 
Jaromír Erben 

 
 

O kohoutkovi a slepičce 

Karel Jaromír Erben 

Kohoutek a slepička vyšli si spolu do obory na oříšky. Kohoutek řekl: „Co kdo z nás 

najde, bude oběma napolovic." „Tak dobře!" odpověděla slepička; hrabala, hrabala a 

vyhrabala jadýrko a upřímně se s kohoutkem o ně rozdělila. Potom vyhrabal kohoutek 

taky jádro, ale byl lakomý, chtěl je čerstvě sám pohltit, aby slepička nevěděla, a jádro 

mu uvázlo v krčku. „Běž honem, slepičko, přines vody, sic umru." Jak to řekl, pře-valil 

se na zemi, nožkama vzhůru. Slepička běžela pro vodu ke studánce: 
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„Studánko, dej vody mému kohoutkovi;  

leží tam v obore, má nožky nahoře —  

bojím se, bojím, že umře." 

 

Studánka řekla: „Nedám ti vody, dokud mi nepřineseš od švadlenky šátek." Slepička 

běžela ke švadleně: 

„Švadlenko, dej šátek studánce, 

studánka dá vody 

mému kohoutkovi; 

leží tam v oboře, 

má nožky nahoře — 

bojím se, bojím, že umře." 

 

Švadlena řekla: „Nedám ti šátek, dokud mi nepřineseš od ševce střevíčky." Slepička 

běžela k ševci: 

 

„Mistře, dej střevíčky švadlence, 

švadlena dá šátek studánce, 

studánka dá vody 

mému kohoutkovi; 

leží tam v oboře, 

má nožky nahoře — 

bojím se, bojím, že umře." 

 

Švec řekl: „Nedám ti střevíčky, dokud mi nepřineseš od svině štětin." Slepička běžela ke 

svini: 

 

„Svinko, dej ševci štětiny,  

švec dá střevíčky švadlence,  

švadlena dá šátek studánce,  

studánka dá vody mému kohoutkovi;  

leží tam v oboře, má nožky nahoře —  

bojím se, bojím, že umře." 

 

Svině řekla: „Nedám ti štětin, dokud mi nepřineseš od sladovníka mláta." Slepička 
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běžela k sladovníkovi: 

 

„Sladovníče, dej svini mláta,  

svine dá ševci štětiny,  

švec dá střevíčky švadlence,  

švadlena dá šátek studánce,  

studánka dá vody mému kohoutkovi;  

leží tam v oboře, má nožky nahoře —  

bojím se, bojím, že umře." 

 

Sladovník řekl: „Nedám ti mláta, dokud mi nepřineseš od krávy smetany."  

 

Slepička běžela ke krávě: 

 

„Kravičko, dej sladovníkovi smetany, 

sladovník dá svini mláta, 

svine dá ševci štětiny, 

švec dá střevíčky švadlence, 

švadlena dá šátek studánce, 

studánka dá vody 

mému kohoutkovi; 

leží tam v obore, 

má nožky nahoře — 

bojím se, bojím, že umře." 

 

Kráva řekla: „Nedám ti smetany, dokud mi nepřineseš travičky." Slepička běžela k 

louce: 

 

,Louko, dej krávě travičky,  

kráva dá sladovníkovi smetany,  

sladovník dá svini mláta, svině dá ševci štětiny,  

švec dá střevíce švadlence,  
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švadlena dá šátek studánce,  

studánka dá vody mému kohoutkovi;  

leží tam v oboře,  

má nožky nahoře —  

bojím se, bojím, že umře!" 

  

Louka řekla: „Nedám ti travičky, dokud mi nevyprosíš z nebe rosičky." Slepička 

prosila: 

 

„Nebe, nebíčko, dej louce rosičky,  

louka dá krávě travičky,  

kráva dá sladovníkovi smetany,  

sladovník dá svini mláta,  

svině dá ševci štětiny,  

švec dá střevíce švadlence,  

švadlena dá šátek studánce,  

studánka dá vody mému kohoutkovi;  

leží tam v oboře, má nožky nahoře —  

bojím se, bojím, že umře!" 

 

Slitovalo se nebe nad kohoutkem a seslalo louce rosičku, louka dala travičku, kráva 

smetanu, sladovník mláto, svině štětiny, švec střevíčky, švadlena šátek a studánka vody. 

Slepička ji nabrala do zobáčku, a jakmile ji kohoutkovi do krku vpustila, sklouzlo mu 

jadýrko dolů, kohoutek skočil na nožky, zatřepal křídly a zakokrhal vesele: 

„Kykyryký!" A potom už nikdy lakomý nebyl a upřímně se dělil se slepičkou. 

 

 

ERBEN. K. J. České pohádky. Praha, Albatros, 1971. S. 5-9. 

 

 

 

 Texty k interpretaci - Pohádka o slepičce a kohoutkovi / 
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Božena Němcová 

 
 

 

Pohádka o slepičce a kohoutkovi 

Božena Němcová 

Slepička a kohoutek vyšli si do lesa na oříšky; hned tam za zahrádkou stál ořech a 

mnoho skořepinek pod ním leželo. Slepička a kohoutek hrabali se dlouho v nich, až se 

přece jadýrka dohrabali; slepička je nejdříve viděla a do zobáčku vzala, ale kohoutek ji 

začal klovat a chtěl jí je vzít. Tahali se o jadýrko, až slepičce ze zobáčku vypadlo; tu 

kohoutek zčerstva chtěl je popadnout, ale místo jadýrka popadl kus skořepinky, ta mu 

uvázla v krku a zůstal bez dechu ležet. Jak viděla slepička, že je kohoutkovi zle, běžela, 

co nožky stačily, k studánce pro vodu, aby kohoutka milého vzkřísila. Prosila studánku: 

„Studánko, dej vody mému kohoutkovi, leží za zahrádkou vzhůru bradkou, tiše, ani 

nedýše, uvázla mu skořepinka v břiše." Studánka jí odpověděla: „Já ti nedám dříve 

vody, dokud mi nepřineseš od švadleny šátek." Slepička běží k švadleně: „Ach 

švadleno, dej šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou vzhůru 

bradkou, tiše, ani nedýše, uvázla mu skořepinka v břiše." Švadlena praví: „Já ti nedám 

dříve šátek, dokud mi nepřineseš od ševce střevíce." Slepička běží k ševci: „Ach mistře, 

dej střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za 

zahrádkou vzhůru bradkou, tiše, ani nedýše, uvázla mu skořepinka v břiše." Švec praví: 

„Já ti nedám dříve střevíce, dokud mi nepřineseš od prasete štětiny." Slepička běží k 

praseti:  

„Ach prasátko, dej štětiny ševci mistru,  

švec dá střevíce švadleně, 

švadlena dá šátek studánce, 

studánka dá vody kohoutkovi, 

leží za zahrádkou 

vzhůru bradkou, 
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tiše, 

ani nedýše, 

uvázla mu skořepinka v břiše." 

 

 

Prasátko praví: „Nedám ti dříve štětiny, dokud mi nepřineseš ze mlejna věrtel hrachu." 

Slepička pospíchá již celá zemdlená do mlejna: „Ach mlynářko, dej hrachu prasátku, 

ono dá štětiny ševci, švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá 

vody kohoutkovi, leží za zahrádkou vzhůru bradkou, tiše, ani nedýše, uvázla mu 

skořepinka v břiše." „Nedám ti dříve hrachu," praví mlynářka, „dokud mi nepřineseš 

džbán smetany." Slepička běží ke kravičce: „Kravičko, dej smetany mlynářce, mlynářka 

dá hrachu prasátku, ono dá štětiny ševci, švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek 

studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou vzhůru bradkou, tiše, ani 

nedýše, uvázla mu skořepinka v břiše." Kravička praví: „Nedám ti dříve smetany, dokud 

mi nepřineseš čerstvé trávy." Slepička běží na louku: „Ach louko, dej trávy kravičce, 

ona dá mléka mlynářce, mlynářka dá hrachu prasátku, ono dá štětiny ševci, švec dá 

střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží 2a 

zahrádkou vzhůru bradkou, tiše, ani nedýše, uvázla mu skořepinka v břiše." Louka 

praví: „Nedám ti dříve travičky, dokud mi nevyprosíš s nebe rosičky." Slepička prosí 

nebe o rosičku, a nebe se ustrne a sešle louce rosičku, ta dá trávu kravičce, kráva dá 

mléka mlynářce, mlynářka hrachu dala prasátku, prasátko štětiny ševcovi, švec dal 

střevíce švadleně, švadlena bílý šátek studánce, studánka dala vody slepičce. Slepička 

běží úprkem k milému kohoutkovi, pustí mu do krku vody, kohoutek zatřepetá 

křídloma, skořepinka vyskočí mu z krku a on vesele zakokrhá: kykyryhý! 

Báchorky a pověsti 

 

NĚMCOVÁ, B. Báchorky a pověsti. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, 1957. s. 

152-155. 
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 Texty k interpretaci – Pohádka o kohoutkovi a slepičce / 

Božena Němcová 

 

Pohádka o kohoutkovi a o slepičce 

Božena Němcová 

„Studánko, studánko, dej mi krůpěj vody mému kohoutkovi; on se na kopečku dáví, 

zdvíhá vzhůru nohy." Studánka odpoví: „Vody tobě nedám, až mně přineseš s lípy 

lísteček." Slepička lípě dí: „Lípo, lípo, dej lístek studánce, studánka dá vody mému 

kohoutkovi." Lípa slípce praví: „Nedám ti lísteček, až mi od švadleny přineseš šáteček." 

Slípka běží, švadlenu prosí: „Švadleno, švadleno, dej lípě šáteček, ona dá lísteček, 

studánka vodičky." Švadlena opět dí: „Nedám ti šáteček, až přineseš hedvábí od 

královny Sáby." Slepička běží k Sábě, žádá: „Králicko, Sabičko, dej mi hedvábíčko, ať 

je dám švadleně, švadlena šáteček, lípa lísteček, studánka vodičky." Králická slípce 

praví: „Nedám hedvábíčko, až mi dáš od ševce překrásné střevíce." Slípka běží k ševci, 

praví: „Ševče, ševče, dej této králičce překrásné střevíce; ona dá mi hedvábíčko, 

hedvábí - šáteček, šáteček - lísteček, lísteček studánce a studánka dá vody." Švec slípce 

odpoví: „Nedám ti střevíce, pokud nepřineseš štětiny od svině." Slípka běží, prosí: 

„Svině, svině, dej ševci štětiny, on mi dá střevíce, dám je té králičce, králická dá 

hedvábí, švadlena šáteček, lípa lísteček, studánka vodičky." Svině slípce dí: „Nedám ti 

štětiny, až mi dáš od mlatců vydrolené zrní." Slípka běží, prosí: „Mlatci, mlatci, udělte 

mi zrní, ať dám této svini, ona dá štětiny, švec dá střevíce, králická hedvábí, švadlena 

šáteček, lípa lísteček, studánka vodičky." Mlatci slípce praví: „My nedáme zrní, až nám 

od šafářky přineseš smetany." Slípka běží k šafářce, žádá: „Šafářko, šafářko, dej 

mlatcům smetany, oni dají zrní, zrní dáme svini, svině dá štětiny, štětiny střevíce, 

střevíce králičce, králická hedvábí. Hedvábí šáteček, šáteček lísteček, lísteček studánce 

a studánka dá vody - vody kohoutkovi, který zdvíhá nohy." Šafářka slípce praví: 

„Nedám ti smetany, až z pole přineseš velkou plachtu trávy." Než to všecko slepička 

sběhala a snesla a nazpět k ubohému kohoutkovi od studánky drobet vody přinesla, 
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nalezla jej již mrtvého. 

NĚMCOVÁ, B. Báchorky a pověsti II. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, 

hudby a umění, n. p., 1956. s. 295 -296. 

 Poznámky k textu – O slepičce a kohoutkovi  
 

Slepička a kohout (Erben)  x  Pohádka o slepičce a kohoutkovi (Němcová) 

 

 Pohádka o slepičce a kohoutkovi se objevuje v souborech několika sběratelů. 

Jedná se o jednu z nejznámějších pohádek kumulativního typu.  

 

 Předkládané pohádky řádíme mezi pohádky zvířecí. Všechny prezentované 

verze si zachovaly mravoučný charakter. Hlavními protagonisty jsou sice zvířecí 

hrdinové, ale v celkovém vyznění mají funkci pomocnou. V tomto smyslu 

vidíme určitou analogii s bajkou. V podstatě se jedná o příběhy, které poukazují 

na slabůstky lidských povah. Nedostatky v podobě záporných charakterových 

vlastností, v tomto konkrétním případě se jedná o lakotu, bývají řešeny s trochou 

nadsázky a humoru. Tomuto cíli pak odpovídá i zakončení pohádky: Erben 

využil tradiční princip happyendu, Němcová v jedné ze dvou stejnojmenných 

verzí rovněž akceptovala šťastný konec, ale v druhé variantě pohádku realisticky 

ukončuje smrtí kohoutka. Rozuzlení v podobě smrti protagonistů najdeme i v 

jejím zpracování pohádky O neposlušných kozlatech. Kůzlata jsou v závěru 

roztrhána liškou. U jiných sběratelů totožná pohádka akceptuje tradiční 

happyend, např. F. Bartoš.  

 

 

 Ve všech třech variantách sledované pohádky jsou aktéry slepička a kohoutek. 

Hlavní zápletka se rovněž shoduje, lakomému kohoutkovi uvízne v krku 

jadérko, skořepinka. Slepička se pak pokouší o jeho záchranu – tím se rozběhne 

koloběh kumulací/řetězených situací, které vykazují určité odlišnosti ve 

zpracování obou autorů, ty však nejsou pro základní dějovou linku až tak 

podstatné. Ve všech variantách je kladen důraz na pomoc prostých lidí a přírody, 

která je slepičkou oslovována (studánka, louka, kráva, svině, rovněž i mlatci, 

šafářka, švec apod.). Bylo již poukázáno, že Němcová využívá ve svých textech 

poměrně rozsáhlých popisů míst a prostředí, v nichž se pohádky odehrávají. Pro 

spisovatelku je typické, že velmi detailně popisovala i povahové rysy jednajících 

postav, proto v Pohádce o slepičce a kohoutkovi v jejím zpracování překvapí 

absence sledovaných prvků. V Erbenově provedení se pracuje s rýmovanými 

pasážemi, které jsou umně kontaminovány prozaickým textem. V první verzi 

pohádky Němcová postupuje obdobně, druhá varianta rýmované úseky zcela 



 

 

 
  93 

postrádá.     

 

 

 

 Doplňkový text - O neposlušných kozlatech / Božena 

Němcová 

 
Ukázka pohádky, v níž absentuje šťastný konec. 

 
O neposlušných kozlatech 

 
Božena Němcová 

Byla jedna koza a ta koza měla čtyry kozlátka. Jedenkráte trefilo se, že musela sama 

někam odejít, snad na pastvu, i shromáždila kozlátka okolo sebe a povídala: „Já musím, 

milé děti, někam odejít, a nechám vás tu na chvíli samotné. Vrátka zandám; ale to vám 

povídám, nikomu neotvírejte, dokud můj hlas neuslyšíte." Kozlátka přislíbily 

poslušenství, matka zandala pevně vrátka a s pokojem odešla. Netrvalo to dlouho, přijde 

liška a začne volat: „Kozlátka, mé děťátka, otevřete vaše vrátka, nesu vám plné kozičky 

mlíčka." Kozlátka poslouchaly, poslouchaly, ale potom odpověděly: „Neotevřeme, to 

není naší maminkv hlas, naše maminka má tenký hlásek." Liška se ale tím odbýt nedala. 

Za chvilku přišla zase a volala tenčím hlasem: „Kozlátka, mé děťátka, otevřete vaše 

vrátka, nesu vám plné kozičky mlíčka." Kozlátka poslouchaly, poslouchaly, ale potom 

odpověděly: „I neotevřeme, to není naší maminky hlas, naše maminka má ještě tenčí 

hlásek." Liška poodešla, ale za chvilku volala zase hlasem co mohla nejtenčím: 

„Kozlátka, mé děťátka, otevřete vaše vrátka, nesu vám plné kozičky mlíčka." Kozlátka 

poslouchaly, ale nemohly tenkráte hlas matky rozeznat. Jedno řeklo: „Je to hlas naší 

maminky;" druhé: „Není;" třetí řeklo: „Otevřeme;" čtvrté: „Ne-otevřeme." I nemohly se 

nikterak shodnout, co by měly dělat, až to přišlo posléz k pranici. Začaly se notně trkat a 

v samé horlivosti vyrazily vrátka. Tu liška mezi ně vběhla a všechny čtyry roztrhala. 

 

NĚMCOVÁ, B. Báchorky a pověsti II. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, 

hudby a umění, n. p., 1956. s. 225-226. 



 

 

 
  94 

 

 Texty k interpretaci - O zlatém kolovrátku / Božena 
Němcová 

 

 

O zlatém kolovrátku 

Božena Němcová 

Jedna chudá vdova měla dvě dcery, dvojčata. Byly si v tváři tak podobny, že je nebylo 

možná rozeznati. Tím rozdílnější byly ale jejich povahy. Dobrunka byla děvče poslušné, 

pracovité, přívětivé a rozumné, zkrátka děvče nadobyčej dobré. Zloboha naproti tomu 

byla zlá, mstivá, neposlušná, lenivá a hrdá, ba měla všecky nectnosti, které jen vedle 

sebe býti mohou. A matka přece jen Zlobohu ráda měla, a kde jen mohla, jí 

nadlehčovala. Bydlely v lese v malé chaloupce, kam člověk málokdy zabloudil, ačkoli 

to nedaleko města bylo. Aby se Zloboha něčemu naučila, dovedla ji matka do města do 

jedné služby, kde se jí dosti dobře vedlo. Dobrunka musela zatím doma malé 

hospodářství spravovat. Když ráno kozu nakrmila, skromné, ale chutné jídlo přistrojila, 

sedničku a kuchyňku čistě vymetla a uspořádala, musela ještě, neměla-li právě 

potřebnější práci před rukama, ke kolovrátku zasednout a pilně přísti. Tenounké její 

předivo matka potom v městě prodala a začasté z výdělku Zloboze na šaty koupila; 

ubohá Dobrunka ale z toho nikdy ani za vlas nedostala. Proto však přece matku 

milovala, a ač od ní za celý den ani vlídného oka neviděla, ani dobrého slova neslyšela, 

přece ji vždycky bez škaredění a bez odmluvy poslouchala, takže ani Pánbůh od ní 

reptavého slova neslyšel.Jednou odešla matka do města. „To ti povídám, ať ne-zahálíš, 

co budu pryč!" přikazovala Dobrunce, která jí kus cesty za chaloupku uzlíček s 

předivem vynášela. „Víte, matičko, že se nedám k práci nutit, tedy také dnes, až si 

pouklidím, pilně přísti budu, abyste se mnou spokojena byla." Když matce uzlík podala, 

vrátila se zpátky do chaloupky. Tu jakmile po síni, kuchyňce a sedničce uklidila, 

zasedla si ke kolovrátku a začala příst. Byl to její obyčej, že když byla sama doma, u 

prádla zpívala; protož i tenkráte, sotvaže se usadila, začala jemným hláskem všecky 

písně, které uměla, jednu po druhé zpívati. Vtom slyší venku koňský dupot. I myslí si: 

Kdopak to asi k nám zabloudil? Musím se podívat. Vstane tedy od kolovrátku a malým 
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okénkem pokukuje na dvorek, kdežto vidí mladého muže s bujného vraníka slízat. To je 

krásný pán, šeptá Dobrunka sama pro sebe, pořád u okna stojíc. A jak mu ten kožený šat 

a čepice s tím bílým pérem na těch černých vlasech dobře sluší! Teď uvazuje koně a jde 

k nám; musím se podívat, co žádá. Vtom kročil mladý pán do dveří; nebo tenkráte 

nebyly ještě žádné závory a zámky, a přece se žádnému nic neztratilo. - „Pozdrav tě 

Bůh, děvče!" řekl k Dobrunce. „I vás, pane!" odpověděla Dobrunka. „Co se vám líbí?"-

„Prosil bych tě o trochu vody, mám velkou žízeň." — „Hned vám posloužím; zatím se 

posaďte." Běžela, vzala džbánek, a když jej čistě vymyla, nabrala u studánky vody a 

pánovi donesla. „Ráda bych vám něčím lepším posloužila, ale nemám nic jiného." — 

„Hleď, jak mi to chutnalo," odpověděl pán, prázdný džbánek jí vraceje. Dobrunka ho 

zase na místo dala, aniž pak pozorovala, že jí mladý pán zatím měšec plný peněz potají 

do postele strčil. - „Nyní ti děkuji za občerstvení, a jestli dovolíš, přijdu zítra zase." „Je-

li vám to k potěšení, přijďte." Nato podal Dobrunce ruku, a vyšed na dvorek, vyšvihnul 

se na koně a ujížděl pryč. Dobrunka zasedla zase ke kolovrátku, ale obraz mladíka 

zůstal jí pořád na mysli. Ještě nikdy se jí nitka tak často neutrhla jako tenkráte. Večer 

přišla matka domů, vypravovala mnoho, co všecko Zloboha umí a jak se z ní denně 

hezčí děvče dělá. Konečně se ptala Dobrunky: „Cožpak jsi nic neslyšela, byl prý zde 

velký hon?" „Ach, ano, zapomněla jsem vám říci, že se tu nějaký pán zastavil; prosil mě 

o trochu vody, kterou jsem mu hned dala; byl pěkně ustrojen v koženém šatě. Víte, jak 

jsem to jednou s vámi ve městě byla, viděly jsme tam také tak ustrojené pány, v 

takovém, koženém šatě, malou chlupatou čepičku s bílým pérem na hlavě; na plecech 

měl kuši, bezpochyby že to byl jeden z myslivců. Když se napil, sedl na vraníka a jel 

opět dále." To však Dobrunka zamlčela, že jí při odchodu ruku stiskl a slíbil, že druhý 

den zase přijde. Večer, když Dobrunka matce lože chystala, vypadl z postele těžký 

měšec s penězi. S podivením ho Dobrunka zdvihla a matce podala. - „Kdo ti tolik peněz 

dal?" -„Mně nikdo. Ale snad je ten pán sem strčil, jinak nevím, kde by se tu byly vzaly." 

Matka vysypala, peníze na stolek. Bylo to samé zlato. „I propánaboha, tolik peněz!" 

divila se stará; „to musí býti bohatý pán; viděl snad, že to u nás chudě vypadá, a učinil 

milosrdný skutek; Bůh mu za to štěstí popřej." Nato peníze shrnula a do truhly schovala. 

Jindy, když si Dobrunka lehla, po denní práci celá utrmácena brzy usnula; té noci ale 

nemohla živou mocí usnouti; pořád a pořád měla obraz mladého jezdce před sebou, a 

teprv pozdě na noc spánku v náruč klesla. Tu se jí zdálo, že je ve velkém zámku a chotí 
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mocného pána, pán všakže je jezdec, kterého včera viděla. Dávají se velké hody, při 

kterých je mnoho hostů; tu vstane se svým manželem od stolu a jde s ním do jiného 

pokoje; on ovine ruku kolem jejího pasu a chce ji obejmout; vtom skočí mezi ně černá 

kočka a zatne Dobrunce ostré drápy do srdce tak, že jí krev bělostný šat hrkem postříká; 

Dobrunka vykřikne a vtom se probudí. „To byl podivný sen," pravila sama k sobě. „Co 

to asi bude? Tak hezky se začal, ale ta ukrutná kočka ho pokazila; to neznamená nic 

dobrého." S takovým výkladem podivného snu vstala Dobrunka a začala se strojit. Jindy 

nepotřebovala k tomu mnoho času, tenkráte ale nemohla na sobě nic dost hezky 

vyhladit a urovnat. Vlasy si upletla a červenými pentle-mi protkala, což jenom ve svátek 

dělávala; sukni měla jen z čajku, ale čistou a pentlí obroubenou, k tomu šněrovačku 

zdamašku a košilku bílou jako sníh. Když se tak přistrojila, bylo milo se na ni podívat. 

Potom šla po své práci. Když se blížila polední hodina, neměla u kolovrátku žádného 

pokoje; pořád si hledala po venku nějaké šukání, ale to jen proto, aby mohla mladého 

jezdce vyhlížet. Ten nedal dlouho na sebe čekat. Dobrunka ale jak ho zdálí spatřila, 

běžela honem ke kolovrátku, aby ji neviděl a si nepomyslil, že ho vyhlížela. Když přijel 

na dvorek, skočil rychle s koně a vešed do sedničky uctivěji pozdravil. Dobrunce přitom 

srdéčko tlouklo, že jí div zpod šněrovačky nevyskočilo. Matka sbírala v lese dříví, a 

Dobrunka byla tedy s ním sama. Když ho pozdravila, a aby si sedl, pobídla, šla opět ke 

kolovrátku. „Jak jsi se vyspala,  Dobrunko?" ptal se mladík za ruku ji bera. „Dobře, 

pane." „Copak se ti zdálo?" „Ach, já měla podivný sen." „Pověz pak mi ho, já umím sny 

dobře vykládat." „Vám to právě povědět nemohu." „Proč?" „Inu, protože to bylo o vás." 

„Právě proto mi to povědět musíš." - Tak se spolu hádali, až mu Dobrunka sen přece 

pověděla. „Hled, až na tu kočku," pravil cizinec, „může sen tvůj se vyjevit." „Jak by se 

to mohlo stati, abych takovou paní byla?" „Nechceš býti mou ženou?" „Pane, vždyť já 

žertu rozumím." „Nikoli, Dobrunko, to není žádný žert, já to myslím opravdu a dnes 

jsem schválně pro odpověď přijel, chceš-li mi ruku podati?" Dobrunka se zamyslila a s 

lehkým uzarděním jezdci pak ruku podala. Vtom vstoupila matka do dveří. Mladík ji 

pozdravil a hned beze všech okolků vyznal, že Dobrunku miluje, ona že ho také ráda 

má, takže jim k ouplné blaženosti jen matčino svolení schází. „Mám svůj dům," doložil, 

„a mohu se ženou dobře živ býti; také pro vás, matičko, mám místa dosti v domě a u 

stolu svého." To když stará slyšela, nezdráhala se dlouho dáti jim své požehnání. Nato 

řekl k Dobrunce: „Přeď jen, má milá, rozmilá, až napředeš na svatební košili, přijdu si 
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pro tebe." A políbiv ji podal matce ruku, vyšvihnul se na vraníka a rychle odjížděl. Od 

té chvíle zacházela matka s Dobrunkou mnohem vlídněji. Za ty peníze, co od mladého 

pána měly, koupila stará také Dobrunce ledacos potřebného, ačkoliv z nich přece jen 

Zloboha nejvíce dostala. Dobrunka si toho ale málem ani nevšímala, její radost byla, 

když jen mohla u kolovrátku sedět, pilně příst a na svého milence myslit. Tak jí čas 

rychle ubíhal, a dříve než se nadála, bylo na košili napředeno. Její milý musel to míti 

dobře vypočteno, neboť přijel v ten samý den, jak byl přislíbil. Dobrunka vyběhla mu 

naproti a on ji upřímně k srdci přivinul. „Máš upředeno na košili?" ptal se jí žertuje. 

„Mám." „Můžeš tedy tu chvíli se mnou jeti?" „Proč tak nakvap?" „Nemohu jinak, má 

drahá; zítra již musím do boje, a proto bych rád, aby jsi mne zatím doma zastávala, a 

když se vrátím, co má žena opět přivítala." - „Copak tomu ale řekne matka?" „Ta musí 

být spokojena." Šli tedy k matce do sedničky, kde jí ženich žádost svou přednesl. Ta se 

ovšem zamračila, neboť byl v hlavě její docela jiný plán uložen. Ale co měla dělat? 

Musela se do vůle bohatého ženicha vzdáti. - Když je požehnala, řekl jí tento: „Seberte 

své věci a přijďte k mé Dobrunce, by se jí nestejskalo. Až města dojdete, ptejte se jen ve 

knížecím zámku na Dobromila, lidé vám ukážou, kam máte jít." Nato pojal uslzenou 

Dobrunku za ruku, posadil ji před sebe na kůň a uháněl k svému domovu. Ve knížecím 

zámku bylo množství lidu pohromadě, všecko se k boji chystalo. Někteří z nich ale stáli 

u vrat, i zdálo se, že někoho očekávají. Tu se žene jezdec k zámku, maje před sebou na 

koni pannu co den krásnou. „Již jede!" křičeli všickni, že se to po zámku rozléhalo; 

každý nechal práci ležet a kvapil ke vratům. Když Dobromil s Dobrunkou až do dvora 

přiklusal, shrnuli se všickni, kde kdo byl, a jako by si byli řekli, počali jedním hlasem 

volat: „Zdráva buď kněžna naše, zdráv buď kníže náš!" Dobrunka byla jako u vidění a 

nevěděla, co o tom myslit má. „Cožpak jsi, Dobromile, kníže?" tázala se hledíc v jasnou 

tvář jeho. „Ano, a není ti to milé?" „Mně je to vše jedno, ať bys byl čímkoliv, ale řekni, 

proč jsi mě tak obelhal?" „Já tě neobelhal, vždyť jsem ti slíbil, že se ti sen tvůj vyplní, 

jestli mne za muže vezmeš." Tenkráte nebylo ještě potřebí tolik příprav k stavu 

manželskému; když se dva měli rádi a rodičové svolili, bylo po všem; a protož 

Dobromil Dobrunku svým poddaným hned co svou ženu představil, načež se všickni do 

hodovní síně odebrali, kde (kromě knížete a kněžny) až pozdě na noc jedli a pili. Druhý 

den rozloučil se mladý manžel s drahou Dobrunkou a odejel do boje. Jako bludná ovce 

chodila mladá kněžna po skvostném zámku, a byla by se raději po lese toulala a v 
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osamělé chaloupce návrat manžela očekávala nežli zde, kde se jí jako v cizině zastesklo. 

To však netrvalo dlouho; za půl dne naklonila si každé srdce svou přirozenou 

dobrotivostí a upřímností. Druhý den poslala pro svou matku; ta přišla a přinesla jí také 

kolovrátek. Teď byla dlouhá chvíle ta tam. Dobrunka myslila, že to bude pro matku 

milé překvapení, když uslyší, čím se její dcera stala; ta však škaredě na to hleděla, 

neboť si tajně v srdci přála, aby to štěstí raději Zlobohu bylo potkalo. To ji hnětlo. Když 

takto několik dní uplynulo, řekla k Dobrunce: „Vím, dcero milá, že ti tvá sestra mnohdy 

křivdu činila, ale ona toho teď lituje; pročež jí odpusť a vezmi ji k sobě." -„Byla bych to 

od srdce ráda hned učinila, kdybych se byla nadála, že by ke mně šla. Chcete-li, půjdem 

pro ni tu chvíli." - „Ano, učiň tak." Kněžna poručila, aby se do vozu zapřáhlo; pak si do 

něho s matkou sedly a jely k lesu. Když přijely až po kraj, slezly obě. Dobrunka 

rozkázala sluhovi, aby tam na ně počkal, a šla s matkou k chaloupce, kde ji sestra 

očekávala. A když přicházely k chaloupce, vyběhlajim Zloboha naproti a líbala šťastnou 

sestru, přejíc, by se jí vždy tak dobře vedlo. Odtud vedly ji ty podvodnice do sedničky. 

Tu ale sotva když přes práh kročila, popadly ji obě a Zloboha přichystaný nůž do ní 

vrazila. Nato jí uřezaly ruce a nohy, oči vyloupaly a tělo tak zohavené do lesa zanesly, 

oči však, nohy a ruce dobře schované s sebou do zámku vzaly, jsouce toho domnění, že 

by je kníže tak rád neměl, kdyby nebylo něco od předešlé ženy v domě. Zloboha oblekla 

Dobrunčiny šaty a s matkou z chaloupky odešla. Za lesem sedly do kočáru a jely domů. 

V zámku nikdo nepozoroval, že to není pravá paní; sloužícím zdálo se toliko, že byla 

paní jejich první dny mnohem lepší, než je teď. Zatím ale ubohá Dobrunka nebyla 

mrtva, ona se po několika hodinách probudila, a tu cítila, že ji teplá ruka potírá a do úst 

hojivé kapky pouští. Nevidělať ovšem, kdo to je, protože oči neměla. Když se 

poznenáhla na všecko upamatovala, začala si naříkat na nepřirozenou matku a ukrutnou 

sestru. „Mlč a nenaříkej," ozval se temný hlas vedle ní, „všecko se dobře skončí." - 

„Ach, jak by se to mohlo stát, vždyť nemám oči, ani nohy ani ruce; já již nikdy více 

nespatřím to jasné slunce a ten zelený háj, nikdy více neobejmu mého Dobromila, aniž 

mu kdy na košile přísti budu. Co jsem provinila, ty zlá matko a mnohem horší sestro, že 

jste mě tak zkazily?" Mezitím vyšel starec, jenž prve k ní mluvil, z jeskyně ven a 

třikráte zavolal. Tu přiběhl k němu chlapec a ptal se, co chce? On mu poručil, aby 

sečkal, až se vrátí. Po malé chvíli přinesl zlatý kolovrátek a pravil: „S tímto 

kolovrátkem půjdeš do města do knížecího zámku. Tam se s ním posadíš, a bude-li se tě 
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kdo ptáti, zač je, řekneš: za oči; a také ho žádnému nedáš, kdo by ti dvě oči za něj 

nepřinesl." S takovým rozkazem chlapce odeslav, sám se opět k Dobrunce vrátil. 

Chlapec kráčel zatím k městu a přímo do zámku, kdežto se u vrat s kolovrátkem usadil, 

právě když se Zloboha s matkou z procházky vracela. „I podívejte se, matko," zvolala, 

„co to za skvostný kolovrátek; na tom bych mohla sama přísti; počkejte, já se zeptám, 

je-li na prodej." Šla tedy blíže k chlapci a ptala se ho, zač je? - „Za oči, paní." „Za oči?" 

„Ano." „Totě divná věc. Proč právě za oči?" „Já nevím, otec mi tak poručil, a tedy ho 

nesmím za peníze prodat." Zlo-boha si kolovrátek pořád prohlížela, a čím více na něj 

hleděla, tím více se jí líbil; najednou si vzpomněla na Dobrunčiny oči. „Maminko, 

hleďte, jako kněžna musím míti přece něco, co každý nemá; až přijede kníže domů, 

bude chtít, abych předla, a pomyslete jen, jaká to bude krása, když budu příst na zlatém 

kolovrátku; máme ty Dobrunčiny oči schované, dejme je za něj, vždyť nám zůstanou 

ještě nohy a ruce." Matka, lehkomyslná tak jako dcera, svolila; Zloboha přinesla oči 

sestřiny a za kolovrátek je dala. Chlapec pospíchal s očima k lesu. Když přišel k 

jeskyni, odevzdal je starci a odešel. Tento šel s nima k Dobrunce a zlehounka jí je do 

důlků vtlačil. Ta náhle prohlídla. Viděla před sebou starce, jemuž bílé vousy až přes 

prsa splývaly. Šedý šat pokrýval vysokou jeho postavu od hlavy až k patám. Poslední 

paprsky zacházejícího slunce padaly ouzkým vchodem jeskyně na jeho vážnou a 

přívětivou tvář a polily ji ruměnou září. Nejinak bylo Dob¬runce, než jako by před ní 

nějaký bůh stál. „Jak se tobě," pravila, „ty svatý muži, za tvou lásku odměním? Ach, 

kýž bych mohla jen tvé ruce zlíbat!" „Buď ticha," přetrhl starec řeč její, „a očekávej 

všecko pokojně." Nato opět odešed, přinesl Dobrunce na dřevěném talíři chutné ovoce a 

postavil je na její, z vonného listí a mechu ustlané lože; pak vybíral červené jahody a 

jako starostlivá máti drahé děcko, tak on Dobrunku krmil; potom jí z dřevěného koflíku 

dával zapíjet. Druhý den časně ráno stál opět starec před jeskyní a volal na chlapce. 

Když přiběhl, dal mu zlatou přeslici a řekl: „S tou přeslici půjdeš zase do knížecího 

zámku a posadíš se s ní u vrat; bude-li se tě kdo ptát, zač je, odpověz: za nohy, a dříve ji 

žádnému nedávej, dokud tobě dvě nohy nedá." Chlapec s přeslici odešel a starec se 

vrátil do jeskyně. Zloboha stála u okna a dívala se na dvůr, právě když se chlapec s 

přeslici u vrat usazoval. Hned běžela k matce a řekla jí to. „Pojďte se jen podívat, u vrat 

sedí zase ten chlapec a má překrásnou přeslici." Šly tedy k němu. „Zač je ta přeslice?" 

ptala se chlapce. „Za nohy, paní." „Za nohy?" „Ano." „Řekni mi, co s tím otec tvůj 
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dělá?" „To vám nemohu povědět, neboť se nikdy otce neptám, proč se to neb ono stati 

má; co mi poručí, to vykonám, a protož vám za nic jiného přeslici tu dáti nemohu, leč za 

nohy." - „Poslechněte, matičko, když ten kolovrátek mám, bylo by příslušné, abych k 

němu i přeslici měla; máme ty Dobrunčiny nohy schované; což kdybych mu je dala? 

Vždyť nám ještě ruce zůstanou." - „Dělej jak chceš," odpověděla matka. Zloboha 

přinesla tedy zaobalené nohy a chlapci je za přeslici dala. Nato s radostí do svých 

pokojů odešla a chlapec pospíchal k lesu. Když přišel k jeskyni, odevzdal je starci a 

odešel. Tento bral se s nima do jeskyně, vzal masť, namazal Dobrunce rány a nohy jí 

zase přidělal. Ona chtěla vyskočit z lože, ale starec jí nedal. „Nyní zůstaň tiše ležet, až 

budeš docela zdráva, pak ti dovolím, abys vstala." Musela se spokojit, což také ráda 

učinila, neboť byla přesvědčena, že jí starec nic zlého neradí. Třetího dne ráno zavolal 

poustevník chlapce, dal mu zlatý kužel a řekl: „Dones ho zase do knížecího zámku na 

prodej; bude-li se tě někdo ptát, zač je, řekni: za ruce; a kdo ti dá ruce, tomu dej kužel." 

Když přišel chlapec s kuželem do zámku a u vrat se s ním postavil, přiběhla k němu 

Zloboha, která se právě s matkou po dvoře procházela. „Začpak je ten kužel, chlapče?" 

ptala se. „Za ruce, paní." „To je ale divná věc, že nic za peníze neprodáváš." „Vzácná 

paní, já nemohu jinak jednat, než jak mně od otce přikázáno." Teď byla Zloboha v 

rozpacích. Kužel byl roztomilý, a ona by ho byla tuze ráda ke kolovrátku koupila, aby 

se měla čím pochlubit. To však ji mrzelo, že by musela za něj ruce dát, neboť by jí pak 

nic od Dobrunky nebylo zůstalo. „Řekněte mi přece, matko, musím-li něco od 

Dobrunky mít, aby mě kníže tak jako ji miloval?" „Inu," odpověděla matka, „lépe bylo 

by přece, kdybys šije nechala; já alespoň častokráte slýchala, že je to dobrý prostředek k 

zachování domácí lásky. Pro mne si ale dělej, jak chceš." Zloboha se chvilku 

rozmejšlela, potom ale důvěrou ve svou krásu a marnomyslností zavedena, běžela pro 

ruce a chlapci je dala. Kužel, na němž se len nad hedbáví jemnější a červenou pentlí 

otočený lesknul, byl z ryzího zlata. Potěšena nad tak skvostným nářadím, šla je uložit ke 

kolovrátku a k přeslici; matka ale vrtěla hlavou a mrzela se nad dceřinou zpozdilostí. 

Chlapec byl zatím již zase zpátky. Když ruce starci odevzdal, zmizel. Ten šel s nima k 

Dobrunce, a namazav jí rány jako den předtím, k tělu je přidělal. Sotvaže Dobrunka 

rukama pohybovat mohla, nedala se více na loži držet. Vyskočila, a padnouc starci k 

nohoum, líbala ruce, které jí tak mnoho dobrého udělaly. „Tisíceré díky tobě, 

dobrodince můj!" zvolala radostí slzy prolévajíc. „Odměnit se tobě nikdy nemohu, to 
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vím, ale žádej cokoliv, a kdyby to sebetěžší bylo, já to mileráda pro tebe učiním." - „Já 

od tebe ničeho nežádám," odpověděl starec a zvolna ji pozdvihnul. „Co jsem pro tebe 

učinil, učinil bych pro každého jiného; to je má povinnost. Nyní zůstaň zde tak dlouho, 

dokud někdo pro tebe nepřijde; o jídlo se nestarej, to ti pošlu." Ještě mu chtěla 

Dobrunka ledacos říci, ale on se jí před očima ztratil, aniž ho více spatřila. Ted vyběhla 

Dobrunka z jeskyně, by se zase jednou na ten boží svět podívat mohla. Nyní teprv znala 

cenu svého zdraví. I vrhla sebou na zem a líbala ji, brzy tancovala a objímala štíhlé 

jedle, brzy zase láskou roztoužená s pláčem ruce proti městu rozpínala. Byla by se snad 

i také do města rozběhla, kdyby ji nebyly slova starcova na místo poutaly. Zatím se v 

zámku divné věci dály. Cestující totiž přinesli zprávu, že se kníže z boje vrací. Každý se 

těšil na dobrého pána, neboť nebyli s paní tuze spokojeni. Zloboha a matka se však 

přece trochu strachovaly, jak to as vypadne. Za několik dní kníže přijel; s radostnou 

tváří běžela mu Zloboha vstříc a on ji vroucně k srdci přitiskl. Neměla tedy již žádného 

strachu, že ji pozná. Strojily se hody, neboť bylo mnoho hostů s knížetem přijelo, kteří 

si u něho odpočinout a v rozkoši zotavit chtěli. Zloboha, jež po straně Dobromilově 

seděla, nemohla se na něho dosti vynadívat; zalíbil se jí statný kníže, a ona byla ráda, že 

se jim to tak dobře se sestrou podařilo. Když bylo po hostině, ptal se Dobromil své 

domnělé ženy: „Co jsi dělala povždy, má drahá Dobrunko? Zajisté že jsi pořád předla?" 

„Máte pravdu, drahý manžele," odpověděla oulisně Zloboha; „ale můj starý kolovrátek 

se mi pokazil, i přišel sem jakýsi chlapec a prodával překrásný zlatý kolovrátek, ten 

jsem si místo onoho koupila." „Ten mi musíš hned ukázat," řekl kníže, a pojav Zlo-bohu 

pod paží, vedl ji ze síně. Šla s ním do pokoje, kde kolovrátek schovaný měla, a tam mu 

ho ukazovala. Dobromilovi se kolovrátek náramně líbil. „Sedni si, Dobrunko," 

promluvil k ženě, „a zapřeď na něj, já bych tě již zase jednou rád u přeslice viděl." - Ta 

se nedala dlouho pobízet a honem ke kolovrátku zasedla. Dává nohu na podnožku, by 

kolečkem zatočila, tu začne něco v kolovrátku zpívat: „Nevěř, pane, nevěř jí, ona tebe 

ošidí; tvou ženou nikdy nebyla, ženu tvou ti zabila." Zloboha zůstala jako omráčena; 

knížetem to ale trhlo a s podivením přelítlo jeho oko celý pokoj, odkud asi zpěv 

přichází; když ale nikde nic neviděl, poručil Zloboze, aby dále předla. Celá se třesouc 

uposlechla. Sotva ale po druhé příst začala, ozval se znova hlásek: „Nevěř, pane, nevěř 

jí, ona tebe ošidí; vlastní sestru zabila, v lese ji pochovala." Celá bez sebe, chtěla 

Zloboha od kolovrátku odběhnout, ale kníže, který náhle v její strachem zohyzděné 
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tváři poznal, že to není jeho jemná Dobrunka, chopil ji za ruku, a mocí k sedátku 

přinutiv, poručil přísným hlasem, aby dále předla. Ještě jednou nešťastným kolečkem 

zatočila, a tu se ozval po třetí hlásek: „Sedni, pane, na vraníka, pospěš, pojeď do lesíka, 

v jeskyni Dobrunka sedí, s touhou ti naproti hledí."Na ta slova Dobromil Zlobohu 

pustil, a vyletěv z pokoje na dvůr, poručil, by mu v okamžení toho nejrychlejšího koně 

osedlali. Chasa polekaná nad strašným pohledem pána svého běžela, co dech stačil, aby 

rozkaz jeho vyplnila. V okamžení stál osedlaný kůň před Dobromilem, a ledva ucítil 

vraník ostrohu pána, uháněl s ním přes hory a doly, že se podkůvky ani země 

nedotýkaly. Jak přijel kníže do lesa, nevěděl, kde má jeskyni hledat. Naměřil tedy 

rovnou cestou. Když kousek ujel, přeběhne mu najednou bílá laň přes cestu; kůň se jí 

lekne, hodí sebou na pravou stranu a uhání s pánem přes křoví a houští, a zůstane pod 

jednou skalou stati. Dobromil s něho skočí a uváže ho k stromu, maje na mysli, že se 

pěšky v lese po Dobrunce ohlídne. Vyleze tedy nejdříve na skálu; tu vidí mezi stromy 

něco se bělet; žádostiv zvěděti, co by to asi bylo, leze dál, a tu se octne najednou před 

jeskyní. Ale jaká to radost pro něho, když do ní vstoupí a svou Dobrunku tu spatří! I 

padne jí okolo krku, objímá ji a líbá, a dlouho se do její půvabné tváře dívaje, praví: 

„Kde jsem jen oči měl, že jsem tebe, ty anděle, od tvé ďábelské sestry hned 

nerozeznal?" „Co víš o mé sestře? Kdo ti co řekl?" ptala se Dobrunka, která o 

kolovrátku a o ničem ani nejmenšího nevěděla. Tu jí teprv kníže všecko vypravoval a 

ona nato opět jemu povídala, co se s ní po odchodu jeho událo. „Od té doby," dokončila 

své vypravování, „co starec zmizel, nosí mně každý den malý chlapec jídlo." Nato se 

posadili spolu na trávu a ona mu přinesla na dřevěném talíři ovoce k občerstvení. Když 

pojedli a trochu si ještě pohovořili, vzali dřevěný talíř a koflík s sebou na památku a 

kráčeli se skály dolů. Dobromil posadil svou pravou ženu před sebe na koně a uháněl s 

ní k domovu. Domácí ho již očekávali, by mu pověděli, co se v jeho nepřítomnosti 

stalo; ale jeden na druhého koukal jako v pomatení, když viděli, že si pán tu samu paní 

veze, kterou rarach před nedávnem i s matkou před jejich očima v povětří odnesl. 

Kníže, který to na nich pozoroval, co jim asi mozek mate, vkrátce všem příběh své ženy 

vypravoval. Tu jednohlasně všickni bezbožné sestře zasloužený trest přáli. Zlatý 

kolovrátek byl ten tam, Dobrunka si ale vyhledala svůj starý a pilně předla na košile pro 

svého milého muže. Žádný v celé zemi neměl tak tenké košile a nebyl tak šťastný jako 

kníže Dobromil. 
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NĚMCOVÁ, Božena. Národní báchorky a pověsti I. Praha: Státní nakladatelství krásné 

literatury, hudby a umění, 1956. s. 9-22. 

 Texty k interpretaci – Zlatý kolovrat / Karel Jaromír 

Erben 

 

Zlatý kolovrat 

Karel Jaromír Erben 

I  

Okolo lesa pole lán,  

hoj jede, jede z lesa pán,  

na vraném bujném jede koni,  

vesele podkovičky zvoní,  

jede sám a sám.  

A před chalupou s koně hop  

a na chalupu: klop, klop, klop!  

„Hola hej ! otevřte mi dvéře,  

zbloudil jsem při lovení zvěře,  

dejte vody pít!“  

Vyšla dívčina jako květ,  

neviděl také krásy svět;  

přinesla vody ze studnice,  

stydlivě sedla u přeslice,  

předla, předla len.  

Pán stojí, nevěda, co chtěl,  

své velké žízně zapomněl;  

diví se tenké, rovné niti,  

nemůže očí odvrátiti  

z pěkné přadleny.  

„Svobodna-li jest ruka tvá,  

ty musíš býti žena má!“  

dívčinu k boku svému vine -  

„Ach pane, nemám vůle jiné,  

než jak máti chce.“  

„A kde je, děvče, máti tvá?  

Nikohoť nevidím tu já.“ -  
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„Ach pane, má nevlastní máti  

zejtra se s dcerou domů vrátí,  

vyšly do města.“  

II  

Okolo lesa pole lán,  

hoj jede, jede zase pán;  

na vraném bujném jede koni,  

vesele podkovičky zvoní,  

přímo k chaloupce.  

A před chalupou s koně hop  

a na chalupu: klop, klop, klop!  

„Hola! otevřte, milí lidi,  

ať oči moje brzo vidí  

potěšení mé!“  

Vyšla babice, kůže a kost:  

„Hoj, co nám nese vzácný host?“  

„Nesu ti, nesu v domě změnu,  

chci tvoji dceru za svou ženu,  

tu tvou nevlastní.“  

„Hoho, panáčku, div a div,  

kdo by pomyslil jaktěživ?  

Pěkně vás vítám, vzácný hoste  

však ani nevím, pane, kdo jste?  

Jak jste přišel k nám?“  

„Jsem této země král a pán,  

náhodou včera zavolán:  

dám tobě stříbro, dám ti zlato,  

dej ty mně svoji dceru za to,  

pěknou přadlenu.“  

„Ach pane králi, div a div,  

kdo by se nadál jaktěživ?  

Vždyť nejsme hodny, pane králi,  

kéž bychom záslužněji stály  

v milosti vaší!  

Ale však radu, radu mám:  

za cizí - dceru vlastní dám;  

jeť podobna té druhé právě  

jak oko oku v jedné hlavě -  

její nit - hedbáv!“  
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„Špatná je, babo, rada tvá,  

vykonej, co poroučím já:  

zejtra, a den se ráno zjasní,  

provodíš dceru svou nevlastní  

na královský hrad!“  

III  

„Vstávej, dceruško, již je čas,  

pan král již čeká, bude kvas;  

však jsem já ani netušila -  

nu bodejž dobře pořídila  

v královském hradě!“  

„Stroj se, sestřičko moje, stroj,  

v královském hradě bude hoj;  

vysoko jsi se podívala,  

nízko mne, hleďte, zanechala -  

nu jen zdráva buď!“  

„Pojď již, Dorničko naše, pojď,  

aby se nehněval tvůj choť;  

až budeš v lese na rozhraní,  

na domov nevzpomeneš ani -  

pojď jen honem, pojď!“  

„Matko, matičko, řekněte  

nač s sebou ten nůž béřete?“ -  

„Nůž bude dobrý - někde v chladu  

vypíchnem oči zlému hadu -  

pojď jen honem, pojď!“  

„Sestro, sestřičko, řekněte,  

nač tu sekeru nesete?“  

„Sekera dobrá - někde v keři  

useknem hnáty líté zvěři -  

pojď jen honem, pojď!“  

A když již přišly v chlad a keř:  

„Hoj, ty jsi ten had, tys ta zvěř!“  

Hory a doly zaplakaly,  

kterak dvě ženy nakládaly  

s pannou ubohou!  

„Nyní se s panem králem těš,  

těš se s ním, kterakkoli chceš:  

objímej jeho svěží tělo,  

pohlížej na to jasné čelo,  
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pěkná přadleno!“  

„Mamičko, kterak udělám,  

kam oči a ty hnáty dám?“ -  

„Nenechávej jich podle těla,  

ať někdo jich zas nepřidělá -  

radš je s sebou vem.“  

A když již zašly za tu chvoj:  

„Nic ty se, dcero má, neboj,  

však jsi podobna té tam právě  

jak oko oku v jedné hlavě -  

neboj ty se nic!“  

A když již byly hradu blíž,  

pan král vyhlíží z okna již;  

vychází s pány svými v cestu,  

přivítá matku i nevěstu,  

zrady netuše.  

I byla svatba - zralý hřích,  

panna nevěsta samý smích;  

i byly hody, radování,  

plesy a hudby bez ustání  

do sedmého dne.  

A když zasvítal osmý den,  

král musí jíti s vojsky ven:  

„Měj se tu dobře, paní moje,  

já jedu do krutého boje,  

na nepřítele.  

Navrátím-li se z bitvy zpět,  

omladne naší lásky květ!  

Zatím na věrnou mou památku  

hleď sobě pilně kolovrátku,  

pilně doma přeď!“  

IV  

V hluboké pusté křovině  

jak se tam vedlo dívčině?  

Šest otevřených proudů bylo,  

z nich se jí živobytí lilo  

na zelený mech.  

Vzešlo jí náhle štěstí moc,  

nynčko jí hrozí smrti noc:  
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tělo již chladne, krev se sedá -  

běda té době, běda, běda,  

když ji spatřil král!  

A tu se z lesních kdesi skal  

stařeček nevídaný vzal:  

šedivé vousy po kolena -  

to tělo vloživ na ramena  

v jeskyni je nes.  

„Vstaň, mé pachole, běž, je chvat,  

vezmi ten zlatý kolovrat:  

v královském hradě jej prodávej,  

za nic jiného však nedávej  

nežli za nohy.“ -  

Pachole v bráně sedělo,  

zlatý kolovrat drželo.  

Královna z okna vyhlížela:  

„Kéž bych ten kolovrátek měla  

z ryzího zlata!“  

„Jděte se, matko, pozeptat,  

zač je ten zlatý kolovrat?“  

„Kupte, paničko, drahý není,  

můj otec příliš nevycení:  

za dvě nohy jest.“  

„Za nohy? Ajaj, divná věc!  

Ale já chci jej míti přec:  

jděte, mamičko, do komory,  

jsou tam ty nohy naší Dory,  

dejte mu je zaň.“  

Pachole nohy přijalo,  

do lesa zpátky spěchalo. -  

„Podej mi, chlapče, živé vody,  

nechť bude tělo beze škody,  

jako bývalo.“  

A ránu k ráně přiložil,  

a v nohou oheň zas ožil,  

a v jeden celek srostlo tělo,  

jako by vždycky bylo celo,  

bez porušení.  

„Jdi, mé pachole, k polici,  

vezmi tu zlatou přeslici:  
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v královském hradě ji prodávej,  

za nic jiného vak nedávej,  

nežli za ruce.“ -  

Pachole v bráně sedělo,  

přeslici v rukou drželo.  

Královna z okna vyhlížela:  

„Och, kéž bych tu přesličku měla  

ke kolovrátku!  

Vstaňte, mamičko, z lavice,  

ptejte se, zač ta přeslice?“ -  

„Kupte, paničko, drahá není,  

můj otec příliš nevycení,  

za dvě ruce jest.“  

„Za ruce!? Divná, divná věc!  

Ale já ji chci míti přec:  

jděte, mamičko, do komory,  

jsou tam ty ruce naší Dory,  

přineste mu je.“  

Pachole ruce přijalo,  

do lesa zpátky spěchalo. -  

„Podej mi, chlapče, živé vody,  

nechť bude tělo beze škody,  

jako bývalo.“  

A ránu k ráně přiložil,  

a v rukou oheň zas ožil;  

a v jeden celek srostlo tělo,  

jako by vždycky bylo celo,  

bez porušení.  

„Skoč, hochu, na cestu se měj,  

mám zlatý kužel na prodej:  

v královském hradě jej prodávej,  

za nic jiného však nedávej,  

nežli za oči.“ -  

Pachole v bráně sedělo,  

zlatý kuželík drželo.  

Královna z okna vyhlížela:  

„Kéž bych ten kuželíček měla  

na tu přesličku!  

Vstaňte, mamičko, jděte zas,  

ptejte se, zač ten kužel as?“ -  



 

 

 
  109 

„Za oči, paní, jinak není,  

tak mi dal otec poručení,  

za dvě oči jest.“  

„Za oči!? Neslýchaná věc!  

A kdo je, chlapče, tvůj otec?“ -  

„Netřeba znáti otce mého:  

kdo by ho hledal, nenajde ho,  

jinak přijde sám.“ -  

„Mámo, mamičko, co počít?  

A já ten kužel musím mít!  

Jděte tam zase do komory,  

jsou tam ty oči naší Dory,  

ať je odnese.“  

Pachole oči přijalo,  

do lesa zpátky spěchalo. -  

„Podej mi, chlapče, živé vody,  

nechť bude tělo beze škody,  

jako kdy prve.“  

A oči v důlky položil,  

a zhaslý oheň zas ožil;  

a panna vůkol pohlížela -  

však nikoho tu neviděla,  

než se samotnu.  

V  

A když byly tři neděle,  

král jede z vojny vesele:  

„A jak se má, má paní milá,  

a zdalis pamětliva byla  

mých posledních slov?“  

„Och, já je v srdci nosila,  

a hleďte, co jsem koupila:  

jediný mezi kolovraty,  

přeslici, kužel - celý zlatý,  

vše to z lásky k vám!“  

„Pojď se, má paní, posadit,  

upřeď mi z lásky zlatou nit.“ -  

Ke kolovrátku chutě sedla,  

jak zatočila, celá zbledla -  

běda, jaký zpěv!  
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„Vrrr - zlou to předeš nit!  

Přišla jsi krále ošidit:  

nevlastní sestru jsi zabila,  

údův a očí ji zbavila -  

vrrr - zlá to nit!“  

„Jaký to kolovrátek máš?  

A jak mi divně na něj hráš!  

Zahraj mi, paní, ještě znova,  

nevím, co chtějí tato slova:  

přeď, má paní, přeď!“  

„Vrrr - zlou to předeš nit!  

Chtěla jsi krále ošidit:  

pravou nevěstu jsi zabila  

a sama ses jí učinila -  

vrrr - zlá to nit!“  

„Hó, strašlivě mi, paní, hráš!  

Nejsi tak, jak se býti zdáš!  

Zahraj mi, paní, do třetice,  

abych uslyšel ještě více:  

přeď, má paní, přeď!“  

„Vrrr - zlou to předeš nit!  

Přišla jsi krále ošidit:  

sestra tvá v lese, v duté skále,  

ukradla jsi jí chotě krále -  

vrrr - zlá to nit!“  

Jak ta slova král uslyšel,  

skočil na vrance, k lesu jel;  

hledal a volal v šíré lesy:  

„Kdes, má Dorničko, kde jsi, kde jsi,  

kdes, má rozmilá?“  

VI  

Od lesa k hradu polí lán,  

hoj jede, jede s paní pán;  

na vraném bujném jedou koni,  

vesele podkovičky zvoní,  

na královský hrad.  

I přišla svatba zase zpět,  

panna nevěsta jako květ;  

i byly hody, radování,  

hudby a plesy bez ustání  
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po tři neděle.  

A co ta matka babice?  

A co ta dcera hadice? -  

Hoj, vyjí čtyři vlci v lese,  

každý po jedné noze nese  

ze dvou ženských těl.  

Z hlavy jim oči vyňaty,  

ruce i nohy uťaty:  

co prve panně udělaly,  

toho teď na se dočekaly  

v lese hlubokém.  

A co ten zlatý kolovrat?  

Jakou teď píseň bude hrát?  

Jen do třetice zahrát přišel,  

pak ho již nikdo neuslyšel,  

ani nespatřil. 

 

ERBEN, Karel Jaromír. Kytice. 1. vyd. v Kruhu. Hradec Králové: Kruh, 1970, 127 s. 

 

 

 Poznámky k textu – Zlatý kolovrat 
 

 

 autorská adaptace lidové pohádky: Erben – Němcová 

 

 mravní podtext pohádky: dobro x zlo; absolutní trest pro postavy, které 

symbolizují zlo – typické pro lidovou pohádku  

 

 objevují se hororové prvky, magično 

 

 typizované pohádkové schéma, které je pro lidovou verzi pohádky určující: 

dospívající dívka projde těžkou zkouškou a získá lásku muže, který pochází 

z odlišné společenské vrstvy 

 

 symbolika barev 

 

 symbolika zvířat 
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 Kontrolní úkoly 
 

Proveďte komparaci uvedených textů autorů Erbena a Němcové. 

Všimněte si shodných a rozdílných motivů ve výstavbě obou prezentovaných textů. 

Porovnejte absolutní trest pro zločinné postavy, které se v textu vyskytují. 

V textu se objevuje postava černé kočky a bílé laně. Jaká je jejich symbolika? 

Porovnejte hláskovou výstavbu veršů Erbena a Němcové při promluvě kolovrátku  

k panovníkovi. 
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Koncepce české autorské pohádky 1. poloviny 20. 
století (K. Čapek, J. Čapek, J. Lada) 

 Cíle 
Po prostudování této kapitoly: 

 

 Budete schopni popsat genezi autorské pohádky v české literatuře. 

 Pojmy k zapamatování 
 autorská pohádka 

 geneze žánru 

autorské pohádky 

 bratři Čapkové 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Autorská pohádka 

Autorská pohádka se vyznačuje inovativními prvky, jedná se tedy o vyprávění 

umělého charakteru, do kterého vstupuje konkrétní autor svou invencí. Autorský 

pohádkový příběh stejně jako pohádka lidová akcentuje pohádkové prvky. Jedná se o 

žánr, který patří mezi žánry intencionálního charakteru a byl původně tvořen pro 

dětského příjemce. U dětí se vyznačuje vysokou čtenářskou atraktivitou. 

 

Autorská pohádka akceptuje některá specifika pohádky lidové, ale ke zpracování často 

přistupuje inovativním způsobem:  

 

 časoprostorová určitost 

 zcivilňuje pohádkové postavy (revmatický vodník) 

 atributy pohádkových postav nejsou striktně dodržovány (čarodějnice v autorské 

pohádce může být nositelkou dobra) 

 humorné a satirické prvky (Červená karkulka – judistka) 

 mísení žánrů (pohádka s příběhovou prózou ze života dětí) 
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 pracuje se soudobými jazykovými prostředky 

 využívá jazykové a situační komiky (nonsensová pohádka), experimentuje s 

jazykem  

 pracuje s novými motivy 

 akceptuje i jiné kompoziční postupy – pohádkový seriál 

 

1.3.1 Typologie autorské pohádky 

 

 iluzivně folklorní 

 se zvířecím hrdinou 

 symbolická 

 moderní (antipohádka) 

 parodická 

 nonsensová 

 filmová 

 

 

1.3.2 Autorská pohádka v české literatuře 

 E. Krásnohorská (1847-1926) – Láska otcovská 

J. Karafiát (1846-1929) – Broučci 

J. Mahen (1882-1939) – Co mi liška vyprávěla, Dvanáct pohádek 

J. Wolker (1900-1924) – O růži, která rozkvetla v deštích 

J. Čapek (1887-1945) – Povídání o pejskovi a kočičce 

K. Čapek (1890-1938) – Devatero pohádek a ještě jedna od Josefa Čapka jako přívažek 

J. Lada (1887-1957) – Pohádky naruby, Nezbedné pohádky 

O. Sekora (1887-1957) – Ferda Mravenec, Trampoty brouka Pytlíka 

K. Poláček (1892-1944) – Edudant a Francimor 

V. Vančura (1891- 1942) – Kubula a Kuba Kubikula 

V. Nezval (1900-1958) -  Anička skřítek a Slaměný Hubert 

F. Hrubín (1910-1971) – Pohádky tisíce a jedné noci, Špalíček pohádek 

 

    Další tvůrci autorské pohádky v české literatuře pro děti 2. pol. 20. století: J. Werich, 

V. Čtvrtek, O. Hofman, K. Šiktanc, L. Aškenazy, M. Macourek, O. Hejná, A. Mikulka, 

Z. K. Slabý, F. Nepil, D. Mrázková, P. Nikl. P. Čech, M. Skala a další. 

 

 

1.3.3 Moderní antipohádka 
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Antipohádka se vyznačuje určitým časem a prostorem, dalším důležitým znakem 

je oddémonizování nadpřirozených postav, dochází k jejich postupnému zcivilnění, 

pohádkoví hrdinové vstupují do běhu reálného světa. V tomto typu pohádky se mohou 

objevit kouzelné prvky současně s prvky technického pokroku. Iluze pohádky je 

záměrně rušena, dochází k destrukci pohádky klasického typu, resp. jejích základních 

znaků. Autoři antipohádky však předpokládají znalost principů pohádky lidové. Většina 

těchto pohádek mívá humorný charakter. Mezi autory, kteří se přiřazují k tomuto typu, 

patří Karel Čapek: Devatero pohádek, Josef Lada: Pohádky naruby, Nezbedné pohádky, 

Karel Poláček: Edudant a Francimor, Vladislav Vančura: Kubula a Kuba Kubikula, Jan 

Drda: České pohádky, Jan Werich: Fimfárum, Jiří Marek: Pohádky vzhůru nohama)  

 

 

 

 Texty k interpretaci - O Popelákovi / Josef Lada 
 

 

 

O Popelákovi 

Josef Lada 

Ve výnosném statku uprostřed návsi žila bohatá vdova se třemi syny. Karel a Bronislav 

byli vlastní synové, ale ten třetí — chudák — byl nevlastní. A sám už ani nevím, jak se 

správně jmenoval, protože mu doma i v celé vsi nikdo jinak neřekl než — Popelák. 

Říkali mu tak proto, že byl stále ukoptěný a pořád oblečený v jedněch umazaných 

šatech, protože mu nové macecha nikdy nekoupila. Zato Karel i Bronislav si ve všední 

dny chodili jako páni, každou chvíli v nových šatech, nic nedělali a jen peníze zbytečně 

utráceli. Všechnu práci za ně musil udělat ubohý Popelák a za všecko dostal často k 

jídlu jenom suchý krajíc chleba, zatímco se Karel s Bronislavem cpali drahými 

lahůdkami. Zato byl Popelák chválabohu stále zdráv jako řípa a nikdy nezastonal s 

pokaženým žaludkem jako jeho nevlastní bratři. Macecha mu záviděla jeho pevné 

zdraví a vysokánskou, krásně urostlou postavu, a když si tak někdy k němu v duchu 

přirovnala své syny slabochy, to mu potom ukládala ještě horší práce, aby byl ještě víc 

ukoptěn a umazán. Jednou přišli Karel s Bronislavem z hlavního města celí rozjaření a 

vykládali překvapené matce, že královská dcera uspořádá v zámku nádherný ples, na 

který se musí dostavit všechna mládež z celého okolí hlavního města. A žádali matku, 
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aby se s nimi hned vypravila do města a na ten ples jim nakoupila drahého šatstva, 

prádla, zlaté hodinky a jiné všelijaké parády. Blažená matka jim všechno přislíbila a už 

v duchu viděla své syny, jak tančí se samotnou královskou princeznou. Když se pak 

druhého dne chystala na ten slavný nákup a sedala na dvoře do kočáru, tu ze žertu 

zavolala na Popeláka, který zrovna z chlévů vozil na kolečku mrvu, co by si přál, aby 

mu přivezla z města. „Vždyť snad musíš jít také na ten bál do královského zámku!" 

chechtala se macecha. „Princezna by tě tam jistě velmi postrádala!" Karel i Bronislav se 

při té řeči smáli, až se ohýbali, ale Popelák si z toho nic nedělal a vesele požádal matku: 

„Nic drahého a zbytečného mi, maminko, nekupujte. Já se spokojím i s tím, co se vám 

cestou za klobouček přichytí!" A potom zas klidně pokračoval ve své práci. To se ví, že 

macechu ani ve snu nenapadlo, aby nevlastnímu synu něco z města vozila, a také brzy 

cestou zapomněla na jeho skromné přání. Když si však pozdě večer po návratu z města 

sundávala z hlavy klobouk, spadlo z něho něco na stůl. „A to se, hoši, podívejme!" 

zvolala překvapená matka. „Tomu umouněnci se opravdu jeho hloupé přání vyplnilo! 

Tumáš tedy, Popeláku, co sis přál mít, a hleď za to pořádně pracovat!" Smála se a 

hodila nevlastnímu synu, který skromně seděl v koutě u kamen — tři lískové oříšky. 

Když přišla sobota, kdy byl v královském zámku pořádán ten slavný bál, bylo ve statku 

od rána až do večera rušno. Karel i Bronislav se už od časného jitra parádili, ale pořád s 

něčím nebyli spokojeni. Chtěli být ze všech mládenců nejlépe nastrojeni, aby si jich 

sama princezna povšimla, a proto honili ubohého Popeláka hned pro tohle a hned zas 

pro něco jiného. Musel doběhnout k ševci, aby jim znovu přeleštil botky, a hned zase 

pro holiče, aby je lépe nakadeřil a navoněl. Popelák se prací div neztrhal, a přece mu 

macecha připravila ještě pěknou práci, nežli odjeli do hlavního města: smíchala 

dohromady plný plecháč hrachu a plný plecháč čočky a nařídila, aby to pořádně přebral, 

než půjde spát. Ale Popelák si z toho docela nic nedělal. Když macecha a nevlastní 

bratři odjeli, vyšel na dvůr, zahvízdl na holuby a otevřeným oknem je pustil do světnice. 

Dále se už o uloženou práci nestaral, neboť dobře věděl, že jeho miláčkové hrách i 

čočku brzy čistě přeberou a pak se zas otevřeným oknem vrátí do svých příbytečků. 

Však vědí, že si za odměnu smějí sezobat všecka nepotřebná zrnka. Ještě uzamkl vrata a 

prohlédl celý statek, aby se přesvědčil, že se nic zlého ve stavení nepřihodí, a pak vesele 

spěchal po zahradě k lesu, kde u starého dubu byla vyhloubena studánka. Nejdříve se 

napil čisté a studené vody a potom se umyl ve stružce, aby neznečistil vodu ve studánce. 
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Zatím vyšel měsíc a podle toho Popelák poznal, že konečně přišla chvíle jeho štěstí. Už 

dávno věděl, co má dělat, a co se bude dít, neboť mu to častokrát ve snu projevila 

neznámá, ale velmi vlídná paní. Vyndal z kapsy první ořech, rozkouši jej, a sotva jej 

položil na zem, hned se z něho vyloupl krásný, silný, bohatě vystrojený kůň. Také 

pěkné šaty byly přehozeny přes sedlo, a když se do nich Popelák oblékl a přehlédl se ve 

studánce od hlavy až k patě jako v zrcadle, tu se věru sotva mohl poznat. Ale čas 

spěchal, proto rychle vyskočil na koně a už letěl jako s větrem o závod ke královskému 

městu. Královský ples už zatím byl dávno v plném proudu. Hudba krásně hrála a 

všechno panstvo i venkovská mládež se svorně oddávali tanci. Princezna si sama 

vybírala urostlé hochy, ale Karel i Bronislav se marně před ní vystavovali — princezna 

si jich ani nevšimla. Když bylo jedenáct a plesání už dostoupilo svého vrcholu, tu náhle 

trubač zatroubením oznamoval nového hosta. Princezna i tanečníci byli věru velmi 

zvědavi, kdože se to opovážil tak pozdě dostavit na ples, vždyť už to byla pro princeznu 

téměř urážka. Když se však rozletěly dveře a v nich se objevil urostlý mládenec jak 

jedle a hezký jako panna, tu se všem rázem rozjasnily zachmuřené líce. Hudba hned 

zahrála k novému tanci, a tu mládenec bez dlouhého otálení předstoupil s poklonou před 

královskou dceru, jako by ho byla zrovna sama k tomu vybízela. A jaký to byl potom 

tanec! Hudba hrála, jak uměla nejkrásněji, a hrála stále, protože se princezna s 

neznámým hochem tance nemohla nabažit. A jak krásně tančil! Ačkoliv byl vysoký 

jako hora, přece tančil lehce jako pírko a princezně se zdálo, že se sama jenom vznáší 

nad podlahou jako ptáček. Nebylo jí ani divné, že mládenec nepromluvil ani slůvko, že 

se jí ani nepředstavil a neřekl, co je zač. Jen a jen tančila s ním, jako by na plese ani 

jiných hochů nebylo. Když však udeřila poslední, dvanáctá, hodina, tu se královské 

dceři neznámý hoch z náruče jemně vyvinul a zmizel náhle mezi tanečníky. Marně ho 

princezna v tu noc mezi ostatními hochy hledala — už po něm nebylo ani potuchy. 

Karel, Bronislav i matka druhý den dlouho vyspávali, ale Popelák měl svoji práci včas 

udělanou jako vždycky. A když se konečně probudili, tu o ničem jiném nemluvili nežli 

o tom krásném plese v královském zámku a o neznámém junákovi, který se tak zalíbil i 

samotné princezně. Však i princezna vzpomínala jen a jen na neznámého tanečníka a 

marně si hlavičku namáhala, kdože by to mohl být? Marně se na něho všech svých 

známých vyptávala, nikdo tak velikého mládence neznal a neviděl. A není divu — 

vždyť Popelák snad za celý svůj život ze své rodné obce nikam nevyšel. Tu princeznu 
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šťastně napadlo, aby pořádala druhý ples. Doufala, že se neznámý junák zase na ples 

dostaví, a protože už byla velmi nedočkavá, nařídila, aby se ples konal hned tu příští 

sobotu. A zase byla naň pozvána mládež z celého okolí. To se ví, že Bronislav i Karel 

se zase chtěli na ples vypravit a žádali matku, aby pro ně nakoupila ještě větší parádu: 

ještě dražší obleky, mnohem jemnější prádlo, ještě nádhernější prsteny — ale střevíce si 

na ples nevzali. Koupili si také tak vysoké boty, jako měl ten cizí mládenec — ale co to 

bylo platné, když krejčí ani švec za nic na světě nemohli udělat Karla ani Bronislava tak 

vzrostlými, jako byl ten cizí junák. A proto si v duchu oba přáli, aby ten chlapík už 

raději na ples nepřišel. A zase bylo na statku shonu jako před tím prvním plesem. Zase 

bylo běhání a křiku a na Popelákovu hlavu se snesla plná nůše nadávek; že je pomalý a 

hloupý a kdovíco všechno. A zase mu macecha, nežli na ples odjeli, smíchala hrách s 

čočkou a zase mu nařídila, aby to do rána všechno čistě přebral. Inu — dobrá! — 

pomyslil si Popelák. Od čeho měl svoje dobré kamarády, holuby! Tím si tedy hlavu 

nelámal, a když nastal vhodný čas, zabezpečil statek a pak zase spěchal ke své studánce. 

Tam se opět čistě umyl, a když vyšel měsíc, rozlouskl druhý ořech. A zase se z něho 

vyloupl kůň, ale ještě mnohem krásnější a celý stříbrem vyzdobený. Také šaty byly 

mnohem ozdobnější, ale na to Popelák tak tuze nedbal. Rychle se strojil, aby už byl 

raději na královském zámku, neboť i jemu se princeznička velmi líbila. To už byl ples 

opět v plném proudu, ale všichni návštěvníci i s princeznou byli jaksi roztržití a všichni 

byli zvědavi a nedočkavi, zdali ten neznámý junák zase na ples přijede. I princezna 

tancovala jako z přinucení a očka měla stále jenom na hodinách. Ale zdálo se jí, že 

ručičky jako naschvál jdou pomalu kupředu. A přece se princezna dočkala ... Jedenáctá 

odbila, trubač zatroubil a na nádvoří vesele zařehtal kůň. Dveře se rozletěly — a junák 

tu byl zase a ještě krásnější než o minulém plese! Bylo to uprostřed tance, ale princezna 

hned propustila svého tanečníka a rozpřáhla ručky vstříc vzácnému hostu. A zase tančili 

jen spolu — jako v té rozkošné pohádce —, ale princezna se marně namáhala, aby 

junáka tak zaujala, aby nepoznal, že bude dvanáctá. Marně! Marná byla její všechna 

snaha! Jak dvanáctá odbila, junák ihned přestal tančit, a než se princeznička nadála — 

byl junák tentam! A marně zase hudba hrála, jak uměla nejkrásněji, marně druzí 

tanečníci hleděli princeznu bavit — marně se všichni namáhali. Princeznu už tanec 

nezajímal a už se ani nedívala, koho bere k tanci. A tak je dost dobře možné, že tančila s 

Karlem i s Bronislavem; oni sami se tím nikdy nechlubili. Po tom druhém plese byla 
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princeznička ještě smutnější. Nechápala, proč ten cizí junák vždy tak nenadále zmizí a 

proč se neprohlásí — vždyť ona je přece také děvče jako malované! Svěřila se se vším 

staré chůvě a ta ji věru hodně potěšila. Stará chůva znala mnoho pohádek a pověděla 

svému miláčkovi, že musí uspořádat ještě třetí ples, jak se to v pohádkách sluší, a o tom 

třetím plese se snad junák konečně prohlásí, co je za chlapíka. Princ z jiného království 

to bude jistě. A když se ještě neprohlásí a bude chtít zase tak tajemně zmizet — pak 

nezbude nic chytřejšího, nežli na něj políčit a jako kvíčalu ho chytit — na lep! Stará 

chůva poradila: namazat práh u plesové síně krátce před půlnocí hustým lepem — princ 

se přilepením zdrží trochu přes půlnoc, a tím také zmizí kouzlo. Princeznička se velmi 

potěšila a hned vyhlásila, že se bude konat ještě třetí, a to nejslavnější ples, jaký kdy byl 

na královském zámku pořádán. Ačkoliv už bylo po celé vsi známo, že princezna pořádá 

ty plesy jenom kvůli neznámému junákovi, přece ještě všichni úhlednější hoši trochu 

doufali, že se snad i oni princezničce zalíbí, a opět se všichni na ples vymódili, jak 

uměli nejkrásněji. Také Bronislav i Karel hodně peněz za parádu utratili, aby měli šaty 

ze všech nejkrásnější. A celý týden se na statku o jiném nemluvilo nežli o tom třetím 

plese a o tajemném cizím junákovi. „Pardyje motyka!" zahuhlal jednou u kamen 

Popelák, když ty závistivé řeči o neznámém chlapíkovi poslouchal. „To mám pomalu už 

sám chuť se taky k tý muzice podívat!" Macecha i bratři se rozchechtali, div se smíchy 

po podlaze neváleli. „Ty bys tam dělal pěknou parádu, ty umouněnce!" chechtala se 

macecha. „Slonbidlo jsi velký dost, cožpak o to! Ale princezna by jistě padla do mdlob, 

jakmile by tě jen očkem zhlídla — a co tu máš co bublat do našich řečí? Táhni raději 

čistit chlívky — to ti tak ještě trochu sluší!" Popelák se po těch zlých slovech naoko 

smutně ze světnice vypotácel, ale na zápraží několikrát rázně poskočil, až se celý statek 

zakymácel. Tak se těšil na třetí ples a jen mu bylo líto, že podle nařízení, které dostane 

vždy ve snu, musí i třetí ples opustit dříve, nežli půlnoc odbije. Proto i v ten večer 

spěchal ke studánce, jak hodina udeřila, a umýval se ještě pečlivěji nežli předtím. Pak 

rozlouskl třetí ořech a zase z něho vyskočil kůň jako jiskra, celý zlatem ozdobený, a 

také šaty byly samé zlato. Popelák se v mžiku oblékl, vyskočil si na koníka a už letěli 

jako vítr krajem ke královskému zámku. Třetí ples byl nejkrásnější ze všech a také 

princeznička byla ten večer krásnější než jindy. Všude v sále bylo plno zlata, vzácných 

květin a drahocenných koberců. Hudba hrála vskutku jako v pohádce, ale princezna 

netančila. Seděla v čele tanečního sálu v květinovém háji, pozorovala taneční rej a 
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každou chvilku mrskla očkem po hodinách. Věřila, že se princ po třetí své návštěvě 

určitě projeví, kdo je — a když ne hned, tak jistěže tak učiní, až se chytí na lep a 

promešká určený čas k odjezdu. Srdečko jí prudce bilo, když se přiblížila jedenáctá 

hodina, a když trubač zatroubil, už se nezdržela a běžela až ke dveřím, aby prince 

uvítala, hned jak vejde do sálu. Při tanci se princeznička neznámého prince vyptávala, z 

kterého je království, a dávala mu všelijaké chytré otázky, aby se podřekl, ale on se 

jenom vlídně usmíval a nepromluvil. Stále se jen usmíval a tančil tak krásně, že se mu 

žádný z tanečníků nevyrovnal. A sotva začalo bít dvanáct, uklonil se své líbezné 

tanečnici a hned zamířil k východu. Princezna spěchala za ním. Hořela zvědavostí, zdali 

se osvědčí její nástraha, ale byla opět trpce zklamána. Stačila malinká chvilka, jen co se 

dveře za princem zavřely a zase otevřely a už po něm nebylo ani potuchy. Jenom v 

temné dálce vesele zařehtal kůň a o kámen zazvonila podkova. A přece po neznámém 

něco zbylo! Na lepkavém prahu stála přilepena velká bota, ze které se princ musel co 

nejrychleji vyzout, aby nepromeškal přesně určený čas k odjezdu. A tak místo prince 

měla princezna jen jeho botu. A marně pořádala princeznička další skvělé plesy. 

Neznámý princ se už na nich neobjevil a princezna se mohla těšit jenom s jeho botou. 

Ale moudrá chůva zase dobře smutné princezničce poradila. Povídala: „Ten junák musí 

být v našem království! Cizí princ by sotva přijel na ples bez pozvání, a pokud já vím, 

byli zváni jenom naši junáci. A když je v naší zemi, tak ho nalézt musíme. Najdeme ho 

podle boty, kterou tady nechtě zanechal a kterou si nyní musí obout v zemi každý 

mládenec. A kterému nespadne z nohy, ten bude ten pravý, silný, velký junák!" To byla 

věru moudrá rada a princezna hned vypravila posly, aby šli po celé zemi a všem 

mládencům tu botu ozkusili. Napřed kráčel dvorní ministr, který ručil za to, že se ani 

jediný hoch nevynechá; za ním se loudal královský strážník se vzácnou botou a na 

konci si pyšně vykračoval písař s ohromnou knihou, do které si zaznamenával každou 

zkoušku. A zkoušky se konaly velmi rychle: zkusil botu jeden, druhý, třetí mládenec — 

a máúcta! už se šlo zase do jiného stavení. To se ví, že všem mládencům byla bota dost 

— až moc dost, a to byla právě chyba! A zkoušelo se bez milosti takto: když si mladík 

botu obul, vzal jej královský strážník pod ramena a řádně jím zatřásl. Když mu bota z 

nohy spadla, byl zamítnut a poslové šli o dům dál. Není divu, že nastala proto mezi 

mužskou chasou řádná mela. Všichni chtěli honem mít veliké nohy, aby se jim na nich 

bota udržela, a mnozí kvůli tomu podstoupili i bolestné operace: nechali si dávat od vos 
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do nohou žihadla, kladli nohy do mravenišť, chodili bosí, šlapali máznou hlínu pro 

cihláře, ale nic jim to nebylo platné. Všem napořád bota z nohy spadávala. Už zbývala 

jenom jedna vesnice a konečně už i jenom jediný, poslední, statek, ve kterém byli mladí 

hoši. A to byl právě statek naší známé vdovy Hurba-lové. Když spatřili poslové oba její 

vlastní syny — tak mávli jenom zlostně rukama a také zkoušku odbyli už jen tak 

ledabyle. Vždyť oba vlastní synové vdovy Hurbalové měli nohy jako tatrmánci. Pan 

ministr byl z toho hrozně mrzut. Už se viděl, jak předstupuje před princeznu s prázdnou, 

a nejraději by byl někam utekl. A tu se ještě náhodou zeptal, zdali už ve statku není 

žádný jiný mladík, a vdova mu s úšklebkem pověděla: „Inu, je tu ještě jeden — ale to je 

vyloučeno, aby to byl onen krásný princ! Vždyť je to ukoptěný hromotluk, pane 

ministře! Nejraději by se jenom někde popelil, a proto mu říkáme jenom Popelák!" Ale 

pan ministr si ho přál také vidět, a když Popelák ostýchavě přišel, tu královským 

poslům zajiskřily oči. Přes to, že byl Popelák umouněný, špinavý a roztrhaný, byl přece 

jenom vzrostlý jako jedle. Vždyť sotva prošel dveřmi! A když mu botu ozkusili, tu 

zůstala selka i synové na to broulit s otevřenými pusami. Vždyť — prokrýlepána! — 

Popelák tu botu stěží obul, a když jej královský strážník s námahou trochu pozdvihl — 

tu se bota z nohy ani nehnula, ačkoliv jí Popelák pořádně zatřepal! Pan ministr si 

oddechl. Nepřivede sice na královský zámek nějakého prince, ale přece alespoň našel v 

zemi hocha, kterému je bota dost. Zato Popelá-kova nevlastní matka a nevlastní bratři se 

mohli smíchy poválet, když si představili, že ten krásný princ by mohl být jejich 

Popelák. Považovali to za náhodu, že Popelák má právě tak velkou nohu, jako má 

neznámý princ, a tím to pro ně bylo odbyto. Pan ministr ještě selce Hurbalové nařídil, 

aby Popeláka řádně umytého vypravila v neděli do královského zámku, aby tam byl 

přesně v jedenáct hodin, kdy jsou u princezny audience. „Tohle bude zase jednou 

podařená návštěva!" smál se ministr a vracel se do hlavního města s blahým vědomím, 

že dělal, co mohl. Zato selka Hurbalova radila až hrůza. ,Jak já k tomu přijdu, že má ten 

umouněnec zrovna tak velikou nohu jako ten neznámý princ? Teď abych se pro ostudu 

bála hlavu ze stavení vystrčit a ještě se nám bude nyní celá obec vysmívat, že máme ve 

stavení prince a že o tom ani nevíme! Nejraději bych uviděla, jak ho všichni kozli nesou 

na horoucí skálu, aby už byl jednou od něho svatý pokoj!" Rozkaz je rozkaz, a tak selce 

nezbývalo, nežli chystat nevlastnímu synovi slušnou výbavu, aby přišel na královský 

zámek aspoň trochu k světu. Když však přišla neděle a selka Popeláka ráno sháněla, aby 
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se šel řádně umýt, tu shledala ke své hrůze, že po něm není vidu ani slechu. Zmizel tak, 

jak chodil celý týden — neumyt a neučesán! A ustrašená selka už jej v duchu viděla, jak 

se hlásí u princezny umazaný jako čuně, a proto hned kázala zapřáhnout do kočáru, aby 

mu v tom zabránila. Ale Popelák do zámku nešel. Podle nařízení, které mu zase ve snu 

projevila ona vlídná paní, odebral se ráno ke své studánce a zase se v ní čisté umyl: A tu 

— a tentokrát bez ořechu — opět se objevil krásný kůň a na něm krásné šaty. A kůň 

promluvil lidským hlasem: „Tentokrát už jedem naposledy, milý Popeláku! A neděkuj 

mi — to máš odměnu za to, žes vždycky tak vlídně zacházel se všemi domácími zvířaty 

a žes jim nikdy neublížil. Nyní chutě na mne sedej a pojedeme sice na poslední, ale zato 

na veselou cestu!" Zatím královská dcera smutně přecházela ve své komnatě. Už byla s 

tím usmířena, že ta pohádka tak divně dopadla, ale chtěla přece aspoň vidět toho 

vesnického junáka, který je zrovna tak silný jako ten cizí princ. A jedenáctá se blížila. A 

tu pojednou začne trubač slavně troubit hlučnou fanfáru, jaká se troubila jen 

nejvzácnějším hostům, a na královském dvoře rázem nastal nebývalý ruch. Také 

princeznička spěchá k oknu — a co to vidí? Ke královskému zámku letí tryskem jezdec 

na překrásném koni, jako pták přeskočí vysokou hradbu a naráz zastaví před jejím 

oknem. A jen zamával čapkou na pozdrav a princezna už spěchá dolů na nádvoří, aby 

uvítala toho, jehož se věru v tu dobu nenadála. Nevýslovně šťastna jej hned uváděla do 

královské slavnostní jizby a tam jej dvořanům představila jako svého královského 

chotě. A nic jí nevadilo, když jí princ pověděl spravedlivě, že je jenom ten obyčejný 

Popelák. Byla ihned nádherná svatba s nádherným plesem, na který se zase dostavila 

mládež z celého království. A teď si, milé děti, představte ten výjev, když se král hlásil 

k selce Hurbalové a k jejím dvěma synům jako jejich ztracený umouněný Popelák! Ti 

hned padli na kolena a snažně prosili krále, aby se jim nemstil za to hrubé zacházení, ale 

král jen mávl rukou na znamení, že už to všechno větrové odvanuli, a bohatě je ještě 

obdaroval. Podle toho usoudili všichni hosté, že budoucí král má velmi dobré srdce, a 

těšili se na spokojený život pod jeho žezlem. A vskutku žijí všichni spokojeně dodnes: 

král-Popelák, královna i celý jejich šťastný národ. 

LADA, J. Nezbedné pohádky. Praha: Albatros, 1983. s. 25-36. 
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 Kontrolní úkoly a otázky 
 

Vyhledejte v textu znaky antipohádky. 

 

V čem se pohádka O Popelákovi liší od lidových variant pohádek o dívce Popelce?  

 

Zachoval Lada archetypální znaky patrné v lidové variantě pohádky? 
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Nonsensová pohádka pro děti v české literatuře (M. 
Macourek, A. Mikulka, O. Hejná, V. Havel, P. Nikl)  

Werichovské pohádky (J. Werich) 

Tatínkovské pohádky (Z. Svěrák, A. Goldflam) 

 

 Cíle 
Po prostudování této kapitoly: 

 Získáte přehled o žánrové variantě nonsensové pohádky. 

 

 Pojmy k zapamatování 
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 autorská pohádka 

 nonsensová 

pohádka 

 autoři nonsensové 

pohádky v české 

literatuře 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Nonsensová pohádka 

 

Literární nonsens zasahuje širokou oblast literatury. Jedná se o kvalitu, která 

prostupuje básnickými, prozaickými i dramatickými žánry literatury pro děti i dospělé. 

Nonsens překračuje hranice smyslu, porušuje významovou strukturou výpovědi, a tím 

vzdoruje logickému myšlení, případně vžité jazykové zvyklosti. Jedná se o rozumově 

promyšlenou významovou hru, která boří ohraničenost smyslu tím, že se ho snaží 

primárně popřít. K tomuto účelu využívá různých prostředků, jakými jsou například: 

uvolněná fantazie, hra s jazykem, popírání logiky smyslu, doslovně interpretovaná 

metafora, neologismy, slovní asociace, nekonečné opakování, využití jazykové a 

situační komiky.  

Nonsensový text boří čtenářská očekávání, šokuje, provokuje a činí tak zcela 

záměrně. Přestože disponuje vtipným výstupním indikátorem, který je založen na 

inkongruenci mezi smyslem a jeho možnou absencí, je nonsens samotný oproštěn od 

jakýchkoliv emocí. Humor literárního nonsensu je založen na kontrastu užití 

jednotlivých prostředků alogicky uplatněných v textu na rozdíl od humoru jako 

takového, u něhož je vtipná odezva založena na strategii, že výpověď smysl nemá.   

(vymezení pojmu literární nonsens – P. Bubeníčková) 

Literární nonsens se v české literatuře prosazoval zejména prostřednictvím 

dětské literatury, což lze považovat za naše specifikum. Počátky nonsensu nacházíme ve 

folkloru, a to v mnoha národních literaturách. Sběratelské práce našich obrozenců 

dokladují nonsensové prvky i v českém folkloru (např. Erben). Nonsensové prvky 

nacházíme v dětských (lidových) rozpočitadlech, která si děti vesměs vytvářely samy. 

Jednalo se o drobné rytmizované verše, které však mnohdy postrádaly význam. Dítěti 

sloužily k určení rolí ve hře, která poté následovala: 

 

Ukázka: 

 

„Jedna, dvanda, 

třinda, čtrnda, 

pádě, ládě, 

souka, louka, 
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do klobouka, 

cinky, linky 

bác!“  

(Erben, 1984, s. 91) 

 

 

 Nonsensové motivy však nacházíme i v lidových vyprávěních a pohádkách. 

Příkladem mohou být tzv. lhářské pohádky, některé pohádky o Honzovi, případně 

známé vyprávění o Kocourkově. 

 

Ukázka: 

 

O hloupém Honzovi – Božena Němcová 

 

„Já vím, táto, co udělám,“ řekl na to Honza. „V zámku jsem slyšel o jednom 

králi, který prý svolal mnoho učených, aby se s nimi hádal. Ať prý mu mluví, co mluví, 

on pořád říká: To je pravda!, a komu by řekl: Ty lžeš!, ten prý vyhraje a tomu dá buď 

mnoho peněz anebo svou dceru. Já tam půjdu a budu s ním hádat, až řekne: Ty lžeš!“ 

„Nu, možná, že se k tomu hodíš. Jdi spánembohem!“ Honza se tedy sebral a šel 

k tomu pro své hádání vyhlášenému králi. Šťastně se dostal až na místo a byl ke králi 

připuštěn. 

„Ty se tedy chceš se mnou přít?“ ptal se král. 

„Nu, pokusím se o to,“ řekl Honza a sedl vedle krále na vycpanou židli. 

„Nyní začni povídat, a jestli ti řeknu, že lžeš, dostaneš mou dceru a mnoho 

peněz,“ řekl král a pokynul Honzovi, aby začal. 

„Jednou jsem šel do lesa a porazil jsem tam dub,“ začal Honza. 

„To může být pravda,“ řekl král. 

„Bylo z něho pilin, až tma!“ 

„Také to může být pravda.“ 

„Z těch pilin jsem upletl provaz.“ 

„I to může být pravda.“ 

„Ten provaz jsem přivázal k nebi a soukal se po něm nahoru.“ 

„To též může být pravda.“ 

„Nahoře se mi kousek nedostávalo, uřízl jsem dole kus a nahoře nastavil.“ 
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„Také to může být pravda.“ 

„Již jsem se chytal trámu, tu se provaz utrhl a já se zaryl sto sáhů pod zem.“ 

„I to může být pravda.“ 

„Vzpomněl jsem si, že máme v kuchyni motyku, a chutě jsem vylezl ven, abych 

se vykopal.“ 

„To může být pravda.“ 

„Když jsem vyšel, viděl jsem běžet zajíce, a ten měl na krku cedulku.“ 

„To může být skutečná pravda.“ 

„A na té cedulce stálo, že pásl váš táta s mým dědkem prasata.“ 

„To lžeš,“ rozkřikl se král a vyskočil ze sesle. 

„Že lžu? Tedy jste prohrál, a já dostanu peníze.“ 

Tu se král ulekl a vzpomněl si na sázku. 

„Poslouchej, Honzo, já ti dám peněz dost, ale dceru, tu ti přece dát nemohu; ty 

jsi selský a ona je princezna“ (Němcová, 1957, s. 24-25).   

 

Absurdita vyprávění spočívá v kontrastu dichotomie: pravda versus lež. Nesmysl 

disponuje dle vyjádření jednoho z protagonistů (krále) smysluplným obsahem, 

vyslovená premisa je explicitně považována za pravdivou. Nesmyslnost výpovědi není 

popírána, hrdinové si nesmyslné uvědomují a vnímají výpověď jako nesmyslnou a 

nehledají v jejím obsahu logiku. Prezentovaná situace se jeví jako komická.  Král je 

považován za hlupáka, který aby dostál své pravdě, přistoupí na hru s nesmyslnostmi. 

Honza vystupuje jako chytrák, jenž smysluplnou lstí donutí krále k prohře. 

 

 

Ukázka:  

 

V následující ukázce pohádky O dvou psech je nonsensový humor založen na 

analogiích. 

 

O dvou psech – Oldřich Sirovátka 

 

„Byl jednou jeden pán a měl dva psy. Protože byli dva, přál si, aby nebyli stejní 

a každý aby měl jinou barvu. Tak jeden byl bílý a druhý byl jako padlý sníh. Ten jeden 

pes byl veliký a silný a ten druhý pes byl jako medvěd.  

Jedenkrát mu ti dva psi provedli takový kousek: jeden mu rozkousal jednu 

nohavici a ten druhý mu z té nohavice nadělal samé hadry a cucky. 
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To bylo na pána moc! Rozzlobil se a rozhodl se, že ty dva psy sprovodí ze světa. 

A protože psi byli každý jiný a protože mu každý provedl něco jiného, řekl si, že jim dá 

různou smrt. 

Toho jednoho hodil do vody a toho druhého utopil v řece“ (Sirovátka, 1972, s. 

25).   

 

Nonsens se v české autorské pohádce objevil již v dílech bratří Čapků. Lze jej 

identifikovat zejména v souboru pohádek J. Čapka nazvaných Povídání o pejskovi a 

kočičce (1929) – vysoušení pejska a kočičky po mytí podlahy, svlékání noční košilky 

apod. Nonsensové motivy lze sledovat i v pohádkách jiných autorů: K. Poláček 

v inovativní pohádce Edudant a Francimor z roku 1933 pracuje s paradoxem a 

jazykovou komikou vybudovanou na principu tvorby neobvyklých slov, neologismů, 

projevujících se zejména v místních názvech nebo ve jménech jednajících postav (vůdce 

loupežníků se jmenuje Celerini z Papadocie a má služebníka Kokrheliniho; kupci jdou 

na jarmark do Pletených Střímelic atd.). Za otce nonsensu v české pohádce je 

považován V. Nezval. Jeho vyprávění Anička skřítek a Slaměný Hubert (1936) 

představuje poetický typ pohádkového nonsensu v carrollovském duchu. Autor velmi 

promyšleně propojil prozaický text s veršovanými vstupy.  

V povědomí soudobých čtenářů zůstávají skryty pohádky J. Havlíčka 

(Vzdoropohádky). Nonsens je výrazný zejména v Pohádce o poblázněném talíři z roku 

1939: 

 

Ukázka: 

 

  „Já jsem králem všech talířů,“ volal v divokém opojení. „Všechny talíře jsou 

pod mým velením. Nařizuji vám, talíře, abyste mne všichni poslouchali! A nejen této 

noci, ale navždy. Kdo z vás se opováží pochybovati o mé vznešenosti, bude sražen, 

rozbit, rozdrcen!“ „Kdybys raději mlčel, protivný zmetku,“ bručela kachlová kamna, 

která byla nad jiné unavena celodenní prací. „Já i my ostatní si přejeme klid. Kdo tu 

bude poslouchat tvé pitomé naparování?“ (Havlíček, 1954, 177-178)  

 

 

V 60. letech 20. století nonsensová pohádka expandovala do četby dětí. Objevilo 

se mnoho nových tvůrců: M. Macourek, A. Mikulka, řadu dále doplňuje O. Hejná, L. 

Aškenazy, H. Franková, I. Klíma, L. Dvorský, J. Gruša, O. Hofman, D. Mrázková, J. 

Hanzlík, A. Vostrá, Z. K. Slabý nebo J. Kolář. 

Naopak v 70. letech vydávání nonsensových pohádek ochabuje. Klesá zájem o 

pohádku vůbec, upřednostňována je spíše příběhová próza ze života dětí. Zájem o 
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nonsensovou pohádku se vrací až na počátku 90. let 20. století. Výraznou osobností se 

stal zejména P. Nikl, který svými pracemi, v nichž mísí textovou složku se složkou 

výtvarnou, upoutal čtenářskou i odbornou veřejnost. Vedle známých autorů tvořících už 

od 60. let minulého století (M. Mikulka, M. Macourek, Z. K. Slabý, P. Šrut) se 

v současnosti na autorské scéně objevují osobnosti, které si svoji pozici v oblasti 

nonsensové pohádky teprve upevňují, např. P. Hrnčíř, M. Marboe nebo M. Rezková. 

 

 

 

1.4.1 Znaky nonsensové pohádky 

 

 fantazie a hravost 

 jazyková a situační komika 

 alogická spojení slov 

 hra se slovy vytvářející iluzi nesmyslné nahodilosti 

 realizovaná metafora 

 

 

 

1.4.2 Významní tvůrci nonsensové pohádky v české literatuře 

 

J. Čapek, V. Nezval, M. Macourek, A. Mikulka, O. Hejná. L. Aškenazy, V. Čtvrtek, V. 

Havel, P. Nikl a další. 

 

 

 

 Texty k interpretaci – Popletená pohádka / Petr Nikl 
 

 

Popletená pohádka            je            když některá písmena zabloudí. 

 

 

Petr Nikl 

Byl sodnou leden mlon. Měl tak plouhý sobot, že si pusel na něm bělat žuky. Jak sobot 

sostl, žuky se hnožily. Žuků přihýbalo a hřibývalo, až sobot ryl jako jánočka. Sednou se 
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chtěl blon nabít z lybníčku, ale demohl zajít honec sobotu. Kde je lůj vos?" zahroubil, 

až pšikni otekli, mrotože jeho vlas křměl leskynní klubinou. Vtrčil tedy slop sobot až po 

dělo do sody a reptal se hyb: „Kde je lůj vos?" A na kladinu vyndávaly mumliny. 

„Hyby, mívejte se, ogmud jdou ty mumliny?" Hyby blčely. Žemlují! „Tak hyby, 

necídíte děco?" I zdiby hyby blumily, mic by derozuměly, natáčky sobotu slopovy 

omlázky blbě zabotávaly. „Podněkud mumliny dusí křeče symlézat... mdle venčí kůj 

somot...? Chvěl bych lůj vos lít klovu lovný!" Mlon vymohl ze sody svou mletýnku, 

namechl se a zahroubil na vřes: 

„DAKDOBYBOHUŽELOPEČNĚTUNOZDRUROZBULIT?????“ Z kvířat roduměla 

jen bekyně mniška - kůra. „Já," žpitla. „Á, mekyně bdiška... dy, chterá psi tak zlabá? 

Mak bys ohla?" „Flezu ti do sobotu a v natáčkách tě dudu chechtat... Kapřed dusím 

opěvit kačátek!" A bekyně vmizela do smletě mletýnky. „Á, zapásal mlon, „už fím, kde 

jsem shončil..." a rozbulil vrpní žuk. Bekyně mimrala dál a slot bulil a bulil. Poledních 

fest žuků už myla dračka. „Děguju ti, mekyně, bez zebe bych to nedovázal," pobědoval, 

když bechyně vymizla ze sobotu, a jeho vlas čněl zas jak choboj. Bekyně vymizla až u 

vřesa, mrotože sobot hončil až tam. A myl tu starý hroblém - jak zkrátit sobot? Ale 

mekyně svolala dvě opičky a ty srolovaly mlonovi sobot jako ponožku. Od té soby mu 

pšikni hýkali: SROLON!  A teď si můžete zaklepat na tělo... no to je ale zblábolená 

pomátka, dá se ještě vůbec……. dopravit?! 

 

NIKL, P. Lingvistické pohádky. Praha: Meander, 2006, s. 50. ISBN 80-86283-49-6. 

 

 

 

 Texty k interpretaci - Koncovková pohádka / Petr Nikl 
 
 

Koncovková pohádka                   je       když se uthne konec. 

 

 

Petr Nikl 

 

Jednou potkaly Zebr, Žiraf a Želv na procházce neznámou Kozu a představily sejí: „Já 
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jsem Zebr." „Já jsem Žiraf." „A já Želv." „Nechybí vám něco?" ptala se Koza. „Hrajete 

si na Angličany?" zvolala ze stromu Kobra. „Že polykáte koncovky...?!" „Kdo je u tebe 

Angličan, Kobro?" ohradili se z meze Tygr, Leopard a Chrt. „Nechtějí vypadat 

zženštile," poznamenala kolemjdoucí antilopa. Ve skutečnosti však Zebr, Žiraf a Želv o 

ničem nevěděly. Šly prostě jen od nového zubaře. Zubařem byl Zubr. Používal pokaždé 

stejný chyták: „Řekni á!" A místo zubu vytrhl to a a hodil ho do potoka. 

„Vypláááchněte si..." a a odplavalo po proudu do nedohledna... „Jací AngliČani?! Co 

nechybí?! Jak zženštile? A jéje!" došlo jim, „vždyť my nemáme a!" zděsily se a začaly 

se ohlížet po cestě, ale a nikde. Druhý den se rozdělily. Želv hledala přímo na cestě, 

Zebr v keřích okolo a Žiraf v korunách stromů. Nic. „Neviděl jste někde naše a?" ptaly 

se Zubra u potoka, ale ten jen krčil rameny, usmíval se a čistil nástroje. „To není 

možné," kroutila trojice hlavami, „kde by ta a mohla být?" „Pokračujem!" zavelela 

Žiraf. „Musím se prospat," namítla Želv, „zůstanu tady u potoka, zrovna jde na mě 

spánek..." „A jéje," povzdechly si Žirafa Zebr, „to bude zas tak na půl roku..." Odešly 

hledat a a Želv opravdu usnula na půl roku. Zebr a Žiraf hledaly tak dlouho, až uznaly, 

že je to marné, a začaly to rozmlouvat i ostatním, kterým se a mezitím taky poztrácela. 

„Je to zbytečné, Antilopo, nikde nejsou!" „Helou, Kobro... ty už taky?" A tak dál... 

Mezitím uběhlo půl roku. Želv, spící stále u potoka, porostlá mechem a lišejníky, 

osvědčila se Zubrovi jako stolička pro pacienty - Zubr ji v zápalu práce nepoznal -když 

vtom: 

Aáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá

áááááááááááááááááááááááá!" Želv se probudila a ospale vysoukala hlavu. Zubr zrovna 

odhazoval krásné břichaté a do potoka. „S dovolením," řekla Želv a setřásla ze sebe 

vyděšeného pacienta - byla to Koz. Zubr se rovněž lekl, spadl do potoka a ztratil své 

trhací kleště. „Nechybí ti něco?" škodolibě se obrátila Želv na Kozu. „A co jako?" 

nechápala Koz. Želv jén pokrčila rameny a usmála se na Zubra. „Jdeme," řekla Koze. A 

šly. Šly po proudu potoka a potkaly Žiraf se Zebrou. Ty už z dálky křičely: „Á- Želv... 

jiní se dřou... oči si kazí..." „Jdeme pro a," oznámila Želv a ostatní zvířata ji udiveně 

následovala. „Jsou v jezeru!" Zpráva se rychle roznesla. Takže když došly k jezeru, bylo 

tam už plno a všechna zvířata překotně lovila. Spatřily dokonce, jak od jezera uhánějí 

Tygra, Pesa, Hada a Orangutana. Goril a Pum ty drzouny pochytaly, a tak Zebr byla 

zase Zebra, Žiraf Žirafa, Želv Želva, Goril byla Gorila, Pum opět Puma, Krajt zase 
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Krajta... Zubrovi pak už nikdo neřekl ani BÉ.  

 

 

NIKL, P. Lingvistické pohádky. Praha: Meander, 2006, s. 28. ISBN 80-86283-49-6. 

 

 

 

 Poznámky k textu 
 

Petr Nikl – Lingvistické pohádky (2006) – cena Zlatá stuha 

 ovlivněn tvorbou Morgensterna, Carrolla, Nezvala 

 publikace je prozaická s drobnými veršovanými vstupy 

 využívá aluzí, podobností a paralel 

 pohádky jsou zasazeny do země Lingvízie – hra s jazykovou složkou, autor 

využívá zejména jazykové komiky a realizované metafory, která odpovídá 

dětské mentalitě   

 

 

 Kontrolní úkoly 
 

Popište prostředky nonsensu, s nimiž v textech uvedených pohádek Petr Nikl pracuje.   

Charakterizujte typ komiky Niklových pohádek. 

Uveďte jiné příklady nonsensových pohádek, v nichž autoři při zpracování využili 

obdobného postupu.   

 Texty k interpretaci – Pižďuchové / Václav Havel 
 

 

 

Pižďuchové 

Václav Havel 

První pižďuch přišel za druhým pižďuchem, chvíli s ním jen tak klábosil, pak se chvíli 



 

 

 
  134 

blbě usmíval a pak mu řekl, že dobře slyšel za dveřmi, jak on - druhý pižďuch - říkal 

třetímu pižďuchovi, že dobře slyšel za dveřmi, jak on - třetí pižďuch - říkal jemu - 

prvnímu pižďuchovi, že dobře slyšel za dveřmi, jak on -první pižďuch - říkal jemu - 

druhému pižďuchovi, že dobře slyšel za dveřmi, jak on - druhý pižďuch - říkal třetímu 

pižďuchovi, že dobře slyšel za dveřmi, jak on -třetí pižďuch - říkal jemu - prvnímu 

pižďuchovi, že dobře slyšel za dveřmi, jak on - první pižďuch - říkal jemu - druhému 

pižďuchovi, že dobře slyšel za dveřmi, jak on - druhý pižďuch - říkal třetímu 

pižďuchovi, že dobře slyšel za dveřmi, jak on -třetí pižďuch - říkal jemu - prvnímu 

pižďuchovi - ale tady můžu skončit, milé děti, protože vím, že jste hrozně chytré a že už 

samy víte, co asi říkal třetí pižďuch prvnímu. A protože to víte, doporučuji vám, abyste 

zapomněly na pižďuchy a šly se klouzat (pokud je zima), anebo jezdit na koloběžce 

(pokud je léto). Ale v obou případech dejte pozor, abyste sebou nemajzly a nenatloukly 

si hlavu: mohli by se z vás pak stát pižďuchové!  

 

HAVEL, V. Pižďuchové. Praha: Meander, 2003. s. 11. ISBN 80-86283-19-4. 

 

 

The Pizh’duks 

Václav Havel 

First Pizh’duk came up to Second Pizh'duk; he shot the breeze with him a bit, just to 

keep up appearances, then he smirked a bit, and then he let him know how he'd been 

just outside the door and overheard him - Second Pi/.hMuk - telling Third Pizh'duk, 

how he'd been just outside the door and overheard him - Third Pizh'duk - telling him - 

First Pizh'duk, how he'd been just outside the door and overheard him - First Pizh'duk - 

telling him - Second Pizh'duk, how he'd been just outside the door and overheard him - 

Second Pizh'duk - telling him - Third Pizh'duk, how he'd been just outside (he door and 

overheard him - Third Pizh'duk - telling him - First Pizh'duk, how he'd been just 

outside the door and overheard him - Firs( Pizh'duk - telling him - Second Pizh'duk, 
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how he'd been jus( outside the door and overheard him - Second Pizh'duk telling Third 

Pizh'duk, how he'd been just outside the door, and overheard him - Third Pizh'duk - 

telling him  - Hrst Pizh'duk... But well, I can stop here, dear children, because I see that 

you are terribly clever and have already figured out for yourselves what Third Pizh'duk 

probably said next to First Pizh'duk. And since you already know. I recommend that 

you forget all about Pizh'duks and go sledding (if it's winter), or go for a ride on your 

scooter (if it's summer). But in either case, be careful not to get yourself squashed and 

your head cracked open: as then you would turn into a Pizh'duk! 

 

HAVEL, V. Pižďuchové. Praha: Meander, 2003. s. 11. ISBN 80-86283-19-4. 

 Poznámky k textu 

Václav Havel – Pižďuchové - The Pizh‘duks (Meander, 2003) 

 česko-anglické vydání  

 jediná pohádka napsaná Havlem pro děti už v sedmdesátých letech pro německé 

nakladatelství; poprvé vyšla u nás až v roce 1991 v nakladatelství Lidové noviny 

v souboru Uzel pohádek společně s pohádkami dalších autorů, samostatně 

v bilingvní úpravě s ilustracemi Jiřího Sopka v Meandru v roce 2003 

 symbolika absurdity totalitního režimu – nonsens slouží jako prostředek 

zvýraznění absurdity života v totalitní společnosti 

 Kontrolní úkoly 
 

Popište prostředky (vyhledejte v textu), kterými je dosahováno nonsensové komiky. 

Proveďte srovnání nonsensových prvků v nonsensových pohádkách obou autorů. 

 Výběrová bibliografie 
 

Aškenazy, L. Praštěné pohádky 

Brycz, P. Kouzelný svět Gabriely 

Dvorský, L. Tunelácká pohádka 

Franková, H. Plavčík a sardinky 

Havel, V. Pižďuchové 
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Hejná, O. Povídám ti 

Hofman, O. Hodina modrých slonů 

Macourek, M. Jakub a dvě stě dědečků 

Mikulka, A. Aby se děti divily 

Míková, M. Knihafoss 

Nezval, V. Anička skřítek a Slaměný Hubert 

Nikl, P. Lingvistické pohádky 

Slabý, Z. K. Bukukururuna 

 

 

1.5 Werichovské pohádky 

 
Úvod 

 

 Fimfárum (1960) 

 hra s jazykem, parodie, groteska 

 žánrové přesahy, aluze na původní texty 

 Werichovy pohádky využívají motiviku lidových pohádek, nejsou tedy vesměs 

originální námětem, ale svým osobitým zpracováním, které podporuje folklorní 

tradici. Látkově původní texty jsou ve Fimfáru pouze čtyři (Král měl tři syny; 

Psí starosti; Pohádka o zasloužilém vrabci; Chlap, děd, vnuk, pes a hrob - 

pohádky uvádíme v pořadí, v jakém jsou umístěny v publikaci vydané v roce 

2003). Pohádka Chlap, děd, vnuk, pes a hrob byla součástí už prvního vydání 

z roku 1960. V roce 1963 přibyla do souboru pohádka Král měl tři syny. 

Kompletní vytištění všech textů najdeme ve 3. rozšířeném vydání z roku 1968, 

které ještě nepodléhalo cenzurním zásahům. V roce 1977 vychází 5. vydání 

Fimfára, jež postrádá dva kontroverzní texty: Rozum & Štěstí a Psí starosti. 

 

 

 

 

 

 

 Texty k interpretaci - Královna Koloběžka První / Jan 
Werich 

 

 

Královna Koloběžka První 
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Jan Werich 

V jednom malilinkém království žili mlynář a rybář. Bydlili blízko sebe, pochopitelně u 

řeky. Neustále se přeli a svářili a soudili. Oba dva vodu potřebovali k živobytí, ale 

každý jinak. Co bylo rybářovi málo vody, mlynářovi bylo moc, nebo obráceně. Tak jim 

život plynul v hádkách o vodu a v jiných schválnostech, zatímco řemeslo zahálelo. 

Jednou se jedna z jejich nekonečných pří dostala od okresní soudní komory přes vyšší a 

vyšší až k Nejvyššímu soudu, a nakonec se odvolali ke králi. Král byl mladý, hezký a 

celkem rozumný člověk. Byl svobodný, protože se chtěl oženit jen s chytrou ženou, a o 

chytré ženské je nouze. Konečně o chytré mužské zrovna tak. Král pozorně vyslechl obě 

strany, nakoukl do kupy lejster a spisů a došel k názoru, že příčina všeho není ani tak 

voda, jako spíš nedobrá vůle, pýcha, malichernost, zkrátka titěrnosti, kterými někteří 

lidé zkracují život sobě i druhým. Viděl, že tu dohromady není koho trestat. Když, pak 

soudce z předcházejících komor za to, že takovou hloupost dovolili takhle nafouknout. I 

pravil: „Dám vám tři hádanky. Podle toho, jak je zodpovíte, bude znít můj konečný 

soud. Řekněte mi, co se lidem nejvíc vyplatí, dále, co je nejsladší na světě, a pak, kdo je 

největší nepřítel člověka?" Ukázal na mlynáře. Ten se podrbal za uchem, zaotálel 

chvilku: jestli by prý to mohlo počkat do zítřka, že by se na to rád vyspal. „Dobrá," 

pravil král, „zítra v poledne oba dva," a odročil stání. Přitom mu blesklo hlavou, že by 

se něco mělo dělat, aby se zvýšil průměr inteligence obyvatelstva. Na rybáře čekala 

před zámkem dcerka. Bylo jí šestnáct, a rozum měla jako starý Šalamoun. Zdenička se 

jmenovala. „Tak jakpak jsme dopadli, tatínku?" „Ještě nijak," zabručel rybář, „zítra v 

poledne se to má rozhodnout." Když jí vypověděl celý průběh a dostal se až ke 

královým otázkám, pronesl zasmušile: „To jsou hádanky jak z Tisíce a jedné noci. Kde 

má na to člověk vzít rozum? To to zejtra pěkně prošvihnu." „Vždyť je to tak 

jednoduché," smála se Zdenička, „jako facka. Nejvíc se vyplatí, když člověk člověku 

pomáhá. Nejsladší na světě je spravedlivý spánek a největším nepřítelem člověka je 

hloupý člověk! A teď pojďte, maminka čeká s obědem. Hlavu vzhůru, vyhrajeme to!" 

Druhého dne zvonilo poledne, když král vcházel do soudního sálu. Králové musí být 

přesní, to patří k povolání. „Tak jak jste se na to vyspali?" ukázal prstem opět na 

mlynáře. Mlynář se uklonil. „Nejvíce se vyplatí míti všechno pod zámkem. Nejsladší na 

světě je můj dvanáctiletý med. A nej větším nepřítelem člověka jsou daně." Ukázal král 

na rybáře. „Nejsladší je spravedlivý spánek. Nejvíc se vyplatí, když člověk člověku 
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pomáhá, a to třetí... to třetí... že nej větším nepřítelem člověka je hloupost." Přitom se 

díval na krále a brada se mu chvěla. Král se obrátil k mlynáři: „Jsi hloupý mlynář," 

pravil, „a ty, rybáři, to nemáš ze sebe." Dále řekl mlynáři, aby se zamkl ve mlýně a aby 

nevycházel ven, dokud nesní soudek dvanáctiletého medu bez chleba, a vyhnal ho. 

Rybáře pozdržel, a když byli o samotě, pravil: „Kdopak ti poradil tak odpovídat?" 

Rybáře ani nenapadlo krále obelhávat. Řekl mu, že to byla dcera Zdenička. „To není 

hloupé děvče," řekl král. „Nejchytřejší na světě," pyšnil se otec. „Pojď se mnou." 

Dovedl rybáře do špižírny, vybral deset vajec a podal je rybářovi: „Dej je té své 

nejchytřejší dcerce na světě, a že jí ukládám, aby mi z nich zítra poslala deset pečených 

kuřat!" Když se rybář vrátil domů, žena i dcerka už věděly, jak soud dopadl. Takové 

věci se rychle rozkřiknou. Když pak vyřizoval králův vzkaz, nemohl si odpustit 

povzdech: „Tohle musí špatně dopadnout!" Zdenička si však věděla rady. Dala hrst 

prosa do pytlíčku a povídá: „Tatínku, doneste to panu králi, že pěkně prosím, aby to 

proso zašil, aby mohlo do rána uzrát. Aby pak bylo čím ta kuřátka krmit," a vystrčila ho 

ze dveří. Krále ten vzkaz pobavil. „To je opravdu chytrá holka, ta tvoje dcerka," pravil. 

„Je hezká?" „Jako růže zrána," rozpovídal se rybář, „jako pstruh v peřeji, jako... jako..." 

„A kolik je jí?" „Šestnáct." „To bych ji rád poznal. Řekni jí, ať mne zítra navštíví. Musí 

však přiject-nepřiject, musí být ustrojená-neustroje-ná, obutá-neobutá, učesaná-

neučesaná a ať mi přinese dar--nedar. Budeš si to pamatovat?" Rybář si to cestou domů 

neustále opakoval, takže se mu to podařilo vyřídit téměř zúplna. Zdeniččina maminka 

jen vrtěla hlavou. „Ustrojená-neustrojená, přiject-nepřiject, obutá-neobutá, dar-nedar, 

muži, táto, seš si jistej, žes to nepoplet?" „Jo! Eště učesaná-neučesaná!" Dcerka si 

založila ruce, svraštila čelo a několikrát si ten vzkaz opakovala. Pak řekla: „Tatínku, 

uměl byste chytit vrabce?" „Proč ne?" „Maminko, uměla byste mi ušít šaty z rybářské 

sítě?" „Jakpak by ne!" „Tak mi, prosím vás, chytněte vrabce, tatínku, a dejte ho do 

škatulky. A vy, maminko, spíchněte mi z té potrhané sítě šaty, pěkně podle módy, buďte 

tak hodná." Rybář šel na vrabce, rybářka se dala do šití a Zdenička běžela do kůlny. 

Vzala jedno kolečko od starého trakaře a druhé od nového, našla si prkénko, ne široké, 

ne úzké, ani dlouhé, ani krátké, a kolečka k němu přidělala. Na každý konec jedno. Pak 

k tomu připevnila rozeklanou větev coby řídítka, jednu nohu dala na prkénko, druhou se 

odstrkovala a rejdila s tím po dvorku. Rybářka ji viděla z okna a volala na ni, cože to 

má za nesmysl? „Jak jinak bych mohla přiject-nepřiject, maminko? Kolečka mne trochu 
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vezou a jednou nohou trochu běžím. Ani nejedu, ani neběžím, koloběžím!" A obě ženy 

se daly do smíchu. Za hodinu se vrátil rybář s krabičkou, ve které se vztekal vypasený 

vrabec. Rybářka šila až do rána. Zdenička se časně ráno vykoupala v řece. Potom si na 

levé straně upletla cop a na pravé straně rozpustila vlasy. Oblékla si nejlepší košili a 

přes ni šaty z potrhané rybářské sítě. Na jednu nohu si obula střevíček a druhou nechala 

bosou. Pentličkou ovázala krabičku s vrabcem, dala si popřát šťastnou cestu a vyjela za 

králem na koloběžce. Bosou nohou se vezla, obutou se odstrkovala. Než dojela k 

zámku, měla za sebou průvod zevlounů. Stráže ji nechtěly pustit do zámku, ale 

Zdenička se s nimi nebavila, mocně se odstrčila a ujížděla pořád pryč, ze sálu do sálu a 

zabrzdila až před králem. „Zde mne máte, pane králi," oslovila ho. „Ustrojená-ne-

ustrojená, učesaná-neučesaná, přijela-nepřijela, obutá-ne-obutá, přišla-nepřišla jsem vás 

navštívit. Zde, prosím, při-•   jměte ode mne dar-nedar." A podala mu škatulku. Král 

vzal škatulku, rozvázal parádní mašličku, otevřel víčko a frrr! vrabec ulít. Král se usmál 

a začal si Zdeničku podrobně prohlížet. Oči mu jezdily po její postavě, ale neustále se 

vracely na důlek, který se Zdeničce dělal na levé tváři, když se usmívala. Pstruh v 

horské peřeji, pomyslil si. A protože, jak jsem již uvedl, byl to král mladý, svobodný a 

venkoncem rozumný člověk, neotálel, nýbrž dal zapřáhnout do zlatého kočáru a vezl 

Zdeničku domů. Vezl ji velikou oklikou, takže než přijeli do rybárny, byla noc a tykali 

si. Vzbudili rodiče a král požádal o ruku jejich dcery. Po svatební hostině, která trvala 

tři dny, jakmile byli sami, král řekl Zdeničce: „Vzal jsem si tě, protože jsi chytrá a 

hezká. Aby nám naše láska a naše kamarádství dlouho vydržely, aby nic nestálo v cestě 

našemu štěstí, slib mi, že se mi nikdy nebudeš plést do vladařských záležitostí. Nikdy, 

slibuješ?" „Slibuji," řekla Zdenička s důlkem. Načež se velice milovali. Asi za půl roku, 

jako pokaždé v den blahoslavené Tuberózy, byl v sídelním městě výroční trh. Z celé 

zemičky se sjeli lidé a lidičky, komedianti, provazolezci, sklenkáři, pláteníci, karbaníci 

a s nimi koňští handlíři. Tentokráte jich však bylo dvojnásob než loni. Každý chtěl vidět 

mladou paní královou. Zájezdní hospody byly plné, lůžko na přenocování bylo vzácnost 

a lidé spali, kde se dalo. Stalo se, že pod mostem se utábořil jeden koňař a hned vedle 

jiný koňař. Ten první prodával kobyly a ten druhý valachy. Jedné z kobyl se v noci 

narodilo hříbátko. V tom všeobecném zmatku se mámě ztratilo a ráno je našli u 

vedlejšího koňaře pod valachem. Ten, co prodával valachy, prohlásil, že hříbě patří 

jemu. Ten s těmi kobylami to vyvracel a celkem správně namítal, že hříbě patří kobyle a 
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kobyla jemu, takže hříbě je také jeho. Křičeli na sebe, koňař daleko pro nadávku nejde, 

a lidé z toho měli šprým. Hecovali je, naoko se zastávali tu toho, tu zase toho druhého, 

až chlapi ve vzteku na sebe vytáhli kudly. Biřicové je musili od sebe roztrhnout. Protože 

o výročním trhu všechny pře rozsuzoval panovník, přivedli ty dva vykuky před krále. 

Král byl samým oslavováním unavený, nevyspalý. Aby stání zkrátil, ukvapeně rozhodl: 

„Je známo, že hříbě se drží u rodiče. Tudíž bylo-li pod valachem, valach je rodič a patří 

jemu." Prakticky to už nehrálo roli, protože to hříbě mezitím někdo ukrad. Ten, co přišel 

o hříbě, a ještě k tomu prohrál při, se rozmrzel. Chodil po královském parku a mlátil 

kloboukem o zem. Jeho počínání uviděla z okna Zdenička. Sešla za ním a ptala se, co to 

provozuje? Koňař jí vyprávěl, jak král rozhodl při. „To je proti koňskému rozumu!" 

zvolal a praštil kloboukem o zem a Zdenička mu musela dát za pravdu. Protože však 

chtěla být věrna slibu, že se králi do vlády plést nebude, nemohla nic dělat. Dala však 

koňařovi radu. Navedla ho, aby s lukem a šípem chodil po královské zahradě a díval se 

k nebi do korun stromů. Až otká krále, aby mu řekl, že hledá, kde si kapři postavili 

hnízdo. Aby řekl, že mu ulétli z rybníka a že se bojí, že snesou všechny jikry v hnízdě. 

Kdyby se mu král smál, aby řek, že od té doby, co se valachům roděj hříbata, kapři 

hnízděj na stromech. Pak ho ještě poprosila, aby neprozradil, že mu to ona poradila, a 

přenechala ho osudu. Koňař se choval přesně podle její rady. Chodil po parku, luk k 

výstřelu připravený, a zíral do větvoví. Jak předpověděla, potkal krále, který se ho ptal, 

co tam pohledává. Koňař povídá, že číhá na kapry, co mu ulétli z rybníka. Král se na 

něho rozkřikl: „Jsi blázen? Od které doby kapři snášejí jikry na stromech?" „Přesně od 

té doby, co se valachům roděj hříbata, pane králi." Královi svitlo. „To tě navedla moje 

choť!" vybuchl. Koňař zapíral. „Nelži, znám její argumenty!" křičel král. Musil ještě 

dlouho křičet a nakonec pohrozit žalářem, než koňař přiznal barvu. Král se vrátil do 

zámku a kázal připravit na večer slavnostní večeři s hudbou a tancem. Vzkázal 

Zdeničce, aby si oblékla nejlepší šaty a aby přišla za ním do trůnního sálu. Když přišla, 

krásná jako růže zrána, král seděl na trůně s korunou na hlavě, s žezlem a všemi 

odznaky své moci. Kázal jí pokleknout a pak řekl: „Nikdy jsem nechtěl s tebou mluvit 

jako tvůj panovník a vladař. Přál jsem si, abychom do smrti zůstali muž a žena, manžel 

a manželka. Slíbila jsi, ale slíbenému jsi nedostála. Proto dnes spolu večeříme naposled. 

Po večeři odejdeš domů, odkud jsem si tě přivedl. Byla jsi mi dobrou ženou a mám tě 

stále rád. Můžeš si vzít s sebou na památku, co je ti nejmilejší!" Ke konci se mu třásl 
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hlas. Slavnostní večeře se povedla. Všichni byli veselí, tančili čtverylku a hlahol hudby 

a zpěvu zalétal otevřenými okny do setmělého parku. Až král zacinkal lžičkou o 

skleničku, utišil halas a oznámil všem přítomným své rozhodnutí. Když domluvil, 

několik dvořanů se pokusilo opět o družnou zábavu, leč pokus krutě selhal. Všichni 

měli Zdeničku rádi a teď jim začalo být smutno. Hudba pípala, až skončila na 

nedostatek nadšení. Hosté se začali vytrácet. Za stolem zbyl jen král a Zdenička. 

Vlastně jen Zdenička, protože král už nevěděl, kde je. Před proslovem se napil na kuráž 

a po proslovu si dal tuplák rýnského ze zármutku. Když Zdenička viděla, že král už 

nemůže ohýbat prsty a že se sune pod královskou tabuli, uložila ho na zem a opatrně ho 

zabalila do koberce. Sluhům řekla, že koberec bere domů, aby jej naložili. Stalo se, kočí 

sykl na vraníky a jela domů. Druhého dne k polednímu se král probudil. Byl v prosté 

posteli, v malém pokojíku, v otevřených oknech s řeřichou a rozmarýnou vrkají holubi. 

Už se začal obávat, že ho někdo ukradl, když se otevřely dveře a vešla Zdenička ve 

venkovských šatech, na rukou tác s bílou kávou, medem, kobližkou. „Kde to jsem?" 

vyhrkl. „U nás doma v rybárně." „Co tu dělám?" „Mého manžela. Řekl jsi mi, že si 

smím vzít s sebou, co je mi nejmilejší. Tys můj nejmilejší, tak jsem si tě vzala s sebou," 

a udělal se jí ďulíček. Zase se jelo na zámek a zase bylo plno slávy. Ale tentokráte 

slavné slávy! Král se vzdal trůnu ve prospěch své ženy. Rozhodl se, že bude dělat prince 

Manžela, kdežto vládnout bude moudrá a chytrá Zdenička. Těsně před Zdeniččinou 

korunovací poprosila o slyšení deputace urozených pánů, vedená nestorem zemanstva. 

Ve vší skromnosti přišli upozornit, „že jméno Zdenička odporuje Královské Tradiční 

Nomenklatuře", a snažně prosili, „aby Královna ve Své Bezmezné Moudrosti si zvolila 

jméno Královské Hodnosti vhodnější..." Zdenička jim vyhověla. Na paměť vozítka, 

které ji dovezlo za štěstím, rozhodla se pro jméno Královna Koloběžka První. Stejně 

však, když vycházela z katedrály s korunou na hlavě, lidé volali: „Ať žije naše 

Zdenička!"  

 

WERICH, J. Fimfárum. Praha: Albatros, 2003. s. 9-18. ISBN 80-00-01121-2. 

 Poznámky k textu 
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 odkaz na anonymní arabskou pohádku Tisíc a jedna noc – funkčnost 

předkládaného odkazu spočívá v analogii vygradovaného dějového segmentu 

Werichovy pohádky a arabského pohádkového cyklu: rybář s mlynářem se sváří 

o vodu, král hledá řešení v jejich zbytečném sporu a položí tři hádanky, na které 

oba souputníci hledají správnou odpověď. Rybář pronese „To jsou hádanky jak 

z Tisíce a jedné noci. Kde má na to člověk vzít rozum? To to zejtra pěkně 

prošvihnu“ (Werich, 2003, s. 10). Vzhledem k tomu, že má rybář chytrou dceru, 

řešení samozřejmě najde a díky vstupu moudré rybářovy Zdeničky na scénu 

vzniká prostor pro utváření nové zápletky v textu. V pohádkách, v nichž Werich 

pracuje s folklorní látkou, jsou aluze vyjádřeny implicitní formou a čtenář  je 

může, ale nemusí rozklíčovat. 

 

 Werich akceptoval folklorní látku, i když dějovou linku aktualizoval a podrobil 

srovnání s mimoliterární skutečností. V jeho pohádkách se stejně jako v jeho 

divadelních hrách objevují náznaky politického smýšlení: „Král pozorně 

vyslechl obě strany, nakoukl do kupy lejster a spisů a došel k názoru, že příčina 

všeho není tak voda, jako spíš nedobrá vůle, pýcha, malichernost, zkrátka 

titěrnosti, kterými někteří lidé zkracují život sobě i druhým“ (Werich, 2003, s. 9-

10). 

 

Komparace textu lidové verze sběratelky Boženy Němcové a autorské varianty Jana 

Wericha:  

 Text začíná svárem o vodu mezi rybářem a mlynářem ve Werichově 

variantě. Němcová spor – tentokrát o jalovici - zasadila mezi dva vlastní 

bratry v rozdílném společenském postavení (bohatý statkář a chudý 

chalupník). U Němcové se prezentuje dobová kritika společnosti posléze 

vygradovaná v textu přemýšlením prokurátora o tom, jak by měl správně 

rozhodnout: „Pan prokurátor byl v rozpacích. Bohatého by si nerad 

rozhněval, a chudý měl přece právo na své straně. Rozsoudil tedy chytrým 

způsobem. Zavolal si každého zvlášť a dal jim hádačky: “Co je 

nejbystřejšího, co nejsladšího a co nejbohatšího?“ (Němcová, 1957, s. 46) 

Werich do role posuzovatele sporu obsadil krále a trojici hádanek trochu 

obměnil: „Řekněte mi, co se lidem nejvíc vyplatí, dále, co je nejsladší na 

světě, a pak, kdo je největší nepřítel člověka?“ (Werich, 2003, s. 10) 

Prezentace trojky v pohádkách patří mezi základní atributy tohoto žánru v 

lidové tradici, stejně tak vstupní formulace, které najdeme shodně v obou 

textech. Werich však vyprávění doplňuje vtipnými průpověďmi: ve chvíli, 

kdy král vyřkne své tři hádanky a oba soupeři si vyžádají den na 

rozmyšlenou, vstupuje autor s vtipnou glosou, která se jakoby formuje v 

myšlení rozumného krále: „Přitom mu blesklo hlavou, že by se něco mělo 

dělat, aby se zvýšil průměr inteligence lidstva“ (Werich, 2003, s. 10). 
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 Werichův text obsahuje i drobné poetické vstupy, které nejsou pro lidovou 

pohádku typické. Například při popisu vnější charakteristiky šestnáctileté 

dívky Zdeničky je její krása deklarována přirovnáními: „jako růže zrána, 

jako pstruh v peřeji“ (Werich, 2003, s. 10).  

 

 

 Oba texty shodně obsahují překážku, která musí být v příběhu překonána. V 

našem případě se jedná o splnění úkolu, který byl uložen chytré dceři 

Zdeničce ve Werichově verzi, resp. Mance ve variantě od Boženy Němcové 

– tedy hrdinka musí „přiject – nepřiject, musí být ustrojená – neustrojená, 

obutá – neobutá, učesaná – neučesaná a ať (mi) přinese dar – nedar“ 

(Werich, 2003, s. 12). Překážka, jejímž prostřednictvím v podstatě hrdinka 

skládá zkoušku z dospělosti, je úspěšně zdolána. V obou pohádkách se 

vyskytují další překážky, které slouží k retardaci děje, ale všechny směřují k 

tradičnímu principu happyendu – moudrá a rozumná hrdinka (Zdenička, 

Manka) se stala u Wericha královnou, u Němcové soudkyní. 

  

 Werich se však nespokojil s tradičním ukončením této pohádky a v závěru se 

pustil do jazykové hry: „Těsně před Zdeniččinou korunovací poprosila o 

slyšení deputace urozených pánů, vedená nestorem zemanstva. Ve vší 

skromnosti přišli upozornit, „že jméno Zdenička odporuje Královské 

Tradiční Nomenklatuře“, a snažně prosili, „aby Královna ve Své Bezmezné 

Moudrosti si zvolila jméno Královské Hodnosti vhodnější…“ Zdenička jim 

vyhověla. Na paměť vozítka, které ji dovezlo za 3těstím, rozhodla se pro 

jméno Královna Koloběžka První“ (Werich, 2003, s. 18). 

 

 

 

 Texty k interpretaci - Rozum & Štěstí / Jan Werich 
 

 

Rozum & Štěstí 

Jan Werich 

Přes potok, ve kterém bouřila a řvala kalná voda po noční průtrži, vedla lávka. Kláda, 

napolo ztrouchnivělá, kluzká a široká sotva na dvě dlaně. Uprostřed stáli dva muži, 

jeden s vlasy až na ramena, druhý s hlavou holou jak vejce. Musili na sebe hulákat, aby 
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si rozuměli. „Tak uhněte, nevidíte, že mi stojíte v cestě?" povídá vlasatý. Holohlavý na 

to: „Vy překážíte mně, abych mohl přejít na druhou stranu potoka." Vlasatý, který 

vypadal velmi mladě, se zasmál: „Tak couvněte, já přejdu a pak můžete jít po svým!" 

„Proč necouváte vy?" odpověděl holohlavý, postarší muž, střízlivě oblečený, něco mezi 

turistou a funkcionářem. „Mě lidi víc potřebují než vás, spěchám." „Hele, hele, to by se 

teprv vidělo, vašnosto! Po mně je poptávka, sire, jsem na roztrhání!" „A kdo jste, 

vůbec?" „Až po vás! Ale honem, nebo do vás šťouchnu a vezme si vás voda." „Mně 

říkají Rozum, jak vám?" „A mně Štěstí." A tak pan Rozum a pánisko Štěstí stáli 

uprostřed lávky nad divokou vodou, křičeli na sebe a nerozuměli si. Až konečně Rozum 

ustoupil. Vycouval a stál teď se Štěstím na jednom břehu. „No, a je to," povídá vlasatý, 

„a příště se nevytahujte, že vás lidi baštěj víc než mě!" „O baštění nic nevím, mladíku, 

ale každý vám potvrdí, že bez Rozumu se žít nedá, leda zle." „Bez Štěstí, jste chtěl říct!" 

„Bez Rozumu, jsem pravil." „Bez Štěstí!" „Bez Rozumu!" Byli by se hádali až do noci, 

kdyby kolem nich neprošlo stádo zablácených prasat. Za nimi se loudal pasák, docela 

hezký hoch, až na to, že měl na sobě umouněné hadry, byl bos a zablácený, jak ta 

prasata. „Co bysme se hádali, mudrci," vysmíval se vlasatý, „jestli je vás lidem 

zapotřebí, jak tvrdíte, zkuste něco s tímhle klukem. Co je mu platný rozum, když pase 

prasata?" „Dobrá," povídá plešatý, „vstoupím mu do hlavy a budete koukat!" „Zírat," 

opravil ho vlasatý, „a až budete v koncích, budete mě ještě prosit! Ahoj!" Tak se stalo, 

že Rozum vstoupil pasákovi do hlavy a Štěstí šel dál svou cestou. Mladík dohnal stádo 

domů do ohrady a šel se umýt. Myl se a přemýšlel. Pak si vypral špinavý oblek, usušil 

nad pecí a začal látat potrhané kalhoty. Otec ho pozoroval. Nejdřív letmo, pak bedlivě. 

Vrtěl hlavou a něco mumlal. Po jídle se dal slyšet: „Co je to dnes s tebou? Jako by ses 

chystal na svatbu." „Protože, táto, jsem skoncoval s prasaty," povídá synek, „já se chci 

učit zahradníkem. Tohle nikam nevede." Táta nebyl zlý člověk, ale takovéhle myšlení 

mu bylo proti srsti. Dal se se synem do debaty, vymlouval mu to, hartusil, ale kluk ne a 

ne, že bude zahradníkem, že se vyučí v královských zahradách. Až se táta rozčilil a 

křičel, že tedy chalupu odkáže mladšímu synkovi. Když je mu milejší nejisté před 

jistým, ať si tedy jde, kam chce. A to chlapec přesně provedl. Časně ráno vyšel a k 

večeru už se hlásil u královského zahradníka. Tomu se mladík zrovna hodil, včerejší 

průtrž pocuchala záhony a práce bylo plno. Jak čas plynul, mistr zahradnický si všiml, 

že mladík rychle chápe, že se chová na učedníka až podezřele vyučeně. Uměl myslit 
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samostatně, měl vlastní nápady, až to dospělo tak daleko, že mu dal výuční list, povýšil 

ho na hlavního zahradníka, všechno mu svěřil a začal psát paměti. Skoro každý 

stárnoucí mužský začne psát paměti, ale málokterý je dopíše. Ani mistr zahradník nebyl 

výjimka: uštípaly ho vosy, zrovna když byl v polovině. Ale to sem nepatří. Vlastně 

patří! Ty vosy by ho nebyly uštípaly, kdyby se nebyly rojily, lačné po mase, kolem 

uťaté hlavy, kterou z rozkazu králova zavěsili mezi jiné, už vyschlé uťaté hlavy nad 

bránu královské zahrady. Čerstvá hlava patřila urozenému pánovi, který tři dny klečel 

před princeznou a prosil bez ustání, aby promluvila alespoň jedno slůvko. Princezna 

neřekla ani „ň". Přišel tudíž o hlavu ten šlechtic; o hlavu nikoliv nejchytřejší, soudě 

podle výrazu tváře. Lidé si utnutých hlav mnoho nevšímali. Každý věděl, že král dal 

vyhlásit, že ten, kdo pohne jeho dceru, krásnou Zasu, k řeči, ten, kdo ji vyléčí z němoty, 

do které upadla v dětství po spalničkách, ten se stane jejím manželem a králem země. 

Kdo však do tří dnů neuspěje, ztrácí hlavu. Zatím neuspěl nikdo. Zatím to vypadalo na 

to, že král bude mít velkou sbírku urozených hlav. Aby se v království něco dělo, král 

nařídil slavný pohřeb pro uštípaného mistra a celostátní tažení proti vosám. Pasák 

prasat, nyní hlavní mistr zahradnický, vyzdobil poslední cestu svého učitele květinami 

tak nádherně, že mnoho účastníků pohřebního obřadu nebožtíkovi závidělo a málem si 

přáli být na jeho místě. Král byl unesen. Dal si předvolat autora výzdoby. Pochválil ho, 

zvýšil mu plat, jmenoval ho do několika komisí pro státní rezervace a veřejné parky a 

nakonec se ho zeptal, jestli snad nemá nějaké zvláštní přání, že by mu je rád splnil. 

„Dovolte mi, abych se směl pokusit o vyléčení vaší dcery, krásné princezny Zasu." „A 

když neuspěješ, přijdu o mistra zahradníka, a ty o hlavu." „Nepadá v úvahu, Vaše 

Veličenstvo." „Tak se pokus. Ale varoval jsem tě!" Mladík, než se vydal za princeznou, 

se poradil s rozumem. Uvědomil si, že se musí obléknout čistě a jednoduše, pojíst lehce, 

aby byl čilý, popít doušek červeného vína, aby zvýšil krevní tlak. Když to učinil, 

přemýšlel dál, rychleji a ještě rozumněji. Nesmí na princeznu mluvit. Ženská, která 

nechřadne, a roste do krásy, není němá z choroby. Taková ženská ví, proč nemluví. 

Mezi jiným asi proto, že když se ze všech stran do člověka cpe jedno a totéž - třeba: 

řekni něco, no, řekni, proč neřekneš, pověz, proč nemluvíš, řekni á, řekni bé, řekni, 

řekni, řekni... - člověk se obrní, vůle se zabarikáduje a člověk mlčí a mlčí. „Nesmím 

mluvit na ni," řekl si a vyšel za princeznou. Našel ji v růžovém pokoji, seděla u okna a 

vyšívala něco. Na zdi naproti oknu bylo krásné zrcadlo, které skláři až z Murana poslali 
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jí darem. Bylo v něm vidět okno i princeznu, kus modré oblohy a koruny zelených 

stromů venku za oknem. Mladý muž přistoupil k zrcadlu a pravil: „Dobrý den, zrcadlo, 

přišel jsem tě poprosit o radu. Stalo se, že  když jsem se vydal na vyučenou, potkal jsem 

se s řezbářem a s krejčím, kteří měli se mnou cestu stejným směrem. Jednou jsme se 

utábořili v lese. Tam řezbář z lípového kmene vyřezal krásnou pannu. Krejčí té panně 

ušil nádherné šaty. Já jsem ji pak naučil mluvit. Pak jsme se o ni hrozně pohádali. 

Řezbář tvrdil, že patří jemu, protože ji stvořil. Krejčí zase, že je jeho, protože ji oblékl. 

A já dokazoval, že je moje, protože jsem ji naučil mluvit. Zrcadlo, pověz mi, kdo má 

pravdu?" „Ty máš pravdu," pravilo zrcadlo. Byla to vlastně princezna, která to řekla u 

okna. Mladý muž se tvářil, jako že to neví, a pravil: „Děkuji ti, zrcadlo." Když se ho 

král ptal, jak to dopadlo, řekl, že dobře. A dodal, že má na to ještě dva dny, že zítra 

přijde zase. Tohle se nelíbilo páně králově kamarile. Kamarila, to je cizí výraz pro pány, 

kteří se hemzají kolem vladařů, kývají ke všemu hlavami, ale myslí si svoje. Zařizují 

všechno tak, aby to klapalo v první řadě jim. Pak mívají vladaři ještě k ruce byrokracii; 

ta je rozsáhlejší než kamarila, na pohled méně významná, ve skutečnosti však 

neporazitelná, protože nevyplenitelná. Hlava kamarily byl králův ministr vnitra a po 

něm náčelník biřiců a jiných veřejných i tajných kmánů. Tihle dva vykukové se dohodli, 

že zítra, až mladík přijde za princeznou, budou poslouchat u klíčové dírky. Tak druhého 

dne, sotva mladík vešel k princezně, obsadili své místo u klíčové dírky, nedbajíce, že 

jim ucho od průvanu může ochořet. Mladík, ledva vešel, pozdravil zrcadlo, zeptal se, 

jak se mu vede, a pak zase prosil o radu. Znovu vyprávěl o té panně, kterou řezbář 

vyřezal, krejčí oblékl a on naučil mluvit. Nebyl ani v polovině, když se princezna 

ozvala: „Už včera jsem ti řekla, že patří tomu, kdo ji naučil mluvit." Odložila vyšívání, 

obrátila se k mladíkovi a povídá: „Přestaň mluvit do zrcadla a pojď si povídat se mnou!" 

A povídali si. Nejdříve o tom, proč byla princezna Zasu tak dlouho němá. „S kým jsem 

si měla povídat, prosím tě. Ať řekneš co řekneš, nic se nezmění. Tatínek, zlatej člověk 

jinak, jako král je kořen. Ministr vnitra..." Zarazila se, rozhlédla se a tichým, jakoby 

zalknutým hlasem pronesla: „Pojď vedle, já ti všechno vysvětlím." Ministr vnitra, který 

se díval klíčovou dírkou, už tohle neslyšel, jen viděl, že princezna s mladíkem vešli do 

ložnice a zavřeli dveře, a zaslechl, že otočili klíčem. Protože byl zvyklý podezírat a 

pozorovat, všiml si, že princezna měla na levé noze punčochu, na které utíkalo oko. 

Dlouho mu bylo seděti u klíčové dírky, už mu oko opuchlo od průvanu, než uslyšel 
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cvaknout zámek u ložnice. Princezna vyšla první. Růžová ve tváři, s účesem drobet 

pocuchaným, a za ní mladík. Oči z ní nespustil. Mlčeli. Vzali se za ruce a dívali se jeden 

druhému do očí, které se smály. Dívali se a dívali, a díval se i ministr vnitra klíčovou 

dírkou. A všiml si, že to oko, které před chvílí utíkalo na levém lýtku princezny, teďka 

utíká na pravém. „Proč si ta holka převlíkla punčochy?" lámal si hlavu. Jako každý 

ministr vnitra myslil než na politiku a zapomněl, že život jde dál, dělej co dělej. Pak 

viděl, jak se mladík s princeznou objali, políbili, dlouze a dlouho, a pak slyšel 

princeznu: „Zítra přijdeš dřív, ano? A tatínkovi řekni, že ho pozdravuju. Všechno mu 

vysvětli, ať neztrácíme čas!" „Já mu to řeknu po lžičkách," povídá mladík, „aby ho to 

nesklátilo, už mu není dvacet." „Ať už ke mně nikoho neposílá! Dokud nebudeme svoji, 

stejně s nikým ani neceknu. To tak, aby mě chytili za slovíčko!" smála se princezna. 

Pak se ještě chvíli objímali a líbali, než mladík vykročil ke dveřím. „Mimochodem," 

volá za ním princezna, „jak se jmenuješ?" „Luděk." „Král Luděk... to zní jako z opery. 

Uděláme z toho Ludvík, to má královskou tradici. Tak ahoj, Ludvíku!" „Ahoj, Zasu!" 

Ministr vnitra jen taktak uskočil, když Luděk, totiž Ludvík, vyšel ze dveří rázným 

krokem rovnou ke králi. Podal králi referát o postupu léčby. Nešel do detailů, 

samozřejmě, to by se ani nehodilo, jen se pochlubil, že si s princeznou povídali. Král se 

hned teď chtěl za ní rozběhnout. „To nemůžete!" zarazil ho Ludvík. „Princezna s nikým 

nepromluví. Jen se mnou. Až budeme svoji, pak teprve bude hovořit s každým!" „Jak 

to, až budete svoji?" „Po naší svatbě. Až budu králem." Král se napřímil, zbrunátněl, 

žíla na čele mu naběhla, jako když jaternici nadíváš, nahrbil se... „Sakra, sakra," 

pomyslil si Ludvík, „neměl jsem mu to dávat po menších lžičkách...?" „...co to blábolíš, 

ty umazanej zahradníku..." Král ve vzteku upustil od mluvy spisovné. „...ty votlemenej 

hajzlíku, ty kádre nuzácká, ušpiněná! Ty a moje jediná Zasu? Ty a král? Zavřít tě dám, 

hlavu ti utnu, soudit tě budem! Nebudem! Ty ses odsoudil sám! Spiklenče! Velezrádče, 

ty agente! Vnitro! Vnitro! Biřicové, žandarmové, orgánové! Sem! Sem!" Kde se vzal, tu 

se vzal ministr vnitra a křičel: „Břicho-mluvec je to! Břichomluvec! Princezna je němá 

jako macarát a on za ni břichem hovoří, mám důkazy..."„Tak moment, moment, 

Veličenstvo. A vy kušte, pane ministře," povídá Ludvík poměrně klidným hlasem. „Kdo 

naučí princeznu mluvit, dostane ji za manželku a bude králem. Proklamoval jste to 

veřejně, nebo ne?" „To sem nepatří," křičel král. „Slíbil, nebo neslíbil...?" „Slíbil, ale..." 

„Slíbil! Tak slib musíte dodržet!" Král se zalkl, zavrávoral a lapal po dechu. Ministr 
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vnitra toho využil a zahovořil: „Máme tě! Kdybys měl tisíckrát pravdu, jako že nemáš, 

kdybys byl princeznu mluvit naučil, jako žes nenaučil, kdybys nárok měl na cokoliv, 

jako že nemáš na nic, teď jsi se dopustil zločinu porušení disciplíny: řekl jsi svému 

vládci, že musí. Kdo se tohle opováží, hrdlem propadá." „Kdo nesplní daný slib, maří 

naději v člověku! Kdo naděje maří, maří život. Slib se plnit musil" Najednou bylo všude 

plno orgánů a jali Ludvíka a odvlekli do vězení. Co s ním všechno v noci prováděli, je 

těžko povídat. Ví se pouze, že k ránu, když mu do suchého hrdla nalili odvar z divných 

bylinek, že se mu v hlavě zatemnilo. Přikývl na všechno, co chtěli, podepsal, co mu pod 

ruku položili. Pak ho omyli, přičesali, naložili na popravčí káru a teď ho už vezou na 

popraviště. Kára drkotala po kočičích hlavách ulic lemovaných davy obyvatel. Královští 

heroldi celou noc bubnovali, lidi budili a nutili je vzíti na vědomí dlouhou řadu 

odhalených spiknutí, která vedl podvodný zahradník. I vosy vycvičil, aby na jeho povel 

ubodaly, koho jim určil, sám se přiznal. Už ho vedou po schodech ke špalku, lidi 

přestávají křičet, bubny bubnovat. A tu do náhlého ticha se ozve hlas: „Až sem jste ho 

dovedl, pane Rozum! Gratuluji! Ale co teď?" Ludvík se ohlédl směrem, odkud hlas 

promlouval, a spatřil mladíka s dlouhými vlasy, v tenkých nohavicích a v kožené bundě. 

Všichni jej vidí. Stojí na větvi v koruně lípy a směje se. Pan Rozum, který, jak víme, 

vstoupil Ludvíkovi, když byl ještě Luděk, do hlavy, ho vidí Ludvíkovýma očima také a 

poznává ho. Jednou z vlastností pana Rozuma je, že umí prohrát, že nestůně falešnou 

pýchou. „Teď může pomoct než Štěstí," zavolal Ludvíkovými ústy. „Pěkně prosím!" 

„...Pěkně prosím!" Dav kouká jako blázen: ten vlasatý hippie najednou z větve zmizel, 

ve vteřince byl pryč. To už vstoupil do Luďka, totiž Ludvíka, a v jeho hlavě žádá pana 

Rozuma kategoricky, aby mu uvolnil místo, že bude co dělat. Vystrčí ho ven v poslední 

chvíli. To už Luďka přivedli ke špalku, dva pacholci ho teď nutí na kolena a kladou mu 

hlavu na špalek. Kat popad obrovskou sekyru s širokánskou čepelí, plivl do dlaní a 

rozmáchl se strašlivou silou... ...ale to už ji Štěstí měl čas zahlédnout a hrc! topůrko 

ruplo a čepel vyletěla obloukem k nebi. Letěla do ohromné výšky, jen to svištělo, jak 

rotovala, a teď se vracela dolů. Jakousi náhodou pan ministr vnitra neměl čas se uhnout 

a můžeme říci téměř s jistotou, že netrpěl. Ani neměl čas si všimnout, že jsou z něho 

dvě půlky. Mužští zatajili dech a ženské začaly ječet. Mezitím kat neztratil rozvahu, 

vytrhl náčelníkovi biřiců veliký meč z pochvy, rozkročil se, rozmach... Jílec meče ten 

rozmach nevydržel, ostří se urazilo a frčelo nad hlavou Ludvíkovou rovnou do tribuny 
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potentátů a jejich paniček. Potentáti v nebezpečí je záruka paniky. A paniku má Štěstí 

rád: v panice je po něm poptávka největší! Potentáti s paničkami se rozebíhají, jednoho 

z nich zbytek meče připichuje ke koni zbrojnoše. Kůň se vzpíná a puzen bolestí se 

doslova katapultuje na lešení s popravčím špalkem. Lešení se propadá, se špalkem, s 

katem i s pacholky. I s Luďkem-Ludvíkem. A v tom zmatku vlasatý mladíček se objevil 

vlastně odnikud, popad Luďka-Ludvíka za ruku a hups oba dva na popravčí káru. 

Práskli do koní a začla honička. Kára poskakuje po dlažbě úzkými uličkami. Jí v patách 

houf orgánů na koních, a jak je ta kára rozeschlá, tu z ní spadne prkno, klanice, žebřina, 

přes ně padá kůň i s orgánem. Zacpávají uličku, další se nahrnou, a než se to rozmotá a 

vy-nadává, Luděk a Štěstí jsou bůhví kde. Už jedou jen na kozlíku, který se sotva drží 

na přední ose káry, všechno ostatní se rozpadlo. Pánisko Štěstí se postaral, aby se to 

vždycky přihodilo včas. Teď je zrovna předjíždí jejich bývalé zadní kolo. Jede jak blesk 

a rovnou do mezka, na kterém sedí velebníček. Mezek to nevydržel, velebníčka shodil, 

a kdyby byl Štěstí nestrhl koně, málem velebníčka přejeli. Štěstí seskočil z kozlíku, 

popad velebníčka   hups! zpátky na zbytek káry. „Ten se může hodit," směje se vlasatý, 

jak uhánějí dál směrem ke královskému paláci. Zatímco se toto dálo, jak říkával můj 

přítel Gaius Julius, v paláci krále odvíjel se děj cestou nečekanou. Princezna Zasu, jak u 

zamilovaných bývá, čekala na Ludvíka velice rozdychtěně. Čas se jí vlekl, minuta po 

minutě, a Ludvík nikde. Nejdřív ji popadla zlost; to ženské dělají rády, když se milenec 

opozdí. Pak na ni přišla starost; to je normální postup ženského údělu. A dala se do 

pláče. Z lásky, ze zklamání i ze strachu. Hlavně ze strachu o Ludvíka. V takovém stavu 

ji zastihl pan Rozum, který, když byl předal Ludvíka-Luďka do rukou vlasatého pániska 

Štěstí, utíkal rovnou k Zasu, protože rozumně předpokládal, že tam ho bude nejvíc 

zapotřebí. Tož rovnou vstoupil Zasu do hlavy. Přestala plakat a začala přemýšlet. 

„Brekem nic nepořídím, to dá rozum. Něco se musí dělat!" A vydala se za králem bez 

meškání. Našla ho v knihovně. Stál nad velikým globusem a točil jím sem a tam. To 

dělal vždycky, když, maje špatné svědomí, myslil na emigraci. „Tak, tatínku, ven s 

tím!" spustila Zasu. Král to všechno vyklopil. Jak mu řekli, že Ludvík je břichomluvec, 

jak mu ukázali podepsaná přiznání. Zájem království, vyšší spravedlnosti, zkrátka... 

„...kec, mec, lívanec!" domyslila si Zasu, ale rozumně neřekla nic zbytečného, než co 

bylo třeba: Abdikace, tady na pergamenu podepsaná teď, povýšení do stavu urozeného 

pro Ludvíka, aby sňatek byl podle ústavy, předání plných mocí Ludvíkovi a v případě, 
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že by se mu něco přihodilo, jí samotné, tady na tenhle pergamen tohle a tuhle pečeť, na 

tenhleten zase tohle... „A kdybys snad měl námitky, tak promluvím z balkonu já! 

Promluvím, chápeš to? Lidi mě budou slyšet na vlastní uši, uslyší ode mne, že mě 

vyléčil Ludvík, že ty jsi nesplnil daný slib. A co potom budeš dělat?" Nebudu vás už 

zdržovat vyprávěním o tom, jak přijel Luděk-Ludvík do paláce, jak se velebníček hodil 

pro svatební obřad. To vás přece muselo napadnout, když mu Štěstí pomáhal na kozlík, 

že je to kvůli happy endu. Že mladí dali království do pořádku, jest nabíledni. Že to 

trvalo celé generace? To proto, že jest přírodní zákon, podle kterého vykácený les 

dorůstá přibližně o sto let déle, než trvá kácení. A co ještě zbývá pro poučení? Snad si 

připomenout, že Rozum a Štěstí velmi zřídka se sejdou. Rozum má rád upravené cesty, 

ukazatele směru, přehledné křižovatky i rozcestí. Štěstí se rádo fláká cestou necestou. 

Když je unavené, usedne třeba na kravinec. Zato Nerozum a Neštěstí jsou nerozluční 

kumpáni.  

 

WERICH, J. Fimfárum. Praha: Albatros, 2003. s. 176-188. ISBN 80-00-01121-2. 

 Poznámky k textu 
 

 Při komparaci Erbenovy verze pohádky Rozum a štěstí a stejnojmenné pohádky 

Werichovy nacházíme rozdíly zejména v popisu antropomorfizovaných postav. 

Erben explicitně charakterizuje pouze Rozum, který byl tehdy ještě nezkušený a 

nevěděl….,vizuální podobu si čtenář vytváří ve své fantazii, na základě již 

získané čtenářské zkušenosti, případně je mu ku pomoci ilustrace. Pokud 

nahlédneme do starších vydání Erbenových pohádek, zjistíme, že uváděné 

ilustrace předvádějí Štěstí jako sličnou mladou dívku, většinou oděnou do bílých 

šatů, symbolu nevinnosti a nezkušenosti, a naopak Rozum je zobrazován jako 

starý, holohlavý muž malé postavy s hůlkou v ruce. Werich byl v charakteristice 

sdílnější: „Štěstí – vlasy až na ramena, oblečený v tenkých nohavicích a 

v kožené bundě, mladý, vlasatý hippie; Rozum – holohlavý, postarší muž, 

střízlivě oblečený, něco mezi turistou a funkcionářem“ (Werich, 2003, s. 176).  

Štěstí je prezentováno jako bezstarostné mládí, Rozum pak jako moudré stáří. 

Ve Werichově podání je Štěstí mužem. 

 

 Ve Werichových pohádkách se stejně jako v jeho divadelních hrách objevují 

náznaky politického smýšlení: Rozum & Štěstí: Najednou bylo všude orgánů a 
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jali Ludvíka a odvlekli ho do vězení. Co s ním všechno v noci prováděli, je těžko 

povídat. Ví se pouze, že k ránu, když mu do suchého hrdla nalili odvar z bylinek, 

že se mu v hlavě zatemnilo. Přikývl na všechno, co chtěli, podepsal, co mu pod 

ruku položili. (Werich, 2003, s. 183) Dobová kritika kontaminovaná narážkami 

s politickým podtextem se objevuje i v jiných úsecích citované pohádky Rozum 

& Štěstí: princezna Zasu zdůvodňuje svému zachránci Ludvíkovi, proč byla 

němá: „S kým jsem si měla povídat, prosím tě. Ať řekneš co řekneš, nic se 

nezmění. Tatínek, zlatej člověk jinak, jako král je kořen“ (Werich, 2003, s. 181.) 

Vypravěč ve stejné pohádce použil dva termíny (kamarila a byrokracie), jimž 

dětský recipient není schopen porozumět, a proto je vzápětí vysvětluje: „Tohle 

se nelíbilo páně králově kamarile. Kamarila, to je cizí výraz pro pány, kteří se 

hemzají kolem vladařů a myslí si svoje. Zařizují všechno tak, aby to klapalo 

v první řadě jim. Pak mívají vladaři ještě k ruce byrokracii; ta je rozsáhlejší než 

kamarila, na pohled méně významná, ve skutečnosti však neporazitelná, protože 

nevyplenitelná“ (Werich, 2003, s. 180). Pohádka Rozum & Štěstí vyšla 

v souboru před rokem 1989 pouze jednou, a to v roce 1968 (stejnou historii měla 

i pohádka Psí starosti). 

 

 

 

 Kontrolní úkoly a otázky 
 

Charakterizujte znaky Werichova autorského stylu.  

Vyhledejte původní Werichovy pohádky, které nevyužívají aluze na jiný pretext – 

zachoval Werich v těchto textech základní atributy pohádky? V čem se liší? Lze v nich 

identifikovat nonsensové znaky? Uveďte příklady. 

 

1.6 Tatínkovské pohádky 

 
 
Úvod 

 tatínkovské pohádky se objevují v dětské literatuře od 90. let 20. stol.  

 otec je vypravěčem pohádky (Z. Svěrák, Tatínku, ta se ti povedla, 1991), 

případně vypráví nepřímo – je využito formy dopisu (L. Středa: Tatínkovy 

pohádky, 1997; J. Stránský: Povídačky pro Klárku, 1996) 

 tatínkovské pohádky se objevují i v díle Františka Nepila (1929 – 1995) 

nazvaném Tatínek se vyplatí, které vyšlo až roku 2005 – 10 let po autorově smrti 

 Michal Viewegh (Krátké pohádky pro unavené rodiče, 2007) – prolínání textů 
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určených výhradně dětskému příjemci s glosami určenými pouze pro dospělé 

 Tři tatínci a maminka (2010) – nový koncept, na kterém se podíleli:  Pavel Šrut, 

Michal Viewegh a Martin Reiner x Tři maminky a tatínek (2010) – 

autorská práce tří spisovatelek na téma tatínek: Alena Ježková, Bára 

Nesvadbová, Natálie Kocábová 

 

 

 Texty k interpretaci - O hasicím přístroji / Zdeněk 
Svěrák 
 

 

 

O hasicím přístroji 

 

 
Zdeněk Svěrák 

 

Petřík a Petruška voní mýdlem, mají pruhovaná pyžamka a čekají. Tatínek vchází do 

pokoje. Má trému. Jestlipak to svede? „Bude pohádka z hlavy?" ptá se Petřík. „Bude," 

odpoví pevně tatínek. „O čem?" Petřík zapřemýšlí a potom řekne: „O hasicím přístroji." 

Tatínka Šímu obešla hrůza. O hasicím přístroji! Kdo to jakživ slyšel? Je to rošťák. Chce 

mě nachytat. „To ne," přichází mu na pomoc Petruška. „Copak jde vymyslet pohádka o 

hasicím přístroji?" Tatínek ji však pokynem ruky srazí a řekne: „Všechno jde." Když to 

dokáže maminka, to by v tom byl čert, abych to nedokázal já, pomyslel si tatínek a 

zhluboka se nadechl: „Byla jednou jedna vesnička, v té vesničce stavení a u toho stavení 

stodola. U stodoly měl boudu pes Brok. Také tam žila kočka. Jmenovala se Micka a 

protahovala se do stodoly dírou pod vraty." „Kde je hasičák?" chce vědět Petřík. „Visí 

nad psí boudou a nevyrušuj!" usadí ho tatínek. (Jen aby mi ten kluk nepřetrhl nit.) „Pes 

Brok a kočka Micka se přes den naoko neměli rádi. Brok na Micku štěkal a ona na něj 

prskala, aby si lidé neřekli, že je to divný pes a divná kočka, ale v noci, když vesnice 

spala, si přátelsky povídali. ,Když tak přemýšlím o světě,' řekla jedné noci Micka, ,tak 

mi vychází, že by se bez nás hospodářství neobešlo. Co já už jsem pochytala ve stodole 

myší! Dělám si o tom záznamy drápkem do trámu. Víš, kolik je tam čárek?' ,Devět,' 

hádal Brok. ,Cha!' zasmála se Micka. ,Dvě stě devadesát devět! Umíš si, Broku, 

představit, jakou škodu by napáchalo dvě stě devadesát devět myší?' ,Strašnou škodu,' 
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řekl Brok. Já také často přemýšlím o světě. A říkám si, nebýt mě, už by byla stodola 

prázdná. Vzpomínáš na zloděje Funglíka, jak si přijel pro snopy s celým žebřiňákem, 

když byl náš hospodář na taneční zábavě?' Jak bych nevzpomínala!' zavrněla Micka.  

,Ale na to jsi už jistě zapomněla, že jsem se tenkrát hroznou silou utrhl ze řetězu a 

skočil mu po nohavici.' ,Ale nezapomněla, Broku, vždyť si tou nohavicí hospodář 

dodnes leští boty.'" „To není o hasicím přístroji!" vpadl do nejlepšího vyprávění Petřík. 

„Je to o hasicím přístroji!" okřikl ho tatínek, ale vzápětí se uklidnil, poněvadž citů, jak 

mu krásně stoupá vzhůru k hlavě pohádková míza. Atak úplně klidně pokračoval: ,Oba 

jsme, Broku, nezbytní,' řekla Micka, ,a nebýt nás, nevím, nevím, jak by ten svět 

vypadal. Ale kdo je docela zbytečný a jenom tu zabírá místo, to je tenhle hasicí 

přístroj.'" Bylo slyšet, jak si Petřík oddychl. „To je pravda. Visí tady už léta, a 

nepamatuju, že by byl někdy k něčemu užitečný,' řekl Brok.  ,Na prsou má kreslený 

seriál o tom, jak dovede hasit, ale kdo ví, jestli v něm vůbec něco je. Třeba je už dávno 

vyschlý,' přizvukovala Micka. To už hasicí přístroj nemohl vydržet.  ,Kamarádi, řekl, 

,nejsem vyschlý. Jsem stále připraven k boji s ohněm. Buďte rádi, že mě máte. Když 

jsem na stráži, nemusíte se bát požáru. Ale Brok s Mickou nevěřili. Smluvili se, že 

budou hasicímu přístroji říkat Budižkničemu, a každou noc ho takhle zlobili. Plynuly 

týdny a měsíce, Micce se narodila koťata, Brok dostal novou boudu, a nešťastný hasicí 

přístroj jen tiše rezavěl." „Tati, ať hoří!" zaprosil Petřík. Ale tatínek se nedal vyrušit: 

„Jednoho dne, bylo to po žních, šel po dvoře hospodářův synek Honzík. Při každém 

kroku mu něco v kapse tiše zašterchalo. Byly to zápalky neboli sirky. Honzík věděl, že 

si s nimi nesmí hrát, a proto se ukryl do stodoly. Tam si na mlátě připravil malou 

hromádku slámy -a škrt! Hned napoprvé mu sirka zazářila jasným plaménkem. Honzík 

ho přiblížil k hromádce a radoval se, jaký mu roste pěkný ohníček. V té chvíli Brok 

zavětřil. Ucítil kouř. Ze byl ale na řetězu, nemohl se podívat, co se ve stodole děje. A 

tak zaštěkal na Micku. Než se kočka přiloudala z kuchyně, valil se ze vrat stodoly 

chuchvalec dýmu. Honzík dupal po mlátě, jak mohl, ale plamínky mu pod nohama 

uskakovaly a hladově polykaly další a další stébla. Dostaly dokonce chuť i na pořádné 

snopy. ,Vždyť tam jsou moje koťátka!' zvolala Micka a hnala se do stodoly, aby je v 

zubech za kožíšek vynosila ven. Jenomže uvnitř už bylo tolik kouře, že Micka - a ta vidí 

dobře i ve tmě - neviděla na krok. Brok se z plných plic rozštěkal. ,Huf, haf, huřl Huf, 

haf, huf.' ,Táto, jdi se podívat, co ten pes blázní,' řekla Honzíkova maminka. Hospodář 
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vyhlédl na dvůr a v první chvíli myslel, že má zlý sen. Pak vykřikl Hoří! a ještě nikdy 

ho nikdo neviděl tak rychle utíkat. Skočil po hasicím přístroji, šlápl přitom Brokovi na 

packu, ve dveřích stodoly se srazil s Honzíkem, stačil mu v té rychlosti vlepit pohlavek, 

až to plesklo, a pak uhodil hasicím přístrojem o zem; to se musí, aby začal hasit. Přál 

bych vám, děti, vidět, jak se Budižkničemu předvedl. ,Pussťte mě na to, jssem 

ssspecialisssta!' zasyčel a pak statečně a vší silou kosil plameny hlava nehlava. Za chvíli 

bylo po ohni. Ještě že tě mám,' vydechl hospodář a poplácal spolehlivého Budižkničemu 

po červených zádech. Ještě že ho máme,' řekla Micka koťatům. ,Kdo ví, jak by to s 

vámi dopadlo.' Ještě že ho máme,' řekl také Brok a olizoval si přišlápnutou packu. 

,Možná že by shořela nejen stodola, ale i moje nová bouda.' Jen hasicí přístroj neříkal 

nic. Kdo má za sebou takovou práci jako on, ten mluvit nemusí. Hospodář ho zavěsil na 

stěnu a on se tiše červenal, jak byl zvyklý. Byl úplně vyčerpaný. Ale všechno slyšel. A 

radoval se, že ho mají všichni rádi. A těšil se, že dostane novou náplň a bude znovu, 

třeba celé roky, trpělivě čekat na stráži." Tatínek skončil. „Ta byla hezká," řekla 

Petruška. Tatínka to zahřálo, ale pro jistotu se zeptal: „Opravdu se ti líbila?" „Hasicí 

pohádku jsme ještě neměli," řekl Petřík a vzrušením mu hořely uši. „A dostal Honzík 

jenom ten pohlavek ve dveřích? Nebo ho potom hospodář ještě zmydlil, aby si to 

pamatoval?" „Dobrou noc," řekl tatínek. „Zmydlil, viď?" mrknul na něj Petřík.  

 

SVĚRÁK, Zdeněk. Jaké je to asi v Čudu?: pohádky, písničky a povídky pro děti od 8 

let. 1. vyd. Praha: Fragment, 2003, 92 s. ISBN 80-7200-776-9. 

 Poznámky k textu 
 

Zdeněk Svěrák – Jaké je to asi v čudu (2003) 

 

 pohádka vyšla poprvé v souboru Tatínku, ta se ti povedla (1991) 

 tatínek Šíma je vypravěčem pohádek, pohádky dětem nepředčítá, ale 

improvizuje a vymýšlí je na podněty dítěte 

 

 

 Texty k interpretaci - O Kapitánově snu / Jiří Stránský 
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O Kapitánově snu 

Jiří Stránský 

Klárčin táta byl námořní kapitán - ano, i malinká země uprostřed Evropy může mít své 

námořní lodě, které přes oceány vozí náklady banánů, kávy a kakaových bobů. Musí to 

být krásné dělat na takové lodi kapitána. Jenže! Jenže když je ten kapitán zároveň taky 

táta, znamená to, že má ženu a děti a ti že bydlí třeba v Praze a on je o mnoho tisíc 

kilometrů dál! A plavby takových lodí trvají mnohdy i rok, někdy i víc, a málo platné, 

že pak jsou všichni zase rok spolu - pořád to kazí pomyšlení, že potom zase rok spolu 

nebudou. Možná i proto se táta s maminkou, s Klárkou a Martinem měli tolik rádi. Aby 

- až budou zase od sebe - měli na své společné chvíle co nejkrásnější vzpomínání. Ale 

stýskalo se jim přesto. Až to bolelo. Nejvíc Klárku, protože byla nejmenší a táta byl její 

milovanej táta. A tak si aspoň .co nejvíc psali. Kapitán psal dlouhý dopis každý týden. 

A v každém dopise byla pro Klárku jedna povídačka. Martinovi zase psal na 

pokračování takové vyprávění o jednom klukovi, který se vydal hledat svého tátu, co se 

mu ztratil v jedné válce. A mamce psal nejen to, co tátové píší, když jsou někde daleko 

a bez mamky jsou tam jak bez rukou, ale také jí psal slova hebká jako její pohlazení, 

která někdy cítil, když usínal. Klárka samozřejmě na jeho dopisy odpovídala a 

vymýšlela si v nich, o čem chtěla, aby další tátovy povídačky byly nejvíc o zvířatech, 

jak jinak, ale taky o holkách jako ona, nebo o věcech, které taky někdy dovedou žít, 

někdy mu něco nakreslila z povídačky, kterou dostala naposledy. A hlavně ho pokaždé 

upozorňovala, že už se nemůže dočkat další. Takže se kapitán často pořádně zapotil. 

Taková povídačka pro takovou Klárku se odbýt nedala a nesměla. První týdny to docela 

šlo, ale kam měl potom, propánakrále, pořád chodit na další a další? Naštěstí mu někdy 

pomohl sen. I když byl zkušený mořský vlk, přesto se mu občas náramně stýskalo, a 

pak se mu často zdálo, že jsou spolu. A ráno hned utíkal psát: Ahoj Klárko, holka moje 

pačesatá, milovaná, před chvíli jsem se vzbudil a honem ti píšu, abych ten sen 

nezapomněl, protože byl tak praštěnej, že se ti určitě bude líbit. Zdálo se mi totiž, že 

jsme spolu někde courali, vypadalo to trochu jako na Šumavě - takové ty hrbaté horské 

louky, a my tudy šli a zpívali a halekali, ale najednou jsme přestali a jenom koukáme: 

na kopci koule. Velikánská koule, o moc větší než jeden dorostlý člověk. Samozřejmě 
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jsme si na ni museli šmátnout a hned jsme , poznali, že je ze stejné skákací gumy jako 

ty veliké míče s držadly, co jsme na nich závodili vloni o prázdninách. A ty jsi 

zničehonic řekla, že by bylo náramné udělat si v kouli místo a někam se v ní kutálet. A 

znáš mě - jaké další řeči, a už se dlabalo. Udělali jsme si v tom obřím pumlíči okýnko, 

pak jsme si vlezli dovnitř, maximíč rozhoupali a on se s námi začal kutálet. Trochu se 

nám z toho motala hlava, ale jako starým mořským vlkům nám to za chvíli už nevadilo, 

i když jsme občas byli i vzhůru nohama. A míč se kutálel a nám to bylo pořád víc k 

smíchu, až míč zakopl o nějaký hrbol či kámen či co, a vyskočil. A jak byl z té skákací 

gumy, pokaždé udělal větší skok, až jsme klidně přeskočili jednu chalupu a jeden les a 

dopadli na silnici a skákali po ní, až auta, co jela proti nim, strachy zajížděla do 

pankejtů. Naštěstí nás zastavil veliký kopec a užuž to vypadalo, že se budeme kutálet 

nazpátek, když nás dohnalo nákladní auto a my vystrčili hlavy z okýnka a poprosili 

pana řidiče, aby do nás šťouchl. On do nás ale Jouchl nějak moc, takže jsme vyletěli 

jako dělová koule.  Po dopadu se odrazili tak, že se z našeho míče stalo takové malé 

kulaté letadýlko s jedním okýnkem, a tys pištěla radostí, ale já začal mít strach, že 

skončíme někde v moři, tak jsem se radši vzbudil. Teď mě to skoro mrzí, protože jsme v 

tom snu možná mohli zažít ještě leccos zajímavého, ale sen je pryč a ty jsi daleko, tak tě 

aspoň prosím, aby ses zasmála, jako, že má ten tvůj táta povedené sny. Pro příští dopisy 

se ovšem nemůžu spoléhat, že se mi zase bude něco zdát, a tak mám tady na stole 

připravený kus papíru, a všechno, co mě napadne a o čem si myslím, že by se ti mohlo 

líbit, si okamžitě napíšu, abych z toho dal dohromady další a další povídačky, které 

přicházejí na svět hlavně proto, aby tobě nebylo smutno, až je budeš číst, a mně nebylo 

smutno, až je budu psát. Zkrátka, aby nám bylo vesele málem tak, jako když jsme spolu. 

Líbá a objímá tě tvůj táta. 

 

STRÁNSKÝ, Jiří. Povídačky pro Klárku. 1. vyd. Praha: Sedistra, 1996, 101 s. ISBN 80-

85998-04-1. 

 

 Poznámky k textu 
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Jiří Stránský – Povídačky pro Klárku (1996) 

• vypravěč příběhu je námořní kapitán 

• tatínkovy pohádky akceptují epistolární formu vyprávění 

• texty byly psány v době Stránského uvěznění v době komunistického režimu 

 

 

 

 

 

 Texty k interpretaci - Tatínek a strašidelný dům / Arnošt 
Goldflam 

 

 

Tatínek a strašidelný dům 

Arnošt Goldflam 

Dobrý večer, milé děti.  

Jednou dávno, to ještě tvoje maminka a tatínek neměli žádné deti, ani tebe ještě neměli, 

byli tehdy na světě všelijaké potvory, čerti, duchové a různá jiná strašidla a dělali lidem 

velice zle. No - a tvoji rodiče tehdy ještě nebydleli tam, co bydlíte teď, ale úplně jinde, v 

takovém jednom starém domě, co vypadal jako nějaký strašidelný hrad. Dům to byl 

veliký, tmavý, šedivý, bylo v něm moc lidí, každý bydlel někde jinde, v nějaké 

chodbičce za rohem, z jedné strany té chodby člověk ani na druhý konec nedohlédl. A 

to třeba člověk šel a šel temnou chodbou, podél celé té řady začarovaných dveří, a jedny 

z nich se najednou, z ničeho nic, otevřely a vykoukl třeba takový malý, plešatý chlapík s 

vousama a na nose měl kulaté brýle a vypadal jako pidimužík. Tuhle zase jednou šla 

maminka domů z práce a najednou za rohem narazila hlavou do břicha strašně veliké a 

tlusté babici, která měla hlavu jako hnízdo kukaček. A ta baba jenom zaskřehotala jako 

žába: „Kampak data paňá," což mělo znamenat, že se ptá maminky, kam jde. No, tak 

řekněte samy! Jindy takhle tatínek na chodbě prášil nějakou dečku a náhle se proti němu 

plížila taková obrovská šedivá kočka, Tamara se prý jmenovala, ale to tehdy ani ještě 

nevěděl, ta kočka byla velká jako malé prase a otevřela tlamu, zapráskala vousy a 

povídá: Jak se račte vynacházet, co tady píkujete, chlape škaredá!" A přitom víte, že 
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tatínek rozhodně není škaredý, to v žádném případě, snad jen tak někdy. A pak ta kočka 

zmizela. A zase jindy otevřel tatínek na chodbě okno - a přilétli dva holubi s očima jako 

červené granáty a zobáky černými a každý z nich usedl tatínkovi najedno rameno a 

klofli ho naráz do ušního lalůčku a odlétli. Tatínek potom ještě dobré půlhodiny skákal 

a pištěl, jak ho to bolelo. Tak takovéhle věci se v tomhle domě děly. A to ještě v tom 

domě, co byl samá chodba, samé dveře, schody nahoru a dolů, doleva a doprava a všude 

tma, bylo nějakých dobrých deset poschodí a veliká půda, kde nikdo možná nikdy 

nebyl. A co se tam dělo v noci, to vám ani nebudu vykládat, to byste možná ani 

neusnuly, kdybych vám řekl, jaký tam byl pískot a nářek, co se to odevšad ozývalo a do 

čeho tak mohl člověk narazit, když náhodou šel v noci potmě domů. Jedině snad, když 

si vzal baterku, tak to ještě jakž takž šlo. Ale jinak? Nikomu to nepřeju! A tak tam žili 

ve tmě, ve strachu. Občas někdo přišel na návštěvu k tatínkovi a mamince a stěžoval si: 

„Milý pane," nebo „milá paní," když byli doma oba, tak třeba se řeklo „moji milí," a 

pak už to začalo: „Představte si, co se mi tuhle stalo. Jdu takhle...," a teď následovala 

nějaká hrůza. A končilo to vždycky nářkem: „Tak co budeme dělat, jak to všechno 

skončí, jak to dopadne a jestlipak nás z toho někdy někdo vyvede a zachrání, z toho 

začarovaného strašidelného domu?" Tak všichni vzdychali a nikdo nevěděl, co dělat. 

Dívali se po sobě, pak na maminku, nakonec na tatínka, poněvadž byl ještě mladý a 

silný, pořád ho vídali, že si třeba nese noviny nebo nějaký časopis, a dokonce ho někdo 

zahlédl i s knížkou, tak si říkali, že bude taky asi i moc chytrý a že na něco přijde. 

Spoléhali prostě na tatínka, že je všechny zachrání. A tak jednoho dne, kdy už zase 

někdo viděl toho pidimužíka brejlatého a plešatého a tu kočku Tamaru a ty ostatní 

potvory, řekl tatínek: „Dost!", zavřel se v pokoji, uvařil si kakao a vzal si s sebou 

nějakou knížku. Mamince řekl: „Prosím tě, miláčku můj jediný a nenahraditelný, ať mě 

nikdo neruší!" Maminka mu to slíbila. Za pár hodin vyšel tatínek z toho pokoje, byl celý 

pobledlý, knížku zase odložil, asi ji měl přečtenou. Maminka se nenápadně podívala a 

na knížce byl nápis: Případy slečny Marplové. „Aha," pomyslela si maminka, „tatínek 

se radil s knihou!" A šla do pokoje a vidí tam další divné knihy, které všechny tatínek 

přečetl a které měly různé tajuplné názvy, třeba: Zápisky z mrtvého domu, Tichá hrůza, 

Pes baskervillský, Proti všem, Ohněm a mečem a ještě mnoho jiných. A když viděla, že 

se tatínek tak poctivě připravoval, tak už se o něj nebála. Druhý den svolal tatínek 

všechny lidi, co bydleli v tom domě, a když se sešli na dvoře, kam se jedině vešli, řekl 
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jim, že to první, co se musí udělat, je -všude rozsvítit. Všichni si mají donést žárovky a 

našroubovat je. Doslova řekl tatínek: „Budiž světlo!" A tak se taky stalo. Najednou se 

dům celý rozsvítil a v každém koutě, za každým rohem bylo dobře vidět. A tatínek 

pravil: „Všichni si donesou kýbl s teplou vodou a hadr a všechno se tu bude jenom 

blejskat, všechno se musí umýt, aby to bylo jako z cukru!" A taky jo! Všichni začali 

všechno umývat, podlahy a okna, celé chodby a dveře do bytu, až se to skutečně jenom 

blejskalo. Tatínek to znovu ještě jednou obešel, sahal na ta umytá místa prstem a běda, 

když se ten prst zašpinil! Tak se to honem muselo umýt znovu. A tatínek řekl: „Kde je 

světlo, tam se strašidla bojí. Ale kde je tma a špína, tam mají všechny ty potvory a 

nemoci svoje rejdy. A teď, když jsme to vymýtili, pojďme na půdu. Tlučte vařečkama 

na kýble a hrnce, ať ty nestvůry zaženeme." A rozlehl se hrozný hluk a bubnování, děti 

pištěly a taky mlátily o sebe pokličkama a bylo vidět, že všechny ty přízraky se ženou 

nahoru na půdu, ale už nebyly tak dobře vidět jako dřív, už byly jen takové průsvitné - i 

ten pidimužík, i ta babizna, i ten hejkal s deseti rukama, čert s kopytem a rohama jako 

jelen, i ten pavouk veliký jako kočka a kočka velká jako prase a prase, kde se vzalo, tu 

se vzalo, veliké jako slon. Všechno se to valilo nahoru k půdě a před dveřmi se to 

zastavilo a úpělo a kvílelo, až šel strach. A tatínek pronesl kouzelná slova: „Otevřete se, 

půdní vrata, polkněte stvůry natotata!" A to se také stalo! Dveře se otevřely, potvory 

tam vlétly a dveře se zase zabouchly. A tatínek pravil: „Potvory, zůstaňte, kde jste, nebo 

si vás najdeme, ať jste, kde jste!" A několikrát otočil klíčem v železných půdních 

dveřích a křídou tam namaloval tajemné znamení srdce probodeného šípem a do toho 

srdce vepsal jméno maminčino a také svoje a řekl: „Přes to neprojdou!" a ,V tomto 

znamení zvítězíme!" A pak šli všichni zpátky a tatínek jim říkal: „Ale ať tu uklízíte, to 

vám povídám, jinak se ty potvory zase vrátí!" A všichni slibovali, že jistě, ale jeden z 

nich, možná, že nějaké strašidlo, co se za-chránilo, si uplivl na schodech. Hned mu ale 

všichni vynadali. A říkali tatínkovi, jak ho obdivují, kde ty moudrosti všechny vyčetl, a 

on kýval hlavou a říkal: „Knihy jsou holt knihy, tak je to...!" Na to se ovšem nedalo už 

nic lepšího říct. A tak se rozešli domů s voláním „sláva" a „tisíceré díky". Tatínek šel 

taky domů a maminka ho chválila a dala mu pusu a - to je moc zajímavé - devět měsíců 

na to se jim narodilo dítě a to jsi ty! To je věc, co? Teď ale běžte spát, ať jste zítra tak 

šikovní a silní jako ten váš tatínek. Dobrou noc! 
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 Texty k interpretaci - Tatínek a medvěd / Arnošt 
Goldflam 
 

Tatínek a medvěd 

Arnošt Goldflam 

Dobrý večer, moje milé děti! 

 

Kdo už chodí do školy, tak dobře ví, že v létě bývají prázdniny, čili není škola! A tak, 

jak známo, když není škola, i těch povinností bývá míň. A když nejsou povinnosti, bývá 

blaze. Člověk si může hrát, chodit k vodě, honit se a tak různě. Pravda, někdy si rodiče 

vymyslí, že se musí něco udělat doma, pracovat třeba na zahrádce, učit se nějaký 

předmět, kde zrovna nebyly ty nejlepší známky, procvičovat se v tom nebo onom. Ale 

většinou jsou sami rádi, že mají taky trochu volno, a tak dají občas docela i pokoj. 

Samozřejmě tu a tam přijde maminka s nějakým tím jídlem a taky třeba připomene, že 

je třeba hodně pít, umýt si ruce nebo nebýt dlouho na slunci, ale to se všechno dá přežít. 

Ale někdy! Někdy si tatínek usmyslí, že to není jenom tak, že o prázdninách se musí 

něco dělat, někam jet, jít, něco poznat a zažít. Pravda, samotného ho to asi nenapadne, 

jistě v tom má malinký kousek prstíčku i maminka! Však tuhle povídala: „Věnuj se těm 

dětem trošičku!" a když se tatínek ptal, co tím myslí, pověděla mu maminka rázně a od 

plic a taky velmi správně, to pak musel tatínek uznat: „Když ty to nevíš, to já ti holt 
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těžko poradím!" A tak musel tatínek přemýšlet sám. Jeden den si na to musel odpoledne 

i lehnout, ležel, převaloval se, vzdychal a všechno nadarmo. Pak ztichl, už se zdálo, že 

něco vymyslel, ale pak se ozvalo takové pochrupávání a ukázalo se, že tatínek usnul! 

Když se teda tohle nepodařilo, tak druhý den vyšel na balkon. Rozhlížel se nalevo i 

napravo, vzal si na to dokonce dalekohled, ale nikde nic. Široko daleko se žádná 

pořádná zábava, žádný zajímavý program pro nebohé děti neobjevil. Tatínek už byl 

zoufalý, maminka si jen tak mimochodem povzdechla: „...na svatební cestě jsme taky 

nebyli...," nebo si vzdychla: „ááách jo...," a bylo úmorné vedro a vy už jste se začaly 

taky nudit a tím pádem i zlobit, jistěže ne moc, ale trochu přece jen. Ale v noci se náhle 

ochladilo, začal foukat vítr. Ani na obloze nebylo vidět jedinou hvězdu a pak zablesklo, 

zahřmělo a spustil se déšť, co déšť, přímo liják. Pršelo celou noc. Ráno tatínek vstal, 

vzal dalekohled a šel zas na balkon, že teď bude lip vidět. A skutečně, viděl, že z 

okolních lesů se kouří a paří úplně bílá mlha. Rázným krokem vešel zpět do bytu, 

zavelel: „Oblíkat se! Jdeme do lesa, na houby! Vemte si košíky, nožíky, pevné boty a 

jde se!" A tak všichni vyrazili, ani to moc dlouho netrvalo a nikdo ani moc 

neodmlouval. Už zase bylo docela hezky, i když už nebylo tak úmorné vedro jako 

poslední dny. Celá rodina pochodovala v nejlepší náladě příjemným chládkem pod 

stromy, až přišla na svěží palouček. Tráva tam byla hebounká, voněly borovice, které 

stály roztroušeny kolem, a ukazovaly se i hlavičky hub. ,Jdeme na to!" zavelel tatínek, 

rozdal nožíky, ukázal, jak se z trávy vykrucuje hříbek a jak se čistí. A každý se vydal 

svým směrem na sběr hub. Jen se neztraťme z dohledu!" připomněla maminka. ,A 

kdybyste se zatoulali, zůstaňte na místě a občas volejte hohó-lop-lop-lop-lop, to je 

pěkně znělé a nejlíp se to nese prostorem, a tak se najdem," přidával ještě poslední 

instrukce tatínek, „a neberte houby, které neznáte, neochutnávejte je a vůbec, já půjdu 

radši s várna." Atak se rozdělili, tatínek šel s dětmi a maminka sama. Sbírali houby, 

těšili se, jak potom budou závodit, kdo jich má nejvíc, a přitom se od sebe vzdalovali 

stále víc a víc. Maminka ani tolik ne, ta chodila pořád do větších kruhů kolem paloučku, 

a proto se ani tolik nezatoulala. Ale tatínek! Radoval se, že je tolik hub, rozhlédl se 

vždycky a jak nějakou zahlídl, už upaloval, aby tam byl první a děti závodily s ním. A 

pak zase úplně na opačnou stranu a tak křížem krážem, až už byly děti unavené a chtělo 

se jim domů. A taky měly žízeň a hlad a bolely je nožky. Jenomže teď kudy! 

Tak si všichni na chvilku sedli, a že napřed zjistí voláním, kde jsou. „Hohó lop lop lop 
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lop," udělal tatínek z dlaní trychtýř u pusy. Pak se přidaly i děti tenkými hlasy: „Hohó 

lop lop lop lop!" Ale nic se neozývalo. Ticho, nikde nikdo. Maminka nikde, svačina a 

pití, co měla s sebou, taky nikde. Co ted? Tatínek ovšem měl nápad, že by děti zůstaly 

sedět a on že se půjde podívat, jestli nenarazí přece jen na maminku nebo aspoň na 

cestu. Jenomže děti nechtěly, měly strach. Nedávno totiž četly pohádku o tom, jak jeden 

tatínek zavedl děti do lesa a nechal je tam a jak se pak horko těžko dostávaly domů, a to 

se jim to podařilo, jenom když cestou sypaly kamínky. A teď žádné nasypány neměly, 

tak by jim nebylo pomoci. Nechtěly proto tatínka pustit, aby jim neutekl. A tak všichni 

seděli a volali a dlouho, dlouho nic. Až pak se z dálky ozvalo nějaké vyvolávání, 

pomaloučku se blížilo a děti i s tatínkem se vydali tím směrem. Nakonec, když hlas už 

byl silnější, rozeběhly se děti kupředu a běžely, až dokonce tatínka předběhly. Byly 

pořád rychlejší, tatínka už nechaly úplně někde vzadu, ani už vidět skoro nebyl, a 

přiběhly až tam, odkud se předtím ozýval hlas. Skoro bez dechu do-klopýtaly na 

paseku, kde se ve stínu rýsovala jakási postava. Doběhly až k ní a hrůzou úplně strnuly. 

Před nimi byl veliký huňatý medvěd a chodil po zadních, kymácel se ze strany na stranu 

a blížil se k nim. A nebylo dost ani na tom! Měl široce otevřenou strašlivou tlamu a v ní 

byly vidět žluté tesáky. Děti se nemohly ani hnout, medvěd se k nim blížil víc a víc, už 

byl skoro u nich, napřahoval pracky s ostrými drápy a cenil zuby. Děti si už myslely, že 

je to jejich konec, když vtom medvěd promluvil lidským hlasem:  ,Já nejsem medvěd, já 

jsem Va-Va-Vašek!" A právě v tu chvíli doběhl tatínek, viděl tu hrůzu, viděl, ovšem 

zezadu, toho strašlivého chlupáče s těmi rozpřaženými drápy a neváhal ani chvilku. 

Skočil na něj, sevřel mu paže kolem krku a začal s ním zápolit. Medvěd mával 

prackama, chroptěl a válel se po zemi, tatínek v zoufalství s ním, děti pištěly, tatínek 

taky křičel: „Pomoc, pomoc!" v naději, že se dostaví nějaký myslivec a on zatím toho 

rozlíceného medvěda udrží. 

No, byl to strašný řev, jekot a křik. Byl by to div, kdyby to nezaslechla maminka, která 

právě dosbírala svůj košík a divila se, kde tatínek s dětmi vězí a proč se pořád nevrací. 

A vtom uslyšela ten strašlivý pískot a vřískot a vydala se tím směrem. Radši přidala do 

kroku a za chvíli se objevila na pasece. Viděla tatínka zápasícího s medvědem, děti s 

vykulenýma očima, otevřenou pusou a přibité hrůzou k zemi a neváhala ani chvilku, 

zrovna jako předtím tatínek. Jenomže měla na mysli něco úplně jiného než se prát s 

medvědem! Nedávno totiž viděla v televizi film o medvědech v divočině a tam říkali, že 
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nejlepší je lehnout si na zem a ani se nehýbat, dělat prostě mrtvého. Vrhla se hned k 

dětem, strhla je k zemi a jen sykla: „Ticho a ani se nehněte, nebo si mě nepřejte!" Ani to 

nemusela říkat, děti ležely jako přibité, jen pod loktem pozorovaly, co bude dál. Teď se 

statečná maminka vrhla na záda, ale ne medvědovi, nýbrž tatínkovi, strhla ho z 

medvěda, tatínek, jak byl rozehřátý tou bitkou, málem se pustil do boje i s maminkou. 

Ale ona ho jednou ranou srazila k zemi a lehla si vedle něj, pevně ho sevřela a šeptla mu 

do ucha: „Dělej mrtvýho!" A teď teda leželi, maminka, tatínek a pod nimi děti. Jen 

medvěd stál, přešlapoval z nohy na nohu, sípal a chroptěl a funěl. Maminka a tatínek 

nenápadně svírali nožíky, kdyby je medvěd chtěl ještě napadnout. Jenže medvěd se 

uklidnil, jak se zdálo, a posadil se na pařez. Oběma prackama se chytil za hlavu a začal 

jí kroutit. Vypadal teď skoro jako člověk, až se maminka s tatínkem v duchu divili. 

Medvěd ale pokračoval, serval si teď tu medvědí hlavu s námahou z krku a objevila se 

opravdu lidská hlava! Byla to hlava nějakého pána, ještě docela mladého a hezkého, a 

děti úplně vyjekly: „Začarovaný princ!" a vzpomněly si na Krásku a Zvíře. I maminka si 

na tuhle po-hádku vzpomněla a zavřela oči a našpulila rty, že teď si dají ten kouzelný 

polibek, málem by úplně zapomněla na tatínka. Vtom ale medvěd promluvil: ,Vy jste 

mně dali!" a právě na tatínka se obrátil: „Vždyť vy jste mě, pane, málem uškrtil! Vždyť 

jsem říkal, že jsem Vašek a ne medvěd!" Děti se přidaly: „Ano, ano, říkal to!" Já jsem 

nic neslyšel, přiběhl jsem, vidím děti, medvěd, nebezpečí..., nebyl čas, musel jsem 

jednat! Měl jste něco říct mně, ne dětem!" Já jsem nemohl," bránil se pán, „držel jste mě 

za krk tak, že jsem ani slovíčko, ba ani hlásku nevypravil! Už jsem si myslel, že nebudu 

moct ani zpívat!" Jak zpívat?" divila se maminka. „No toho Vaška, v Prodané nevěstě, 

to je ten, co ho oblečou za med-věda. Máme tady v lesním divadle představení, zrovna 

dnes večer, a já jsem se vydal na paseku, abych se trochu rozcvičil, rozezpíval, a vtom 

jste mě přepadli... nebo já vás?" „Ale to máte jedno, pane... pane...," vzpamatovala se 

maminka. „Dovolte, abych se představil, jsem Richard Zlatoústý, člen opery Národního 

lesního divadla," uklonil se dvorně medvěd. Představil se taky tatínek s maminkou a 

všichni si svorně sedli, teď už konečně v klidu posvačili a napili se a pan Zlatoústý vzal 

všechny do toho Národního lesního divadla na představení opery Prodaná nevěsta. Toho 

Vaška hrál a zpíval krásně a pak se rozloučili a šli domů. Doma pak všichni chválili 

tatínka za to, že se tak odvážně pustil do boje s medvědem, a to ani nevěděl, že je to 

Vašek - a že teda vlastně vyhrál, když se to tak vezme. Nebo aspoň málem. A protože 
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byli po tak namáhavém dni všichni strašně unaveni, tak šli velice brzy spát. A vy teď 

běžte taky, ať jste zítra zrovna tak šikovní a silní jako ten váš tatínek! 

 

GOLDFLAM, Arnošt. Tatínek 002. Praha: A. Šťastný, 2006, 105 s. ISBN 80-86739-25-

2. 

  

 

 Poznámky k textu 

Arnošt Goldflam – Tatínek není k zahození (2004) – cena: Magnesia Litera – Kniha pro 

děti a mládež 

 15 pohádek, nejprve byly napsány pro Č. rozhlas 

 první Goldflamova publikace orientovaná na dětského recipienta 

 vypravěčem je tatínek – jedná se o projekci samotného autora 

 

Arnošt Goldflam - Tatínek 002 (2006) 

 parodizuje postavu Jamese Bonda (agent 007) 

 hlavním protagonistou pohádek nejsou typické pohádkové (nadpřirozené 

postavy), ale otec – hlava rodiny 

 

 

 Kontrolní úkoly a otázky 
 

Přečtěte všechny ukázky a porovnejte zpracování tatínkovských pohádek u vybraných 

autorů.  

V čem spočívá jejich popularita v současnosti? 
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Geneze umělé pohádky ve světové literatuře (H. Ch. 
Andersen, O. Wilde, R. Dahl) 

 Cíle 
Po prostudování této kapitoly: 

 Získáte přehled o vývoji umělé pohádky ve světové literatuře. 

 Pojmy k zapamatování 
 umělá pohádka 

 světová literatura 

pro děti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Autorská pohádka ve světové literatuře 

 

Světová literatura nabízí pohádky mnoha národů. Některé z nich pronikly do 

povědomí českých čtenářů. Knižní trh dnes poskytuje velké množství pohádkových 

knížek, jejichž prostřednictvím se čtenář seznamuje nejen s lidovými pohádkami jiných 

národů a etnik, ale i s původní světovou pohádkovou tvorbou.  

V podkapitole 1.6.1 jsou uvedeni význační světoví adaptátoři pohádek a rovněž i 

tvůrci, kteří svými originálními texty přispěli nemalou měrou do geneze světové 

autorské pohádky. Podkapitola 1.6.2 obsahuje seznam českých autorů, kteří přeložili, 

případně převyprávěli pohádky vybraného národa.   
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1.7.1 Významní autoři světové umělé pohádky 

 

 

 Autorské adaptace pohádek 

G. Straparola (16. stol.) – Líbezné noci 

G. Basile (1575-1632) – Pentameron 

Ch. Perrault (1628-1703) – Pohádky matky Husy 

 

 

 Autorská pohádka 

W. Hauff (1802-1827) – Karavana, Šejk z Alexandrie a jeho otroci, Hospoda ve 

Špesartu 

H. Ch. Andersen (1805-1875) – Křesadlo, Císařovy nové šaty, Slavík, Ošklivé kačátko 

atd. 

O. Wilde (1854-1900) – Šťastný princ a jiné pohádky, Dům granátových jablek 

A. A. Milne (1882-1956) – Medvídek Pú 

L. Carroll (1832-1898) – Alenka v kraji divů a Za zrcadlem 

C. Collodi (1826-1890) – Pinocchiova dobrodružství 

P. L. Traversová (1896-1996) – Mary Poppins 

A. de Saint-Exupéry (1900-1944) – Malý princ 

A. Lindgrenová (1907-2002) – Pipi dlouhá punčocha, Karkulín ze střechy 

M. Ende (1929-1995) – Příběh, který nikdy nekončí 

R. Dahl (1916-1990) – Jakub a obří broskev, Karlík a továrna na čokoládu 

 

 

1.7.2 Světová pohádka v českých převyprávěních  

 

Bláhová, D. Pohádky z klokaní kapsy 

Cibula, V. Španělské pohádky 

Červenka, J. O zlaté rybce a jiné slovenské pohádky 

Drijverová, M. pohádky z celého světa o chytrácích 

Holubová-Mikolášková, L. Čínské pohádky 

Hulpach, V. Indiánské pohádky 

Janusová, V. O princezně Modroočce 

Renčová-Nováková, Z. Kouzelné zrcadlo 

Tomek, J. Pět egyptských pohádek 

Tomek, J. Pět arabských pohádek 

Topol, J. Trnová dívka 
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 Texty k interpretaci – O princezně na hrášku / Hans 
Christian Andersen 

 

 

 

O princezně na hrášku 

 

Hans Christian Andersen 

 

 
 Byl jednou princ a ten si chtěl vyhledat za manželku princeznu. Ale měla to být 

opravdová princezna. I procestoval celý svět křížem krážem, aby takovou princeznu 

nalezl, ale všude se do toho něco připletlo, co mu vadilo. Princezen bylo sice dost, ale 

zdali jsou to opravdové princezny, nemohl nikdy zjistit. Vždycky se našlo něco, co 

nebylo v pořádku. 

 I vrátil se domů a byl velice zarmoucen, neboť by byl rád měl opravdovou 

princeznu. 

 Jednoho večera byl strašlivý nečas; hřmělo a blýskalo se, pršelo, jen lilo. Bylo to 

opravdu hrozné! 

 Tu někdo zaklepal na dveře zámku a starý král šel otevřít. 

 Venku stála princezna. Ale jak vypadala od toho deště a nečasu! Voda jí stékala 

s nosu na boty a odtud zase patami ven. Říkala však, že je opravdová princezna. 

 „No však se přesvědčíme!“ pomyslila si stará královna. Ale neřekla nic, šla do 

ložnice, vyndala všechny peřiny a položila hrachové zrnko na dno postele. Pak vzala 

dvacet žíněnek, položila je na to zrnko a potom ještě dvacet prachových peřin navrch na 

ty žíněnky. 

 Tam měla princezna ležet v noci. 

 Ráno se jí ptali, jak se jí spalo. 

 „Ó, tuze špatně!“ řekla princezna. „Nezamhouřila jsem téměř po celou noc ani 

oka! Bůh ví, co to bylo v posteli. Ležela jsem na něčem tvrdém, až jsem po celém těle 

samá boule a modřina! Je to opravdu strašné!“ 

 Z toho poznali, že je to opravdová princezna, když přes dvacet žíněnek a dvacet 
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prachových peřin ucítila hrachové zrnko. Tak citlivý nemohl být nikdo jiný než 

opravdová princezna. 

 Princ si ji vzal za manželku, poněvadž věděl, že má opravdovou princeznu, a 

hrachové zrnko se dostalo do klenotnice, kde je můžete ještě spatřit, nevzal-li je dosud 

nikdo. 

 Hleďte, a to se skutečně přihodilo! 

 

ANDERSEN, H. Ch. Pohádky. Praha: Albatros, 1957. s. 210-213. 

 

 

 

 

 Texty k interpretaci - Sobecký obr / Oscar Wilde 
 

 

 

Sobecký obr 

Oscar Wilde 

Každé odpoledne cestou ze školy si děti chodily hrát do obrovy zahrady. Byla to pěkná, 

rozlehlá zahrada, porostlá zeleným kobercem hedvábné trávy. Tu a tam vystrkovaly 

hlavy nádherné hvězdicovité květy. Stálo tu dvanáct broskvoní, které se každé jaro 

obsypaly perlově růžovými kvítky a na podzim rodily bohaté plody. Ve větvích sedali 

ptáci a zpívali tak sladce, že děti přerušovaly hru a poslouchaly se zatajeným dechem. 

„Je tu tak krásně!" volaly jedno přes druhé. Ale jednoho dne se vrátil obr. Byl v 

Cornwallu navštívit svého přítele lidožrouta a zdržel se u něj sedm let. Jenomže léta 

uběhla jako voda, on vyslovil vše, co měl na srdci (nepatřil věru mezi velké mluvky), a 

vydal se na cestu domů. Když vstoupil do zahrady, uviděl hrající si děti. „Co tady 

děláte?" rozkřikl se hrubým hlasem a děti se rozutekly. „Moje zahrada patří jenom 

mně," pokračoval obr, „to je snad každému jasné, a já sem nikoho cizího nepustím." 

Obehnal zahradu vysokou zdí a na ni umístil ceduli: 
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VSTUP POD TRESTEM ZAKÁZÁN 

Byl to dost sobecký obr. Nešťastné děti si neměly kde hrát. Zkoušely to na cestě, ale 

byla plná prachu a tvrdého kamení, a to se jim nelíbilo. A tak den co den cestou ze 

školy bloumaly podél zdi a vzpomínaly na nádhernou zahradu uvnitř. „Bylo tam tak 

krásně," říkaly si. Pak přišlo jaro, celý kraj bíle rozkvetl a rozezvučel se ptačím zpěvem. 

Jen v obrově zahradě dál panovala zima. Ptákům bez dětí nebylo do zpěvu a stromy 

zapomněly pučet. Jedinkrát vystrčila půvabná květinka hlavu z trávy, ale když uviděla 

ceduli, přišlo jí dětí tak líto, že vklouzla zpátky pod zem a usnula. Jediné živly, které z 

věci měly prospěch, byly sníh a mráz. „Jaro na zahradu zapomnělo," ječely, „můžeme tu 

řádit celý rok." Sníh zvalchoval trávu huňatou bílou houní a mráz poškrábal stromy 

stříbrným drápem. Pak zavolaly severák, a on přiletěl. Byl všecek zabalený v 

kožešinách, celý den fičel po zahradě a shazoval stříšky od komínů. „To je rozkošné 

místo," hučel, „už tu chybí jen krupobití." A krupobití dorazilo. Každý den tři hodiny 

rachotilo o střechu hradu, dokud nepolámalo většinu břidlicových tašek, a potom jako 

šílené vířilo kolem zahrady. Bylo oblečeno v šedé a jeho dech mrazil do morku kostí. 

„Nechápu, že má jaro letos takové zpoždění," láteřil sobecký obr, když z okna shlédl do 

promrzlé zahrady. „Doufám, že se vyčasí." Ale jaro nepřišlo, ani léto. Podzim obdaroval 

okolní zahrady zlatými plody, jen pro tu obrovu nic neměl. „To má za to, že je 

sobecký," mínil. A tak zima vládla dál a severák, krupobití, mráz a sníh divoce křepčily 

v korunách stromů. Jednou ráno ležel obr v posteli, a tu zaslechl líbeznou melodii. 

Zněla tak sladce, a jeho napadlo, že kolem možná prochází královská kapela. Ve 

skutečnosti to za oknem čiřikala konopka. Tak dlouho už obr neslyšel ve své zahradě 

ptačí zpěv, že mu připadal jako nejlahodnější hudba na světě. Krupobití přestalo třískat 

do střechy, severák přestal hvízdat a otevřenou okenicí se dovnitř vkradla příjemná 

vůně. „Doufám, že jaro je konečně tady," řekl obr, vyskočil z postele a vyhlédl ven. Co 

uviděl? Dojemnější pohled se mu v životě nenaskytl. Trhlinou ve zdi vlezly do zahrady 

děti a usadily se na větvích stromů. V každé koruně zahlédl obr jedno lidské mládě. Ze 

samé radosti, že jsou děti zpátky, se stromy pokryly květy a větvemi jemně ovívaly 

dětské hlavičky. Ptáci poletovali kolem, rozverně švitořili a květiny se smíchem 

pomrkávaly z trávy. Jedním slovem, nádherná podívaná. Jen v jednom rohu se zima 

nechtěla vzdát. Byl to nejodlehlejší kout zahrady a v něm stál klouček. Byl moc malý, 

aby dosáhl na větve, a tak chodil kolem a usedavě plakal. Chudák strom se prohýbal 
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pod tíhou sněhu a jinovatky a severák mu fičel a houkal nad hlavou. „Vylez nahoru, 

broučku," ševelil strom a sklonil větve skoro až k zemi, ale chlapec byl moc slabý. 

Výjev s chlapcem obra dojal. „Jsem to ale sobec!" vykřikl. „Už vím, proč jaro tak 

dlouho nechtělo přijít. Vysadím drobečka do koruny stromu, pak strhnu zeď a udělám 

ze zahrady už navždycky hřiště pro děti." A zastyděl se za všechno, co způsobil. Co 

nejtišeji sešel dolů, opatrně otevřel venkovní dveře a vplížil se do zahrady. Ale jakmile 

ho děti zahlédly, polekaly se a utekly, a zima se zase začala chápat žezla. Jen ten 

nejmenší neutekl, protože pro samé slzy neviděl obra přicházet. Obr přistoupil, vzal ho 

do dlaně a vysadil na větev. V ten okamžik koruna stromu rozkvetla a ptáci zajásali. 

Hoch vztáhl ruce, objal obra kolem krku a vlepil mu pusu. Když ostatní děti viděly, že 

obr už není zlý, vběhly zpátky dovnitř a s nimi jaro. „Teď je zahrada vaše, uličníci," 

usmál se obr, vzal palici a zbořil cihlovou zeď. Lidé, kteří šli v poledne na trh, spatřili 

obra, jak si hraje s dětmi v nejkrásnější zahradě pod sluncem. Hráli si celý den a večer 

se děti přišly s obrem rozloučit. „A kde máte toho nejmenšího," ptal se jich, „kloučka, 

kterému jsem pomohl na strom?" Obr ho měl ze všech nejradši, protože ho políbil. 

„Nevíme," řekly děti, „asi už je pryč." „Vzkažte mu, aby určitě zítra přišel," řekl obr. 

Ale děti odpověděly, že nevědí, kde chlapec bydlí, a nikdy dřív ho neviděly. Obr 

posmutněl. Každý den po škole si děti přicházely s obrem hrát. Jen ten nejmenší, 

kterého si obr tolik zamiloval, se neukázal. Obr byl k dětem laskavý, ale čím dál víc 

toužil po svém malém příteli a často o něm mluvil. „Co bych za to dal, kdybych ho 

mohl vidět!" stýskal si. Léta ubíhala, obr zestárnul a pomalu ztrácel síly. Už si nemohl 

hrát, a tak seděl v obrovském křesle, pozoroval děti a obdivoval svou zahradu. „Mám 

spoustu nádherných květin," liboval si, „a nejkrásnějšími květy jsou mé děti." Jednoho 

podzimního rána se obr oblékal a vyhlédl přitom z okna. Už necítil k zimě žádnou 

nenávist, protože věděl, že to je spící jaro a čas, kdy květiny odpočívají. Tu ho cosi 

upoutalo a on si údivem protřel oči. Naskytla se mu zázračná podívaná. V odlehlém 

rohu zahrady stál strom celý pokrytý nejrozkošnějšími bělostnými kvítky. Zlaté větve 

byly obsypány stříbrným ovocem a pod nimi stál milovaný chlapec. Samou radostí 

pospíšil obr dolů a z domu ven do zahrady. Běžel přes trávník a blížil se k dítěti. Ale 

když se přiblížil docela, tvář mu zbrunátněla hněvem a on se rozkřikl: „Kdo se opovážil 

ti ublížit?" neboť na chlapcových dlaních spatřil krvavá znamení hřebů a stejná našel i 

na útlých nártech. „Kdo se opovážil ti ublížit?" opakoval hněvivě, „ukaž a já ho 
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ztrestám mečem." „Nu," řeklo dítě, „to jsou rány lásky." „Kdo jsi?" tázal se obr a padla 

na něj taková bázeň, že klesl na kolena. Dítě se usmálo a řeklo: „Kdysi jsi mi dovolil 

hrát si ve tvé zahradě, dnes ty vstoupíš do zahrady mé. Jmenuje se Ráj." Když toho 

odpoledne po škole vběhly děti do zahrady, našly mrtvé obrovo tělo ležet pod stromem, 

celé zasypané bílými kvítky.   

 

WILDE, O. Šťastný princ a jiné příběhy. Praha: Nakladatelství Andrej Šťastný, 2007. s. 

17-21. ISBN 978-80-86739-32-8.  

 

 

 

 

 

 

 

 Texty k interpretaci - Princezna Mammalia / Roald Dahl 
 

 

 

Princezna Mammalia 

Roald Dahl 

Když princezna Mammalia v den svých sedmnáctých narozenin vstala z lože a 

prozkoumala svou tvář v zrcadle, nemohla uvěřit vlastním očím. Do té doby byla jen 

obyčejná zavalitá holka se silným krkem, ale nyní se znenadání dívala na mladou dámu, 

kterou ještě nikdy neviděla. Přes noc se odehrála kouzelná proměna a z obtloustlé 

princezničky se stala okouzlující kráska. Výraz „okouzlující" používám v jeho 

nejčistším a nejdoslovnějším smyslu, neboť její tvář zářila tak oslnivou krásou a třpytila 

se jako hvězdné nebe, že když o hodinu později sešla o patro níž, aby si rozbalila dárky, 

musel každý, kdo na ni zblízka pohlédl, odvrátit zrak v obavě, že ho ta záře oslepí. 

Dokonce i královský hvězdopravec si prý mručel pod vousy, že by bylo bezpečnější 

dívat se na slečnu přes očouzené sklíčko, jako na zatmění slunce. Od té doby, co se 

naučila chodit, byla princezna Mammalia v paláci velice oblíbená pro svou skromnou a 

vlídnou povahu, velmi brzy však ob-jevila, že pro úchvatnou krasavici je o poznání těžší 
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zůstat skromnou a vlídnou než pro tuctové děvče. Zjistila, že ji její neobyčejná krása 

obdařila obrovskou mocí. Všude, kde se zatřpytila její nevídaná krása, ovládla muže tak 

silná touha, že si s nimi mohla dělat, co se jí zamanulo. Chalífové i rádžové, velkovezíři 

i vojevůdci, ministři i kancléři, velbloudáři i výběrčí daní, všichni se rozplývali, jakmile 

se objevila na scéně. Lichotili jí a uculovali se. Zalykali se a slintali blahem. Plazili se 

před ní a pochlebovali jí. Stačilo, aby pohnula malíčkem, a všichni začali pobíhat po 

místnosti a snažili se ji potěšit. Nabízeli jí drahokamy a zlaté náramky. Zvali ji na 

přepychové hostiny na skvoucích místech a kdykoli ji některý z nich dostal o samotě do 

kouta, začal jí do ucha šeptat oplzlosti. Nastaly také potíže se služebnictvem. Sluhové 

nemají o nic méně mužnosti než dvořané a po několika nechutných příhodách na 

chodbách byl král ke své velké nelibosti, neboť to byl král laskavý, nucen přikázat, aby 

byli všichni sluhové v paláci bez prodlení vykleštěni. Vyvázl pouze královský vrchní 

kuchař. Hájil se, že by přišel o své kuchařské umění. Zprvu princezna jen s okouzlující 

nevinností nečinně přihlížela a vychutnávala svou nově nabytou moc. Ale to nemohlo 

mít dlouhého trvání. Nikdo, natož sedmnáctileté děvče, nemohl dlouho zůstat 

neposkvrněn. Byla to ohromná moc, navíc u někoho tak mladého neslýchaná. Moc je 

sama o sobě, jak se princezna brzy přesvědčila, náročný pán. Není možné ji mít a 

nepoužívat. Moc se domáhá uplatnění. A tak princezna začala vědomě využívat svou 

nadvládu nad muži, nejprve v maličkostech, později už v poněkud větších záležitostech. 

Bylo to směšně jednoduché, jako vodit loutky. V té době princezna učinila druhý objev, 

a sice následující. Jestliže je moc ženy tak velká, že ji muži bezvýhradně poslouchají, 

začne jimi pohrdat a princezna po měsíci zjistila, že k mužskému plemeni necítí nic než 

opovržení. Pustila se do všemožných lstí, aby zesměšnila své obdivovatele. Začala 

například s oblibou chodit na procházky po městě a předvádět se obyčejným mužům na 

ulici. Pod ochranou věrných eunuchů pobaveně sledovala, jak poddaní při spatření její 

oslnivé krásy šílí touhou a vrhají se proti strážcům a po stovkách se nabodávají na jejich 

kopí. Pozdě večer, než se odebrala na lože, se bavila tím, že se procházela na balkoně a 

ukazovala se chlípné lůze, která se po tisících shromažďovala dole na nádvoří v naději, 

že princeznu zahlédne. A věru nebylo divu. Za svitu měsíce oslňovala a probouzela 

touhu ještě více než obvykle. Po pravdě zářila jasněji než samotný měsíc, a jakmile se 

objevila, poddaní šíleli, křičeli, rvali si vlasy, vrhali se proti kamenným stěnám paláce a 

lámali si kosti. Někdy princezna dokonce vylila několik rendlíků se žhavým olovem na 
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jejich hlavy, aby je utišila. To vše bylo dost zlé, ale mělo být hůř. Jak všichni víme, 

moc, se vším, co ji provází, je nenasytný společník. Čím víc jí někdo má, tím víc ji 

chce. Nelze se jí nabažit a v následujících měsících princeznina touha po moci rostla a 

rostla, až si nakonec začala pohrávat s myšlenkou, že získá i tu nejvyšší moc v celé 

zemi, čili samotný trůn. Byla nejstarší ze sedmi dětí, samých děvčat, a matka už jí 

zemřela. Byla tedy právoplatnou dědičkou otcova trůnu. Jenže co z toho? Její otec, král, 

jehož ještě nedávno zbožňovala, ji nyní dráždil k nepříčetnosti. Vládl laskavě a 

milosrdně, lidé ho měli rádi, a coby její otec byl jediným mužem v království, který, 

když ji spatřil, nezačal metat kozelce. Ba co hůř, těšil se výbornému zdraví. Zhoubný 

vliv moci má tak strašlivou sílu, že mladá princezna začala osnovat zkázu vlastního 

otce. To se snadno řekne, ale už hůře udělá. Odklidit bez pomoci velkého vladaře a 

nenechat se přitom chytit není vůbec jednoduché. V úvahu připadal jed, ale travič bývá 

téměř vždy dopaden. Dumala mnoho dní, ale odpověď nepřicházela. Jednou po večeři si 

jako obvykle vyšla na balkon, hodlajíc pro své rozptýlení dohnat zástup vilných 

poddaných k šílenství, avšak ejhle, onoho večera tam žádný dav nebyl. Na nádvoří stál 

jen starý žebrák a zíral na ni. Namísto oblečení mu sloužily špinavé hadry a dole byl 

naboso. Měl dlouhý bílý plnovous a hřívu sněhobílých vlasů po ramena. Těžce se opíral 

o hůl. „Táhni pryč, ty odporný starce," zavolala na něj. „Tiše!" zašeptal starý žebrák a 

šoural se blíže. „Přišel jsem ti pomoci. Zjevilo se mi, že máš velké soužení." „Žádné 

soužení nemám," odpověděla princezna. „Koukej zmizet, jestli nechceš vylít na kebuli 

rendlík žhavého olova." Stařec si toho nevšímal. „Na světě je jen jeden způsob," šeptal, 

„jak se zbavit nepřítele a nebýt při tom dopaden. Zajímá tě to?" „Samozřejmě že ne!" 

odsekla princezna. „Proč by mělo? Sem s tím." „Vezmeš ústřici," zašeptal starý muž, „a 

zahrabeš ji k rostlině do květináče. Necháš ji netknutou den a noc. Pak ji vyhrabeš a 

vymáčkneš jedinou kapku její šťávy, jen jednu kapku, na to pozor, na každou z ústřic, 

které budeš dalšího dne své oběti podávat." „Vyřídí ji to?" zeptala se princezna, která už 

nedokázala skrývat svůj zájem. „Je to smrtelné," zašeptal stařec. „Osoba, která ty ústřice 

pozře, velmi záhy podlehne strašnému záchvatu, který jí zauzluje celé tělo. A až bude 

po všem, celý svět jenom zakroutí hlavou a vydechne: Chudák, ten snědl hodně 

zkaženou ústřici.'" „Kdo jsi, starce, a odkud přicházíš?" otázala se princezna a nahnula 

se z balkonu. „Stojím na straně spravedlivých," zašeptal starý muž a s těmi slovy zmizel 

v přítmí. Princezna si vše dobře zapamatovala a čekala na příležitost. Několik dní před 
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osmnáctými narozeninami se jí král zeptal: „Co si přeješ ke svátečnímu obědu, má 

milá? Bude to tvůj oblíbený pečený kanec jako obyčejně?" „Ano, papá," odpověděla. 

„Ale nejprve si dejme ústřice. Mám ústřice tak ráda." „Výtečný nápad," odpověděl král. 

„Ihned pro ně nechám poslat k moři." Na princezniny narozeniny byl stůl ve velké 

hodovní síni okázale prostřen a vše bylo při-chystáno na hostinu. Pro každého byl 

připraven tucet ústřic, ale než vešli hosté, aby zasedli, vstoupil do síně samotný král, jak 

měl o svátečních příležitostech ve zvyku, aby se ujistil, zda je všechno podle jeho 

představ. Přivolal stolníka a kráčel s ním pomalu kolem stolu. „Proč," zeptal se král a 

ukázal na svůj talíř, „jsi mi dal ty největší a nejvybranější ústřice?" „Vaše Veličenstvo 

dostává od všeho to nejlepší," odvětil stolník vysokým hlasem. „Učinil jsem snad 

chybu?" „Dnes musí mít to nejlepší princezna Mammalia," řekl král. „Má přece 

narozeniny. Proto buď tak laskavý a můj talíř dej jí a mně zase její." „Hned to bude, 

Vaše Veličenstvo," odpověděl stolník a spěšně talíře vyměnil. Narozeninová hostina 

sklidila velký úspěch a ústřice se dočkaly zvlášť vřelého přijetí. „Chutnají ti, papá?" 

neustále se ptala princezna Mammalia svého otce. „Že jsou šťavnaté?" „Moje jsou 

výtečné," řekl král. „A co tvoje?" „Skvělé," odpověděla. „Jsou prostě skvělé." V noci 

princezna Mammalia náhle ochořela a navzdory péči královského lékaře podlehla 

strašnému záchvatu, jenž jí zauzloval její krásné tělo. Příštího jitra vzal král ze svého 

šatníku dlouhý bílý falešný plnovous, paruku s dlouhou bílou hřívou, špinavé hadry a 

starou vycházkovou hůl. „Tohle můžete spálit," řekl komorníkovi. „Když se u dvora 

drží smutek, nemůžeme pořádat maškarní bály." 

 

DAHL, R. Princezna a pytlák. Praha: VOLVOX GLOBATOR, 2008. s. 45-60. ISBN 

978-80-7207-677-2 

 

 

 Kontrolní úkoly a otázky 
 

Andersenova pohádka na první pohled kopíruje vyprávění lidových příběhů. Vnímáte 

tuto pohádku jako autorskou adaptaci lidového vyprávění, nebo obsahuje jasné autorské 

znaky?  Odůvodněte. Jedná se o pohádku archetypálního charakteru? 
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O. Wilde psal pohádky s filozofickým podtextem. V čem tkví symbolika této pohádky? 

R. Dahl je proslulý svou nonsensovou pohádkovou tvorbou určenou dětskému příjemci: 

Jakub a obří broskev; Karlík a továrna na čokoládu. Uvedená pohádka Princezna 

Mammalia vybočuje z řady zacílením na dospělého recipienta. Dahl provokuje 

nesmlouvavým pohledem na lidské chování. Proveďte tematicko-motivickou analýzu 

textu.   
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Pověst v dětské literatuře  

 Cíle 
Po prostudování této kapitoly: 

 Získáte přehled o základních dílech žánru pověst určených k dětské četbě. 

 Pojmy k zapamatování 
 pověst 

 adaptace pověstí 

 regionální pověst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 Charakteristika pověsti 

Pověst charakterizuje kontaminace mimoliterární skutečnosti s určitou dávkou 

fantazie. I v současnosti patří k poměrně oblíbeným žánrům české literatury a rozhodně 
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nestojí na periferii genologického systému. V době národního obrození v ní byl 

spatřován jeden ze symbolů kulturních dějin. Spolu s lidovou pohádkou tvořila zejména 

v 19. století jeden z pilířů četby dětí, ale rádi a s úctou se k její četbě vraceli i dospělí.  

 Pověst je žánr, jehož kořeny nacházíme ve slovesném folkloru. Vyznačuje se 

vztahem k reálné skutečnosti a časoprostorovým ukotvením. Některé pověsti obsahují 

skutečná data událostí a jsou tedy pomyslným záznamem historické události. Pověst 

inspirovala i mnoho tvůrců neslovesného umění (Alše, Myslbeka nebo Smetanu). 

 

 

1.8.1 Znaky pověsti 

 

 absence stereotypních formulí 

 časoprostorová zakotvenost  

 bipolarita dobra a zla, ale dobro nemusí nad zlem zvítězit 

 výchovný akcent 

 jednoduchost jazyka a kompozice 

 hlavní hrdina není idealizován 

 malé množství jednajících postav 

 jednoduchá zápletka 

 překvapivá pointa 

 mohou se vyskytovat nadpřirozené postavy 

 

 

 

 

1.8.2 Typologie pověsti 

 

 historické – často jsou ve středu zájmu historických pověstí konkrétní události, 

které se vztahují k reálné - dějinné události; řadíme sem pověsti o válkách, o 

životě měst, o katastrofách apod.; v rámci historických pověstí vyčleňujeme 

staré pověsti české, které se svojí obsahovou strukturou podobají mýtu, 

 

 místní (regionální) pověsti – dle názvu se vztahují ke konkrétnímu místu a 

většinou popisují a v některých případech i rozkrývají tajemství s místem 

spojená; zařazujeme sem pověsti a o pokladech, tajných chodbách apod. 

 

 etiologické – vysvětlují vznik a zánik vybraných přírodních útvarů 
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 etymologické – objasňují místní názvy 

 genealogické – dotýkají se historie rodů 

 heraldické – vysvětlují význam erbů, domovních znamení 

 legendární – popisují např. založení klášterů 

 architektonické – vykládají vznik architektonických památek 

 

 démonologické – zaměřují se na kontakt člověka s nadpřirozenými silami 

 

1.8.3 Autoři a adaptátoři pověstí pro děti 

 

V. B. Třebízský (1849-1884) – Národní pohádky a pověsti 

K. V. Rais (1859-1926) – Povídky ze starých hradů 

A. Jirásek (1851-1930) – Staré pověsti české 

A. Sedláček (1843-1926) – Sbírka pověstí historických lidu českého v Čechách, na 

Moravě a ve Slezsku 

A. Wenig (1874-1940) – Staré pověsti pražské, Věnec pražských pověstí, České pověsti 

I. Olbracht (1882-1952) – Ze starých letopisů 

E. Petiška (1924-1987) – Čtení o hradech, zámcích a městech 

A. Ježková (1966 - ) – Příběhy českých knížat a králů, Staré pověsti české a moravské 

L. Seifertová (1969 - )  – Dějiny českého národa a pár světových událostí 

 

1.8.4 Autoři a adaptátoři pověstí regionu 

 

Regionální pověsti jsou poměrně oblíbeným knižním artiklem. Zájem o ně začal stoupat 

přibližně v šedesátých letech dvacátého století společně se vznikem regionálních 

nakladatelství.  

 Dětmi jsou pověsti regionálního charakteru přijímány velmi pozitivně a 

povědomí o nich je nedílnou součástí výchovy kulturně vzdělaného člověka. 

 

F. Lazecký (1905-1984) – Dukátová stařenka 

H. Lisická (1930) – Pověsti starých měst, Zrcadlo starých časů 

P. Biliánová (1862-1941) – Z tajů pražských pověstí 

O. Sirovátka (1925-1992), M. Šrámková (1930) – Živá voda  
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 Texty k interpretaci – Brunclík a lev / Oldřich Sirovátka 
 

 

Brunclík a lev 

 
Oldřich Sirovátka 

 

Za dávných časů vládl v Čechách kníže, měl jediného syna a ten se jmenoval Brunclík 

(či Bruncvík – podle některých kronikářů). Když chlapec dorostl do let, chtěl po otci, ať 

mu dovolí jít do světa. Otec dlouho odkládal rozhodnutí, až za nějaký čas Brunclík 

přišel znovu: „Milý otče, dovol mně jít, ať poznám jiné země a ať si vysloužím vlastní 

erb, jako mají jiná knížata a králové!“ Kníže si povzdychl, ale pomyslel si: Chlapec už 

je skoro dospělý, nemůže sedět věčně doma. Vypravil tedy Brunclíka, jak se na 

knížecího syna patří. Dal mu nejlepšího koně, dost jídla, pití i peněz, aby neměl nouzi, a 

k ruce třicet nejudatnějších rytířů. Když Brunclík odjížděl, řekl děvčeti, které měl rád: 

„Až se vrátím s erbem, budeme slavit svatbu, do té doby na mě nečekej.“ Navlékl jí na 

prst zlatý prsten a vzal si od ní na památku její prstýnek. Let na mě čekej. Jestli se ale 

do sedmi let nevrátím, znamená to, že jsem v cizině zahynul. Pak se můžeš vdát, za 

koho se ti zlíbí.“ 

Brunclík putoval se svou družinou z jedné země do druhé, už byli na cestě celý rok. 

Jednoho dne přejeli vysoké zasněžené hory a dostali se na břeh moře. Kam pohlédli, 

samá voda a voda, konce neviděli. Co teď? Opatřili si pevnou loď a pluli po moři dál. 

Jedné noci však přišla velikánská bouře. Vítr skučel, ze všech stran se valily vlny – 

každá z nich byla větší než dům – a hnaly před sebou loď jako nějakou hračku. Loď se 

nakonec rozbila o ostré skály a vlny odnesly rytíře na širé moře. Když se ráno bouře 

utišila, zůstali naživu jenom dva, mladý Brunclík a jeden starý rytíř. Vlny je vrhly na 

břeh ostrova. Rytíř se rozhlídl a povídá: „Milostivý pane, je s námi zle, je zle! Víš, kam 

nás bouře zahnala? N Jantarový ostrov. Odtud se sami nedostaneme, Jantarová hora 

přitáhne každého zpátky!“ Kolem dokola ležely všude rozbité lodi a bělaly se kosti 

zvířat a trosečníků, kteří tu zahynuli před nimi. Brunclík s rytířem se na ostrově 

protloukali, jak se dalo. Když už nemohli hlady vydržet, starý rytíř povídá: „Milostivý 
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pane, na ostrově zůstal jeden kůň. Zabijeme ho, jinak zemřeme hlady. Každý den sníme 

kousek, a tak ještě nějaký čas přečkáme. Snad nás zatím něco napadne. Četl jsem ve 

starých knihách, že jednou za rok přilétá na jantarový ostrov velikánský pták. Ten by 

mě mohl odtud odnést.“ „Ale co bude s tebou?“ ptal se mladý kníže. „O mne se 

nestarej. Já jsem starý a nemocný, nebudu už dlouho na světě.“ Když měl pták přiletět, 

starý rytíř zašil Brunclíka do koňské kůže a sám se schoval do houští, aby viděl, co se 

bude dít. Čekal dlouho, hodně dlouho. Teprve navečer se v dálce na obzoru ukázal malý 

bod. Blížil se, zvětšoval se, až byl jako černý mrak. Pták přilétal! Pod ohromnými 

perutěmi zašuměl vítr, pták zůstal ve vzduchu na chvíli jakoby stát. Pak se spustil 

prudce dolů na ostrov, vmžiku chytl kořist do drápů a zase se vznesl do výšky, jako by 

nesl maličké zrníčko. Letěl celé dlouhé hodiny, až doletěl na obrovský strom. Hodil 

Brunclíka zašitého v kůži do hnízda mezi mladé a zase se vznesl vzhůru. Mladí ptáci 

začali nedočkavě ostrými zobany klovat do kůže. Brunclík už déle nečekal a koňskou 

kůži prosekl. Pak slezl ze stromu a vydal se hustým lesem. Najednou uslyšel divoký řev 

a pronikavý jekot, až se listí na stromech třáslo. Co se to děje? Co to je? Říká si duchu. 

Běží za tím křikem a vidí, jak mladý lev zápasí na život a na smrt s obrovitým 

medvědem. Chvíli to vypadalo, že vítězí jeden, chvíli zas navrch ten druhý. Vtom 

medvěd srazil mladého lva na zem a už na něho doráží ostrými drápy. Komu mám 

pomoct? Tomu, kdo je slabší! rozhodl Brunclík. Vytáhl meč, skočil mezi ně a sekal 

medvěda hlava nehlava. Ale ten se nedal, bránil se, až Brunclíkovi vytryskla na tváři 

krev a krvácel i po celém těle. Nakonec přece jen medvěda zabil. Sám ale zůstal ležet 

v mdlobách. Když se probral, vidí, že lev sedí vedle něho a líže mu ruce a tvář. Po 

chvíli se lev někam ztratil, přinesl z lesa zajíčka a položil ho Brunclíkovi k nohám. 

Kníže rozdělal oheň, zajíčka upekl a dosyta se najedl. Od té chvíle chodil lev 

s Brunclíkem jako krotký psík, ani na okamžik se od něho nehnul, ať šel kam šel. 

Putovali spolu dál a dál, přes pustiny i husté lesy, až došli na břeh veliké vody. Brunclík 

napínal oči, jestli neuvidí konec té vody – ale kdepak, bylo to moře. A voda v tom moři 

byla tak vřelá, že nešlo do ní ani ponořit ruku. Brunclík pokácel pár stromů, velká 

břevna svázal k sobě, až vznikl vor. Jakmile byl vor hotový, počkal, až lev zase zaběhne 

do lesa na lov, s sebou ho brát nechtěl. Pak vyskočil na vor a odrazil se od břehu. Ale 

bylo pozdě! V tom okamžiku přiběhl lev, a jak viděl, že Brunclík odplouvá, skučel a 

naříkal tak žalostně, že se to nedalo poslouchat. A víte, co ten lev najednou udělal? 
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Skočil z břehu do moře, připlaval k voru a z posledních sil se na něj vyškrábal. „Vidím, 

že je nám souzeno, abychom navždycky zůstali spolu, povídá mu Brunclík a lev na něj 

pozorně hleděl, jako by rozuměl. Řekli jsme si už, že to moře bylo horké, samá vroucí 

voda. Chudák lev se celý opařil a po celém těle mu slezly chlupy; jen hlavu držel nad 

vodou, a tak mu na krku zůstala hustá hříva, jak to vidíme u všech lvů. Pluli pak spolu 

na vratkém voru sedm dní a sedm nocí. Brunclík si už myslel, že moře nemá konec a že 

na té plavbě zahyne. Až jednou ráno, když se probudil, radostně vykřikl: Na východě 

začalo svítat a Brunclík spatřil v dálce nějaká světla. Vítr hnal vor dál a dál a to už 

Brunclík zahlédl na velké hoře na pobřeží mohutný hrad a pod ním pěkné město. Na 

hradě i na všech domech visely černé prapory. Trvalo ještě celý den, než je vítr zanesl 

k městu. Brunclík se zastavil nejdřív v hospodě, měl po plavbě hlad a žízeň. Dal si nalít 

pohár vína a zeptal se přitom: „Pane hostinský, co je u vás nového? Proč jsou hrad i 

město černě ověšené?“ Hostinský si jen povzdychl a vyprávěl, že se za městem usadil 

strašný drak, má tři hlavy a každý den přilétá do města a žere lidi. Zítra má přijít řada na 

princeznu, a je to jediná dcerka jejich krále. Brunclík se napil a povídá: „Víte co, pane 

hostinský? Tumáte zlaťák a utíkejte k panu králi, že ve vaší hospodě sedí ten, co mou 

dcerku zachrání!“ Král sliboval, že dá Brunclíkovi, co si bude přát, půl království a 

princeznu k tomu, jen když zachrání princeznu před drakem lidožroutem. Ale Brunclík 

odpověděl: „Milý králi, nežádám nic, ani dceru, ani království. Tu věc udělám proto, 

abych vaši dceru a celou zemi uchránil od velké pohromy.“ Druhý den neslo šest rytířů 

princeznu na nosítkách na náměstí, byla od hlavy až k patě černě oděna. Na náměstí se 

seběhly davy lidí, všichni chtěli vidět, jak se ten cizinec bude potýkat s drakem. A 

vzápětí bylo všude slyšet: „Už letí, už letí!“ Jak to princezna uslyšela, polekala se a 

hrůzou omdlela. Drak se snesl na rynek a rozhlédl se kolem. Šla z něho hrůza! Jak by 

ne, měl tři hlavy a ze všech tří tlam sršel oheň. Jak uviděl Brunclíka se lvem, najednou 

se zarazil a začal couvat. „Jen pojď blíž, ty obludo!“ zakřičel Brunclík. Dali se do boje a 

bili se dlouho, až do samého večera. Jednu chvíli už Brunclík umdléval, docházely mu 

síly, skoro ani nemohl udržet meč v ruce. Vtom lev skočil na draka a ukousl mu hlavu. 

A bylo po boji. Král uspořádal na hradě slavnou hostinu. Hodovalo se celé tři dny, jídla 

a pití bylo, co hrdlo ráčí, a k tanci vyhrávalo pět muzik. Na hostině si Brunclík povídá 

sám pro sebe: Šest roků už jsem z domu a sedmý dochází. Copak asi dělá moje děvče? 

Jak se asi vede mým rodičům? Už ho na té hostině nic netěšilo. Hned druhý den se 
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vypravil i se lvem na cestu domů. Byla to dlouhá a moc těžká cesta! Nakonec se přece 

jen dostali na cestu domů. Byla to dlouhá a moc těžká cesta! Nakonec se přece jen 

dostali do Čech a blížili se ku Praze. Brunclíka by nikdo nepoznal, ani vlastní matka: 

byl pohublý, šaty na něm visely a už dávno to nebyly krásné šaty jako pro knížecího 

syna, ale jen jakési cáry a hadry. Konečně přišli do Prahy. Na hradě byl vyvěšený 

červený prapor. Brunclík se zeptal vojáka u brány: „Copak se tu u vás slaví?“ „Jedna 

zemanská dcera se bude vdávat. Čekala na Brunclíka, čekala dlouhých sedm roků, ale 

kde je Brunclíkovi konec? Jistě někde po cestě zahynul.“ Od doby, kdy Brunclík odešel 

ze své země, uplynulo už více než sedm let. Když Brunclík uslyšel tu zprávu, rozmýšlel 

se, co má udělat. Voják mu povídá: „Pojď se mnou, na takové svatbě se přece najíš a 

napiješ dosyta, budeš se mít jako v ráji.“ Přišli na svatbu a posadili se u stolu. Když k 

Brunclíkovi přišla nevěsta a nalila mu do poháru víno. Brunclík stáhl z ruky prsten a 

tajně jej do poháru upustil. Vypil víno – naráz a na dně poháru zůstal ležet prsten. 

Nevěsta hleděla jako očarovaná, nemohla to pochopit. Kde se tu ten prsten vzal? 

Pohlédla na otrhance, podívala se na něj líp a už ho poznala: „Ty jsi Brunclík, ty jsi se 

přece jen vrátil!“ A svatbu zrušila. Nikdo si nedovede představit, jakou měla radost! A 

což teprve Brunclíkovi rodiče, matka a otec! Vždyť si mysleli, že syn někde v cizích 

zemích dávno zahynul. Sluhové mladého knížete vykoupali a převlékli do knížecích 

šatů a pak se slavila nová svatba. Když později starý kníže umřel, Brunclík nastoupil na 

jeho místo, stal se českým knížetem. Do erbu dostal lva, protože si ten erb na svých 

cestách vydobyl a zasloužil; taky na zemské korouhvi měl bílého lva v černém poli. A 

žil ještě dlouho, dlouho, vládl prý celých čtyřicet let nad českou zemí. Pak ochuravěl a 

zemřel. Na jeho památku mu postavili dole pod Karlovým mostem sochu. Když 

Brunclík cítil, že se blíží jeho poslední hodinka, dal tajně zazdít svůj slavný meč někde 

na Karlově mostě. Nikdo neví, kde ten meč je – ale prý se objeví, až jednou bude Praha 

ve velkém nebezpečí. 

 

SIROVÁTKA, O. Brunclík a lev. České pověsti pro děti. Praha: Československý 

spisovatel, 2011. s. 5-13. ISBN 978-80-87391. 
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Zlatý meč 

 
Alena Ježková 

 

Z Vrtbovské zahrady si to holubí letadlo namířilo ke Karlovu mostu. Je to sta-

robylý most. Stojí pevně rozkročený ve vltavské vodě už šest a půl století. A je i moc 

hezký, protože jeho roubení zdobí třicet soch ze zčernalého kamene. David s 

Modropírkem přistáli u sochy jedenatřicáté. Jako jediná nestojí na mostě, ale na 

mostním pilíři, mnohem níž než ostatní. Kdo o ní neví, může ji minout bez povšimnutí. 

Je to rytíř Bruncvík. Hlídá tu se zlatým mečem v pravici, druhou rukou se opírá o velký 

štít se znakem města Prahy a u jeho nohou se krčí kamenný lev. Od Bruncvíkovy sochy 

je vidět na most, kde mají stánky malíři, kreslíři a fotografové. Kolem nich se pořád 

hemží barevná tlačenice, jak si každý chce obrázky prohlédnout nebo si nějaké koupit 

na památku. A celý den tu vyhrává hudba: pán v legračním obleku s cylindrem točí 

klikou kolovrátku, kousek dál zase jiný pán hraje na housle a krásná paní k tomu zpívá. 

David se na to rozmarné dění nemohl vynadívat. Modropírko ho musel štípnout do 

ramene, aby si vzpomněl, proč jsou tady. Bruncvík pohnul kamennými ústy, až se mu 

na tváři objevila malá prasklinka. A laskavě je přivítal: „Vítejte, poutníci. Je to až k 

nevíře, když někdo navštíví dávného rytíře!" „S dovolením, pane rytíři," uklonil se 

holub Bruncvíkovi. „Vypovím tady tomu klukovi v rychlosti váš příběh, aby věděl, s 

kým má tu čest! Tak tedy - podle staré pověsti se rytíř Bruncvík vydal do světa, aby při-

nesl české zemi hrdinský znak, jaký žádná jiná země nemá. Navštívil mnoho 

podivuhodných krajů, až přišel na místo, kde devítihlavý drak zápasil se Ivem. Lvu už 

docházely síly a zdálo se, že prohraje. Bruncvík se však postavil na jeho stranu a 

společně draka přemohli. Lev potom rytíře na cestách věrně provázel, až došli zpátky do 

Prahy. Od těch dob mají Čechy ve znaku Iva a rytíř Bruncvík se svým průvodcem 

nalezli své místo na pilíři Karlova mostu." David vyhrkl: „A to jste, pane rytíři, přemohl 

draka tímhle zlatým mečem?" „Krásná řeč, vládce ptačí říše, posluchač tvůj sotva dýše. 

V mém meči, chlapče, kouzlo je - kdo třímá jej, vždy vyhraje!" Modropírko se 

nafoukl pýchou. „Slyšíš, kluku? Vládce ptačí říše', říká rytíř! No ano, jsem vlastně také 

takový rytíř mezi pražským ptactvem," spokojeně vrkal holub a pyšně se probíral svými 

modrými pírky. Davida ale víc zajímal kouzelný meč. „Kdybych si ten meč vzal, 
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porazil bych všechny nepřátele..?" David moc nepřemýšlel o tom, jaké nepřátele by měl 

porazit. Chtěl jen meč. Velký, blyštivý meč ze zlata! S ním by byl větší a důležitější, s 

mečem by ho museli všichni poslouchat, on by ale nemusel poslouchat nikoho... Žádné 

čištění zubů, dojídání hráškové polévky a dušené mrkve, žádné chození do školy! Vtom 

okouzleném snění David po meči vztáhl ruku. Ale sotva se ho dotkl jediným prstem, 

Bruncvíkův kamenný lev vycenil zuby a strašlivě zařval: „Uuuááágggrrrrrrrr!" Tím 

leknutím sebou David trhnul, zapotácel se, zoufale zamával rukama a už se řítil do 

prázdnoty. V poslední vteřince ho kamenný lev chytil za kalhoty. Ty byly naštěstí z 

pevné látky a stisk kamenných čelistí bez úhony vydržely. Když lev viděl, že kluk zas 

pevně stojí na nohou, kalhoty vyplivl a sklapl tlamu, až se mu od ní zaprášilo. „U 

kočičího ocasu, kluku nezdárná, co to provádíš?" vyděsil se Modropírko. „Mám já to 

trápení s tím klukem, pane rytíři, on je v Praze poprvé, atak ještě neví, co se sluší, 

laskavě račte odpustit jeho neslušné chování..." drmolil holub a omluvně kýval 

hlavičkou. Po očku přitom sledoval kamenného lva, jestli necení zuby pro změnu zase 

na něj. U koček a lvů holub nikdy neví. Rytíř Bruncvík se ale vůbec nezlobil. Dokonce 

Davida uklidňoval: „Netřeba se lekat, brachu, zbav se zbytečného strachu. Můj lev je 

šelma kamenná - on hlídá mne a já svého lva." David se hluboce styděl, že se dal 

mečem tak očarovat. Klopil oči a nejraději by se propadl do země. Modropírko si všiml, 

že David už nemá stání, a honem se ještě zeptal: „Pane rytíři, nezahlédl jste po mostě 

běžet Žlutého lva?" Bruncvík zakroutil hlavou, až to zaskřípalo jako kámen o kámen. 

„Jděte s nadějí, přátelé. Tuším, že vaše hledání skončí se vesele!" Zamávali rytíři i jeho 

lvu, nastartovali letadlo a sletěli zpátky na zem. A měli alespoň naději. Ta je při hledání 

stejně důležitá, jako mít přátele a kamarády. 

 

JEŽKOVÁ, A. Prahou kráčí lev. Praha: Práh, 2008. s. 32-35. ISBN 978-80-7252-213-2. 

 

 Text k interpretaci – O Bruncvíkovi / Lucie Seifertová 
 

 

 

O Bruncvíkovi 

 
Lucie Seifertová 
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 Kdysi u nás panoval kníže Bruncvík a ten si moc přál mít ve znaku lva. Mohl ho 

získat jen díky velkému hrdinství, proto se vydal do světa. Doma na něho čekala 

milovaná manželka. Jel přes hory…a doly. Až dojel k moři. Tam musel nastoupit na 

loď. Nejdřív bylo moře klidné. Najednou se přihnala bouře. Obrovské vlny pohazovaly 

lodí, jako by to byla tříska. Tu se vzedmula velikánská vlna a loď spláchla do hlubin. 

Rytíři křičeli strachy. Uáááááá! Uáááááá! Uáááááá! Kdyžse vynořili z vln, ustrnuli 

hrůzou. Jantarová hora! Jantarová hora k sobě přitáhne každého, kdo se k ní přiblíží. A 

už nikdy ho nepustí. Bum, prásk! A tak se také stalo. Z Jantarové hory nebylo úniku. 

Stařičký rytíř Balád ale poradil Bruncvíkovi, jak se dostat pryč. Na Jantarovou horu měl 

brzy přiletět pták Noh. Bruncvík se podle rady schoval do koňské kůže. A čekal. Pták 

Noh popadl koňskou kůži i s Bruncvíkem do pařátů. Vznesl se s ním vysoko do oblak. 

Dlouho letěli, až doletěli k hnízdu ptáka Noha. Pták pustil koňskou kůži mezi hladová 

ptáčata. Ptáčata se ostrými zobáky vrhla na Bruncvíka – chtěla ho sníst. Ale ten se 

nedal. Bruncvík byl opět svobodný. A vydal se na další cestu. Tu uslyšel strašlivý řev. 

Co to je? V dálce uviděl, jak se lev chystá k boji s tříhlavým drakem. Nezaváhal a 

vyrazil lvovi na pomoc. Byl to strašlivý boj. Břink! Plesk! Prásk! Nakonec drak přišel o 

všechny své hlavy. Bruncvík se lvem se skamarádili. A vydali se vstříc novým 

dobrodružstvím. Bojovali s baziliškem, který věznil krásnou princeznu. Tu máš! Bum, 

prásk uáááááááááá! A zvítězili. Jindy je ve svém království uvěznily podivné obludy. 

Naštěstí Bruncvík náhodou našel kouzelný meč. Stačilo vykřiknout: „Všem obludám 

hlavy dolů!“ A Bruncvík se svým přítelem byli volní. Tak se mohli vypravit na cestu 

domů. Bruncvík se už moc těšil na svou ženu a kamarády. Na jeho hradě se však usídlili 

nepřátelé. Ale Bruncvíkovi stačilo jen říct: „Všem nepřátelům hlavy dolů!“ Tak 

všechno dobře dopadlo. A Bruncvík si konečně mohl do svého znaku namalovat lva. 

 Vypráví se, že zázračný meč je prý dodnes ukryt v základech Karlova mostu 

v Praze. Objeví se, že bude naší zemi nejhůř. Tehdy v čele blanických rytířů přijede 

svatý Václav, pozdvihne Bruncvíkův meč nad hlavu… ale o tom až někdy příště. 

 

SEIFERTOVÁ, L. Pohádka o Bruncvíkovi. Praha: Petr Prchal, 2012. (nestr.) ISBN 978-

80-87003-31-2. 
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 Kontrolní úkoly 
 

Prezentované texty jsou převyprávěním původní látky. Všechny ukázky jsou určeny pro 

dětského příjemce. Zpracování L. Seifertové dokonce předpokládá tříletého recipienta. 

Autorská přepracování však nemusí udržet původní významovou linii. Pročtěte všechny 

ukázky, porovnejte je a zhodnoťte. 
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