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Chalupnice a strašidlo 
Jeden krásný košatý buk nedaleko Nové Vsi měl špatnou pověst. Ve dne se tam lidé báli, 

v noci se tam neodvážil nikdo. Kolem půlnoci se tam často objevovalo podivné strašidlo. 

Valilo před sebou naplněný pytel. Při té namáhavé práci hekalo, sténalo, naříkalo, až se to 

kolem rozléhalo. 

Jednou se pacholek z blízkého statku pokusil strašidlu do plného pytle podívat, ale špatně to 

dopadlo. Kde se pytel dotknul mladíkova těla, tam ho ošklivě popálil a strašidlo mu navíc 

namlátilo pěstmi. Proto se lidé tomu místu po setmění raději vyhýbali. 

Jenže pověsti jsou jen řeči, ale jíst se musí. Pod dubem rostla hustá hezká tráva. Pro jeho 

špatnou pověst se sem odvážila málokterá ženská se srpem, to právě jedné chudé chalupnici 

vyhovovalo. 

Za mlada bývala Rozárka hezké děvče, ale od těch dob už uplynulo v potoce hodně vody. 

Vdala se, měla tři děti a žila ne sice v bohatství, ale spokojeně. Jenže manžela jí před lety 

v lese zabil strom, s ním chalupnice pochovala i spokojený život. 

Od té chvíle zůstala Rozára na všechno sama. Od rána do noci pracovala pro cizí lidi, aby se 

její děti aspoň občas dosyta nenajedly. Teď v létě chodila do Černé Vody pomáhat sedlákům 

sušit seno, na vlastní hospodářství jí zbývalo jen málo času. 

Děti sice napásly kozu i dříví naštípaly, ale na tahání těžkých nůší plných čerstvě požaté trávy 

z lesních paloučků nebo z okrajů cest ještě nebyly dost velké. Proto měla Rozára pod bukem 

schovanou trávnici i se srpem. Na tohle místo málokdo zabloudil a ona je měla\ z Černé Vody 

po cestě. 

Už se stmívalo, když dorazila ke košatému buku, ale Rozára neztrácela čas. Vytáhla srp z 

krytu vedle mocného kmene a dala se do práce. Za chvíli nažala tolik trávy, kolik dokázala 

unést. Děti ji zítra na zahrádce usuší a v zimě budou mít čím krmit kozu. 

Chalupnice složila trávu do trávnice, posadila se pod krásný strom, aby si na chvíli 

odpočinula. Vzduch voněl létem, nad lesy vycházely první hvězdy. Rozára si povzdechla nad 

tou krásou, na chvíli zapomněla na svůj těžký život. Vzpomínala na ty hezké doby, kdy žil její 

manžel a ona se mohla opřít o jeho silná ramena. 

Byla po celodenní dřině opravdu unavená. Místo o manžela si opřela hlavu o mocný kmen 

starého buku a v okamžiku tvrdě usnula. Když se probudila, stál už měsíc vysoko na noční 

obloze. 

„To jsem si pěkně zdřímla,“ zlobila se chalupnice polohlasem sama na sebe, „vždyť už musí 

být k půlnoci. Děti zase večeřely jen suchý chleba. Dobře že jsem jim ho nechala na stole, 

jinak by šly chuděry spát o hladu.“ 

Chalupnice vyskočila na nohy, sehnula se, aby si naložila trávnici na záda, ale předtím 

láskyplně pohladila starému buku rozpraskanou kůru. Rozhlédla se kolem sebe, všude 

panoval takový klid a pokoj, že se cítila jako v kostele. 

Okolní lesy znala, měsíc svítil jasně, zabloudit nemohla. Nebála se ani loupežníků. Co by si 

taky vzali na chudé chalupnici, vždyť nemá víc než tu trávnici? Chtěl vykročit k domovu, 

když zaslechla podivné zvuky. Otočila se a rázem nevěřila vlastním očím. Pověsti měly 

pravdu. 

Na kraji paseky se objevilo strašidlo. Mohutný tlustý chlap před sebou valil naditý pytel, 

hekal přitom námahou, těžce se ohýbal přes vyklenuté břicho, ale nepřestával se snažit. Mohl 
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to být nějaký zbloudilý sedlák, ale Rozára všechny lidi z okolí znala. Žádný sedlák by navíc 

v měsíčním svitu nevydával namodralou záři. 

Před chalupnicí se plahočilo strašidlo, ale Rozára se nelekla. Měla čisté svědomí, nekradla, 

ani nelhala, tak proč by se měla bát? Zůstala stát, dívala se přímo na supící přízrak, 

přemýšlela, jak by se měla zachovat? Strašidla jsou trpící duše, člověk by jim měl pomoci, ale 

tenhle přízrak v ní žádný soucit nevzbuzoval. 

Jestli tohle nebyl za života lichvář, tak to Rozára žádného lichváře nikdy neviděla. Hlavou se 

jí mihla vzpomínka na dvě kůzlata, které musela z jara dát lichváři za těch pár halířů, které jí 

půjčil v zimě, když jim v komoře došla mouka. Ještě dnes se jí chtělo plakat při vzpomínce, 

jaké úroky jí za tři měsíce napočítal ten nelida. Jestli takhle končí po smrti všichni lichváři, 

tak to ona pánu bohu schvaluje. 

Přízrak uviděl chalupnici, nechal hekání, rozkročil se nad pytel a pozorně si ji prohlížel. 

„Ženská,“ vydechl zklamaně, „ale neutíká,“ dodal s větší nadějí. „Když mi pomůžeš s pytlem 

k buku a přidáš se ke mně při kopání jámy, abych svůj poklad mohl pořádně schovat, 

odměním se ti.“ „Co máš v tom pytli?“ „No přece zlato, ty hloupá ženská. Co jiného bych 

tahal po nocích.“ 

„Jak jsi k němu přišel?“ vyzvídala Rozára dál, ale z místa se ani nepohnula. 

„Půjčoval jsem na úroky,“ zachechtal se přízrak. „Všichni natahovali ruce pro peníze, ale jak 

kvíleli, když mi je měli vracet. Kroutili se jako červi, ale já jsem nikomu nic neodpustil. 

Všichni museli zaplatit! Prodal jsem jim klidně chalupy nad hlavou. Ať jdou i s dětmi po 

žebrotě, když nedokážou zaplatit. Do toho mi nic nebylo. Záleželo mi jen na penězích. 

Vždycky záleží jen na zlatě!“ 

„Ty jsi mi byl čistý ptáček. Vůbec se nedivím, že teď po nocích musíš strašit.“ 

„Ty jsi opravdu hloupá ženská. Já přece nestraším, já jen hledám dobrý úkryt pro své 

zlaťáčky. Nenechal jsem jim je, nic jsem jim nenechal!“ „Komu jsi nic nenechal?“ nechápala 

chalupnice. 

„Přece svým dětem,“ zachechtal se přízrak. „Ti se museli tvářit, když po svém bohatém 

tatínkovi nenašli ani vindru. Všechny peníze jsem před nimi schoval. Zlato je moje, na věky 

jen moje, jen ho musím pořádně schovat. Pomůžeš mi?“ „No to víš, že ti pomůžu!“ 

Rozára se zlostí neznala. Ozvaly se v ní všechny křivdy, které v životě vytrpěla od takových 

darebáčků. Bylo jí úplně jedno, že tenhle už je po smrti. Sehnula se pro silnou větev, která 

příhodně ležela opodál a pustila se do přízraku. 

Tloukla do něj jako do obilí na mlatu. Vůbec ji nezajímalo, kam která rána padne. 

Rozmachovala se jako dřevorubec, přízrak jen skučel. Občas trefila i pytel, když se za něj 

lichvář pokoušel schovat. Rozára se živila prací vlastních rukou, měla sílu jako chlap. Byla to 

laskavá ženská, ale když se rozzlobila, tak neznala žádné slitování. 

Po chvíli měl přízrak výprasku právě dost. Zaječel, zamihotal se a zmizel i s pytlem. Rozára 

na palouku pod bukem osaměla. Náhle se pod ní podlomila kolena, musela si sednout, opřít se 

o mohutný kmen a dát se do smíchu. 

Tím, jak pěkně vyprášila mrtvému kožich, se jí ulevilo na duši. Ničeho nelitovala. Jistě, 

přízrak sliboval za pomoc zlaťáky, jí by se nějaký velice hodil, ale lichvářům se nedá věřit. 

Nejdřív jsou jako med, pak klidně vyženou chudáka z domu i s dětmi, vždyť ten lump se 

k něčemu takovému přiznal. Dostal, cosi zasloužil! 

Rozára znovu pohladila buk po kmeni. Vstala, sklonila se k trávnici, když tu uviděla, jak se na 
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místě, kde natloukla strašidlu něco leskne. Šla se podívat blíž. V měsíčním svitu uviděla 

v trávě rozházené mince. Některá její rána trefila pytel a udělala v něm díru. Tou se na louku 

vysypala pěkná hromádka zlaťáků. 

Rozára je sesbírala do zástěry. Našla jich dobré dvě hrsti. Když už v trávě nic neleželo, dala si 

trávnici na záda a pustila se k domovu. Za zlato od lichváře opravila chalupu, oblékla děti i 

sebe. Nikdy si už nemusela k žádnému lichváři jít půjčit na chleba. Nežila v blahobytu, ale 

v dostatku. Na buk jako poděkování pověsila svatý obrázek, ale mrtvého lichváře tam už 

nikdy nikdo neviděl. Jeden výprask mu asi stačil. 

 

(Ukázka z knihy Blanky Jehlíkové O pokladech a strašidlech Orlických hor) 

 

1. Vysvětli význam následujících slov: 

 

trávnice - 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

vindra – 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

lichvář – 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

křivda – 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. Jaký je rozdíl mezi pohádkou a pověstí? Co činí z přečteného textu pověst? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Určete tužkou číslicí nad slova slovní druhy v následujících větách. 

    

„Ty jsi mi byl čistý ptáček. Vůbec se nedivím, že teď po nocích musíš strašit.“ 

      

Přízrak uviděl chalupnici, nechal hekání, rozkročil se nad pytel a pozorně si ji prohlížel. 
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4. Odpověz ve větách na otázky k textu: 

Odkud šla chalupnice, když zůstala u strašidelného dubu? 

__________________________________________________________________________ 

Čím se živilo strašidlo za života? 

______________________________________________________________________ 

Jak vysvobodila Rozára strašidlo? 

______________________________________________________________________ 

Co mělo strašidlo ve svém pytli? 

______________________________________________________________________ 

Jakou vykonávala Rozára činnost, když nažala trávu? 

______________________________________________________________________ 

 

5. Nakresli obrázek, který vystihuje nějakou situaci v pověsti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Jaké znáš pověsti? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Použitá literatura: 

Jehlíková Blanka: O pokladech a strašidlech Orlických hor, OFTIS, Ústí nad Orlicí 2010 
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Chalupnice a strašidlo – metodika a řešení: 

 

1. Vysvětli význam následujících slov: 

Je nutné slova vysvětlit dětskými výrazy pro lepší pochopení. 

 

trávnice – čtvercová plachta se čtyřmi popruhy v rozích pro snadné nošení trávy. 

vindra – nepatrný peníz (mince s nízkou hodnotou) 

lichvář – člověk půjčující jiným lidem peníze za vysoké úroky. Úrok často mnohonásobně 

převyšuje půjčenou částku. Tito lidé často dokázali důvěřivé věřitele zcela ožebračit. 

V dřívější době nešlo o trestný čin – stát takové půjčky nekontroloval. 

křivda – bolestně a emočně prožitá negativní zkušenost (subjektivní větší či menší 

nespravedlnost) 

 

2. Pohádka i pověst obsahují pohádkové nadpřirozené motivy, ale pověst má alespoň část 

obsahu pravdivou. Stačí jen místo, ve kterém se děj odehrává. 

V tomto případě v Orlických horách existuje obec Černá Voda, kam chodila Rozára pomáhat 

sedlákům. 

 

3. Určete tužkou číslicí nad slova slovní druhy v následujících větách. 

   3    5  3   5      2       1           6      3     5          8   6   7       1        5         5 

„Ty jsi mi byl čistý ptáček. Vůbec se nedivím, že teď po nocích musíš strašit.“ 

     1          5           1              5          1              5    3    7      1    8      6       3  3    5 

Přízrak uviděl chalupnici, nechal hekání, rozkročil se nad pytel a pozorně si ji prohlížel. 

 

4. Odpověz ve větách na otázky k textu: 

 

Odkud šla chalupnice, když zůstala u strašidelného dubu? 

Chodila v létě do Černé Vody pomáhat sedlákům a odtud se vracela. 

 

Čím se živilo strašidlo za života? 

Bylo lichvářem – člověkem půjčujícím na vysoký úrok. 

 

Jak vysvobodila Rozára strašidlo? 

Namlátila mu klackem za jeho činy. 

 

Co mělo strašidlo ve svém pytli? 

V pytli válelo před sebou zlato. 

 

Jakou vykonávala Rozára činnost, když nažala trávu? 

Posekala trávu, kterou dala do trávnice. 

 

6. Staré pověsti české:  

O Bivojovi, O Libuši, Krok a jeho dcery, Kníže Svatopluk a tři synové, O Bruncvíkovi a další 

Východočeské – Poklad na Kunětické hoře, Jak vznikly Dračí skály, Čertova ruka a další 
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Úkol je možné zadat domů, nebo přinést žákům knihy, ve kterých budou moci hledat názvy 

dalších pověstí. 

 


