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Rusalka 
Daleko v temných a nekonečných lesích leželo jezero. Jeho voda byla tichá, jen drobné vlnky 

čeřily hladinu, neboť vichřice nikdy nepronikla ochrannou hradbou lesních velikánů ani 

houštím u jejich pat. 

Na dně jezera bylo v noci živo. Starý vodník, celý zelený, rákosím obrostlý, s žabími blanami 

mezi prsty, byl dobrák. Celý den spal přikryt vodními rostlinami tam, kde bylo nejhlouběji. 

Jen s večerem vyplouval až ke břehu, kde jeho dcery rusalky zpívaly o závod s lesními 

žínkami. 

Vodník snášel dobromyslně jejich žertování, líbily se mu, ta havěť rozpustilá, a sliboval jim, 

že je stáhne dolů pod vodu ke svým zlatým rybkám. Také rusalky byly veselé, hrály si 

s rybkami, zdobily se měňavými perlami, vlasy jako nejčistší zlato si splétaly v dlouhé 

vrkoče. 

Jedna z rusalek byla zvlášť krásná. Ale stejně jako její sestry mohla jen plout ve vodě. Její tělo 

bylo od pasu dolů pokryto rybími šupinami a nohy neměla vůbec. Zato měla zvláštní oči, 

překrásné, průsvitně zelené jako rodná voda a tak čisté, jaké neměla žádná jiná rusalka ani 

lesní žínka a už docela jistě ani žádná lidská dívka. 

Ale tato Rusalka byla už řadu dní a nocí zamyšlená, smutná, až se nad tím starý vodník 

podivoval. Rusalka se ho vyptávala na svět lidí a na jejich život, který prý končí tak podivně, 

zánikem, smrtí. A nakonec se vodníkovi přiznala, že touží stát se také člověkem, aby mohla 

cítit a vzbouzet lásku, žít ve slunečním světle a pak třeba zahynout. 

„Snad nemiluješ, dítě, člověka?“ zhrozil se vodník, když mu vypověděla všecko, co ji souží. 

Tu se Rusalka přiznala, že už častokrát, neviditelná a nepolapitelná, hýčkala jako vodní vlna 

ve svých loktech prince, jenž se po lovu koupával v jezeře. Toužila po tom, aby i on ji uviděl a 

zamiloval si ji. 

„Což se nemohu stát člověkem, jako je on, a mít lidskou duši? Všeho se odvážím!“ Vodník se 

zasmušil: „Jsi ztracena, dítě! Zavolej ježibabu. Jiné rady nevím,“ řekl pak a s žalostným 

nářkem se potopil do hlubiny. 

Rusalka bezmocně spočinula na břehu a zadívala se na usměvavou tvář měsíce. „Ach 

měsíčku, ty tak daleko dohlédneš, kéž bys mi mohl říci, kde je můj princ!“ Pak se vzchopila a 

úpěnlivě zavolala ježibabu. Stará a ošklivá ježibaba bydlila v chaloupce u jezera. Vařila 

z lesních bylin divné léky. Na Rusalčino zavolání se vybelhala k jezeru. „Proč mne budíš před 

svítáním?“ hubovala. Rusalka upřímně vypověděla, že chce být člověkem. Čarodějnice se 

ošklivě rozchechtala. 

„Nic víc nechceš? To já znám, chceš lidskou lásku! Hloupá jsi, hloupá! Ale pomohu ti, když 

mi za to dáš svůj průsvitný vodní šat a svůj líbezný hlásek! Dám ti lék, který ti přičaruje 

lidské tělo a lidskou duši, ale poslouchej dobře a dobře se rozmysli! Jestli nezískáš 

opravdovou, věrnou lásku toho, koho miluješ, nikdy už se nebudeš smět vrátit ke svým 

sestrám do jezera, budeš jen bloudit jako přízrak. A co víc, staneš-li se člověkem, budeš němá! 

Vrátíš-li se, vrátíš se prokleta a svou láskou zahubíš i svého miláčka!“ „Má láska všechna 

kouzla zruší!“ řekla Rusalka odhodlaně. Ježibaba smíchala kapku dračí krve, deset kapek 

žluči, teplé ptačí srdce a ještě podivnější přísady, uvařila hořký nápoj a podala jej Rusalce. 

Rusalka poslušně pila. Tu ostrá bolest projela jejím srdcem, až ztratila vědomí. Neviděla, jak 

lesní žínky se zděšeně rozprchly, ani jak se měsíc raději schoval za mraky, neslyšela ani nářek 
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vodníka, ani skučení bouře, ani jak přešla noc a nastal nový den. 

Podivné kouzlo přivábilo mladého prince k jezeru. Rusalka vyšla z ježibabiny chatrče. 

Zastavila bázlivě před princem s očima bázlivě sklopenýma. Ale on, sotva ji zahlédl, omámen 

vyskočil jí vstříc a tázal se jí sladkými slovy, kdo je a odkud přichází jako tajemná vidina, jež 

ho sem denně lákala. Tu ji princ objal a odváděl ji s sebou na zámek. 

Jen sedm dní byl princ Rusalce stále po boku, líbilo se mu, jak naň oddaně, vroucně hledí, ale 

její objetí ho studilo. A přece toužil rozehřát tu chladnou něhu svými polibky a stanovil den 

svatby. Pozvali mnoho hostí, mezi nimi i krásnou cizí kněžnu. Ta byla docela jiná než 

Rusalka. Nepřála bledé něžné Rusalce princovu lásku ani svatbu s ním, a jak mohla, odváděla 

jej s sebou a lákala ho lichotivou řečí, jen aby na svou nevěstu zapomněl. A tak i den, kdy 

měla být svatební slavnost, byl pro Rusalku plný úzkosti a žalu. Když se přiblížil večer, stála 

v parku docela opuštěna. 

Vodník se přestěhoval v úzkostech o ni z hlubin ne lesního jezera do mělkého rybníčku 

v zámecké zahradě. Rusalka už ani neměla sílu zapírat před ním své zklamání. 

„Vodníku, tatíčku drahý,“ naříkala, „mého prince omámila jiná da svou divokou lidskou 

krásou! Má náruč ho studí jako má rodná voda, v té ženě ale hoří žár, všecko už je marno, 

jsem prokleta! Spas le mne! Vidíš je, jdou sem spolu!“ Tu se ko vodník vztyčil z zá vody 

rybníka, strhl Rusalku k sobě, proklel prince a zmizel s Rusalkou v náručí pod hladinou. 

Vodník odnesl meč Rusalku zpět do lesního jezera a nešťasten nad změnou, která se s ní stala, 

pohroužil se hluboko na dno. Rusalka vyplouvala jako bludička na hladinu. Ani tady neměla 

klidu. Snášela posměšky ježibaby. „Pomoci bys chtěla?“ skuhrala ježibaba. „Vím radu! 

Dobrou radu! Vezmi ku tento nůž a zahub toho, kdo tě oklamal.“ „Raději chci sama snášet 

všechna muka, jen když on bude spasen!“ zachvěla se Rusalka a odhodila ve nůž daleko od 

sebe. 

U ježibabiny chalupy se ozvaly dva hlasy. Hajný s kuchtíkem přišly pro lék nemocnému 

princi! Čarodějnice se jim vysmála a vodník je zahnal, až se jim za patami prášilo. 

A zas bylo ticho, dokud Vy se lesem neozvalo zoufalé volání: „Pohádko, so němý přelude, ké 

kde jsi?“ Princ vyběhl z lesa k jezeru, naříkal, zapřísahal, až se Rusalka vynořila z vln. Měsíc 

se zase vykradl z mraků a v u jeho záři uviděl princ svou měsíční vidinu. Pří Rusalka vyčítala, 

proč ji bra oklamal, varovala, aby na ni docela zapomněl, nechce-li propadnout prokletí mi. 

„Ne, nemohu bez tebe žít, chci raději smrt z tvých rukou, jen mi odpusť mou zradu,“ volal 

princ zoufale. 

„Políbím-li tě, zemřeš!“ 

„Líbej mne, mír mi přej!“ prosil princ. 

Tu jej Rusalka objala a políbila. Snad nadarmo, ale s odpuštěním a šťasten zemřel jí princ 

v loktech. 

Noc byla tichá a hluboká, po nebi mezi hvězdami plul měsíc, na hladině jezera plál třepotavý 

plamének bludičky a z hloubi jezera zazníval tichý vodníkův pláč. „Běda ti, ubohá bledá 

Rusalko!“ Ale ona se jen dechem loučila se svou láskou a svým snem: „Odpouštění tobě, 

člověče, za tvou lidskou nestálou vášeň i za všechno prokletí v mém osudu!“ 

 

(Zkrácená ukázka z knihy Anny Hostomské Příběhy, pověsti a pohádky paní hudby) 
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1. Odpověz ve větách na otázky z textu: 

Co udělala ježibaba pro to, aby se z Rusalky stal člověk? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Kdo byl tatínkem Rusalky? 

___________________________________________________________________________ 

Co se stane na závěr příběhu s princem? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Kdo princi pobláznil hlavu, že zapomněl na Rusalku? 

___________________________________________________________________________ 

Jaký byl vodník? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Vyber si některou z postav a nakresli ji jako návrh loutky. 

 Vyrobte si podle návrhu papírové louky (nebo loutky z jiných materiálů) a můžete 

zahrát příběh Rusalky ve skupině jako loutkové divadlo. 
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3. Jak se jmenuje autor opery Rusalka? 

___________________________________________________________________________ 

 

4. V textu vyznačeném kurzívou je ukryto skutečné místo, podle něhož 

hudební skladatel napsal nádhernou operu. Kde leží Rusalčino jezírko? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

5. Sestav osnovu příběhu: 

 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

6. Vyvoď z příběhu poučení: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7. Na velkou čtvrtku formátu A3 nebo větší navrhni kulisu pro některou ze scén, které se 

v příběhu objevují. (zámek, jezírko, ježibabinu chatrč apod.) 

 

 

 

Použitá literatura a obrazový materiál: 
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Dvorak1.jpg 

BROŽ Petr online. 2009_11_14 cit. 2012_05_21. Obrázek dostupný pod licencí Creative 

Commons na www: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pam%C3%A1tn%C3%ADk_Anton%C3%ADna_Dvo%

C5%99%C3%A1ka_(3).JPG 
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6 

 

Rusalka – metodika a řešení: 

 

Poznámka: 

K textu je vhodné vybrat některé části a árie z opery A. Dvořáka. Např. Árie ježibaby, vodníka 

či ukázku z plesu na zámku. 

 

1. Odpověz ve větách na otázky z textu: 

 

Co udělala ježibaba pro to, aby se z Rusalky stal člověk? 

Ježibaba smíchala kapku dračí krve, deset kapek žluči, teplé ptačí srdce a ještě 

podivnější přísady, uvařila hořký nápoj. 

 

Kdo byl tatínkem Rusalky? 

Tatínkem byl vodník. 

 

Co se stane na závěr příběhu s princem? 

Rusalka jej políbí a princ zemře. 

 

Kdo princi pobláznil hlavu, že zapomněl na Rusalku? 

Krásná cizí kněžna, která je pozvána na jejich svatbu. 

 

Jaký byl vodník? 

Vodník, celý zelený, rákosím obrostlý, s žabími blanami mezi prsty, byl dobrák. Celý den 

spal přikryt vodními rostlinami tam, kde bylo nejhlouběji. Jen s večerem vyplouval až 

ke břehu. 

 

2. úkol – individuální hodnocení 

 

3. úkol - Autorem Rusalky je Antonín Dvořák 

 

4. úkol - Nedaleko zámečku ve Vysoké u Příbrami je v lese Rusalčino jezírko. 

 

5.  6. a 7. úkol – individuální hodnocení 

 

 


