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Za strašidly na hrady a zámky 

 
1. Přečti si pozorně následující pověsti, které popisují nejrůznější hradní a zámecká 

strašidla, duchy a přeludy. Zakroužkuj červeně tu, která se ti nejvíc líbí: 

 

Brána do pekla 

Místem tajemným a opředeným mnoha záhadami je hrad Houska. Láká okultisty a spiritisty, 

milovníky tajemství – dnes stejně jako před dávnými lety. Můžeme se usmívat rozjitřené 

lidské fantazii, ale zamysleme se zároveň, proč byl hrad postaven právě tady – na místě 

strategicky nevýznamném, bez zdroje pitné vody, stranou obchodních cest, v pusté krajině. Již 

kronikář Václav Hájek z Libočan ujišťoval, že tudy vede otvor „rovnou do pekla“. Opravdu se 

říkalo, že zdejší studna je bezedná a lidé se báli, že by se tudy čerti mohli drát na zemský 

povrch. A když zdroje vody vysychaly, mělo to být údajně ďábelské dílo. A tak lidé studnu 

raději zasypali, aby se zbavili zlých duchů. Moc to prý ale nepomáhalo a tak bylo místo 

překryto kamennými deskami a na nich vystavěna kaple. Její stěny i v parném létě zůstávají 

vlhké, zatímco všude kolem je sucho… 

 

O černé hraběnce 

Milotický zámek byl odjakživa středem společenského života. Vítáni byli všichni, ať už 

přijížděli na hony či plesy, nebo jen využívali bohatou zámeckou knihovnu. Milotický pán byl 

zábavný společník, zato hraběnka se hostů spíš stranila. Dětství prožila v klášteře a také teď 

raději pobývala na modlitbách nebo vyšívala kněžská roucha. Byla převelice zbožná, většinu 

času trávila se zámeckým kaplanem. 

„Měla byste se více starat o naše hosty, a ne naslouchat hloupým kázáním,“ rozčiloval se 

hrabě, když rozmlouval s manželkou. – „Přece nebudete na kaplana žárlit. Je to můj 

zpovědník, vážím si ho jako sluhy božího,“ bránila se hraběnka, ale její choť v sobě živil zášť. 

Jednoho rána se hraběnka jako obvykle setkala s kaplanem v parku. Ten jí dvorně políbil ruku 

– a skácel se mrtev k zemi, usmrcen jediným přesným výstřelem. Hrozné neštěstí se nikdy 

nevyšetřilo, lidé si mohli jen domýšlet, kdo byl tím zákeřným střelcem. Hraběnka 

onemocněla, a když konečně vstala z lůžka, oblékla černé šaty – a již nikdy na sebe oděv jiné 

barvy nevzala. Proto jí lidé začali říkat černá hraběnka. Znovu sedala dlouho u okna a 

vyšívala kněžská roucha, která pak ukládala do těžké dubové skříně. Ten, který by je unosil, 

však zemřel rukou vraha. 

Hraběnka byla po většinu času zamlklá, duchem nepřítomná, a tak se nikdo ani moc nedivil, 

když brzy odešla na onen svět za kaplanem. Noc co noc se od té doby jejich přízraky objevují 

v zámeckém parku. Hraběnka přebírá kněžská roucha a kaplan slouží mši – stejně jako to bylo 

za jejich života. 

 

Vysoké boty a jiné záhady 

Hradní věž Roštejna, vystupující nad koruny stromů, probouzí naši představivost a působí víc 

než tajemně. 

Jaké záhady se mohou skrývat hluboko uprostřed lesů? Vždyť podle pověsti založil Roštejn 

samotný ďábel. Měl stanovený termín – hotov musel být do rána. Když zdvihal poslední 
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kámen, zakokrhal kohout a nazlobený čert těžké břemeno rychle odhodil do blízkého rybníka. 

Balvan tady je dodnes stejně jako skála s otiskem koňského kopyta – říká se jí Čertova 

šlápota. 

Na hradě se objevují stíny vysokých bot a také ohyzdný čert, který hlídá krví zalitý poklad. 

Do této podoby byl po smrti navěky zaklet krutý rytíř, který při shromažďování bohatství 

neváhal prolít lidskou krev. 

Záhadou je také díra, která se objevila na půdě a která nešla zazdít. Říká se, že se tady 

propadla nějaká velká hříšnice. Nikdo se také nepokouší poklad vůbec hledat. 

 

Ach ti skřítci 

Štramberský hrad vůbec nestojí na místě, které mu kdysi vybrali. Daleko příhodnější se zdál 

být vápencový vrch Kotouč na okraji města. Ten byl ale odjakživa spojen se záhadnými silami 

– a ty byly silnější než lidská vůle. Již samotný vznik Kotouče je opředen mnoha pověstmi. 

Podle jedné z nich pekelníci těžce nesli, že štramberští občané jsou nejzbožnější v celém kraji. 

Odolávali všem ďábelským nástrahám, až velký Lucifer rozhodl o pomstě. Vyslal 

nejzdatnějšího ze své pekelné družiny, aby města zavalil ohromným kamenem. Čert uchopil 

břemeno a letěl nad město. Kohouti se probudili a spatřili obrovský bílý kotouč, mysleli, že to 

je vycházející slunce a spustili svůj „koncert.“ Čert se ještě pokusil velký balvan vrhnout na 

město, ale nedohodil – kámen se zabořil do země na okraji Štramberka. 

Na vrchu Kotouči se pak usadili skřítci. Hlídali poklady a také zlobili lidi. V domech zhasínali 

ohně, pocestným narafičili tu a tam nějakou překážku a tahali je za šosy. Největší 

zlomyslnosti ale prováděli stavitelům hradu. Co lidé za den dokázali postavit, to v noci 

trpaslíci zbořili. Lidé to zkoušeli stále znovu, ale nakonec to vzdali, vybrali jiné místo, kde 

skřítkům hrad nevadil, a dílo mohlo být zdárně dokončeno. 

A skřítky už také dlouho nikdo neviděl. Možná jsou někde v tajné chodbě, která prý vede od 

Čertovy ďúry až k pokladům uvnitř bájného Radhoště. I tady zanechal čert své stopy, ve skále 

je otisk jeho kopyta. 

 

Bezhlavý rytíř 

Snad Žerotínové, snad někteří z jejich předchůdců na strážnickém panství, měli do hlubokých 

sklepení bývalého hradu, který předcházel dnešnímu zámku, ukrýt poklad. Aby si jej 

nevyzvedl nikdo nepovolaný, na to dbal přízrak bezhlavého rytíře. Za co si vysloužil tu 

„čest“, za jaké zlé skutky byl tímto způsobem potrestán, nebylo známo. Za noci vyjížděl 

v černém voze ze zámecké brány a pak brázdil ulicemi města, zvláštní bylo, že se kočár 

pohyboval naprosto tiše, přestože jeho kola co chvíli nadskakovala na hrbolatém dláždění a 

od koňských kopyt co chvíli odlétaly jiskry. Lidé se toho strašidelného zjevení báli, muž 

v rytířské zbroji, ale bez hlavy, sedící na kozlíku, v nich vyvolával děs. Kdo nemusel, za tmy 

raději nevycházel, noční ulice byly pusté a prázdné. Nikdo nevěděl, jak se přízraku zbavit. Až 

jedna chudá dívka objevila náhodou vstup do staré podzemní chodby. Zvědavost byla silnější 

než strach – se svíčkou v ruce vstoupila dovnitř a v pološeru dotápala až do prostorné klenuté 

místnosti. Na slámě tam leželo rytířovo tělo, oblečené do starodávného brnění, a vedle něj 

hlava se zavřenýma očima. Jako by někdo jiný vedl její kroky – přistoupila blíž, vzala hlavu a 

nasadila ji na krk. V tu chvíli rytíř otevřel oči a jeho ústa zašeptala slova díků, konečně se 
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dočkal vytouženého vysvobození. Co bylo pak, není přesně známo. Jisté je, že děvče si 

z hradního podzemí přineslo v zástěře část pokladu a do smrti již nemuselo třít bídu. A rytíř? 

Ten se od té doby již ve Strážnici neukázal. Zbytek pokladu už nikdo nikdy nenašel – snad 

spočívá dodnes kdesi hluboko v podzemí zámku a čeká na svého objevitele. 

 

    (Ukázka z knihy Petra Davida a Vladimíra Soukupa Za strašidly na hrady a zámky) 

 

2. Vypiš si slova, kterým nerozumíš a pokus se zjistit jejich význam: 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3. Vyznač na mapě České republiky hrady a zámky, z nichž jsou uvedené pověsti: 

 

4. Která nadpřirozená postava se v příbězích objevuje nejčastěji? 

________________________________________________________________________ 

Proč právě tato postava? Znáš nějakou pověst, kde se o ní také vypráví? 

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Odpověz ve větách na otázky k pověstem: 

Kde se odehrává třetí pověst? 

________________________________________________________________________ 

Kdo a jak vysvobodil bezhlavého rytíře? 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Jak skřítkové lidem zabránili ve stavbě. Co chtěli lidé stavět? 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Proč se černá hraběnka oblékala jen do černých šatů? 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Za co byl proklet a proměněn krutý rytíř v ohyzdného čerta? 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6. Osmisměrka: 

 

Slova k vyškrtání 

 

ACER, AKINAKES, GOTIKA, KOKY, MEKKA, 

OKOV, OMAMY, OZÓN, PALA, PTÁK, SVAH, 

TANIN, VATY 

 

Tajenka: 

 

________________________________ pověsti! 

 

 

 

Použitá literatura: 

David, P., Soukup, V.: Za strašidly na hrady a 

zámky, Ikar, Praha 2006 
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Za strašidly na hrady a zámky – metodika a řešení: 

 

1. - 2. – individuální hodnocení 

 

3. Vyhledat podle mapy. 

 

4. Nejčastěji se objevuje postava čerta. 

Pravděpodobně proto, že lidé se pekla a čertů báli dříve hodně. 

 

5. Odpověz ve větách na otázky k pověstem: 

Kde se odehrává třetí pověst? 

Odehrává se na hradě Roštejně. 

 

Kdo a jak vysvobodil bezhlavého rytíře? 

Dívka, která sestoupila do chodeb pod hradem a nasadila mu spící hlavu na tělo. 

 

Jak skřítkové lidem zabránili ve stavbě. Co chtěli lidé stavět? 

Skřítkové bořili postavený hrad na vrchu Kotouči, až ho lidé postavili jinde. 

 

Proč se černá hraběnka oblékala jen do černých šatů? 

Protože byl její oblíbený kazatel zavražděn. 

 

Za co byl proklet a proměněn krutý rytíř v ohyzdného čerta? 

Za to, že neváhal kvůli bohatství prolít lidskou krev. 

 

6. Osmisměrka: 

Tajenka: Máme rádi pověsti! 

 


