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Naše minulost v pověstech.

Období trvající asi 150 let po Sámově říši, o kterém 
nemáme žádné písemné zprávy, známe jen z pověstí.

Pověsti jsou vymyšlené (neskutečné) příběhy z minulosti 
naší země.

Tyto i jiné pověsti se nám dochovaly zásluhou kněze 
jménem Kosmas, který je jako první zapsal ve své 

kronice.

Kosmova kronika
Dalimilova kronika

Naše minulost v pověstech.

O ČECHOVI
V Charvátské zemi, kde žil vojvoda Čech a jeho bratr Lech se rozpoutaly krvavé boje a oba 

bratři se rozhodli, že svou rodnou zemi opustí a půjdou hledat nová sídla. Se svým lidem se 

vydali na západ přes řeku Odru, Labe a Vltavu. Jelikož už byli po cestě velmi unavení, 

zastavili se u hory Říp, kde si odpočinuli. Hned z rána vystoupil Čech na horu, odkud viděl 

úrodnou krajinu. Nadšený pak sešel k lidu a zvěstoval, co viděl. Čech rozhodl, že se tu usadí. 

Lid nazval novou vlast po Čechovi. Rozdělili si mezi sebe půdu a začali ji obdělávat. Praotec 

Čech po třiceti letech zemřel. Jeho tělo spálili s potravou i zbrojí. Popel uložili do popelnice, 

kterou posléze pohřbili.  

hora Říp
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O ČECHOVI
Nacházeli se právě na úpat í hory, kterou pojm enovali Říp. „ Zít ra
vystoupím  na vrchol a porozhlédnu se po kraji,“  slíbil Čech. Časně ráno
již stál na vrcholu hory. Kolem  se rozkládala nádherná krajina
s m nožstvím  lesů, luk, s průzračným i řekam i, obklopená ze všech st ran
hradbou hor. „ Jak chcete svou novou zem i pojm enovat?“  ptal se vojvoda
Čech, když za ním  vystoupili i ostatní lidé. „Tys nám  ji našel, ať se
jm enuje po tobě – Čechy.“
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O Krokovi a jeho dcerách
Po Čechově smrti zvolil lid svým novým vojvodou Kroka, který sídlil na Budči. Krok byl 

velmi moudrý, všem radil a byl spravedlivý. Na Budči byla škola, kde se učilo bohoslužbě, 

kouzlům a věštbám, které se považovala za největší umění. Jednoho dne Krok poručil, aby 

ho tři dny nikdo nerušil, protože bude rozmlouvat s duchy. Po třech dnech zavolal Lecha a 

starosty obcí, jelikož mu duchové napověděli, aby nechal vystavět nové sídlo. Okamžitě tedy 

poslal posly, kteří mu vyhledali nové místo. Krokovi se toto místo velice líbilo, a tak nebyl 

žádný důvod, proč by se nezačalo se stavbou. Hrad pojmenoval Vyšehrad. Léta plynula a čas 

byl nemilosrdný. Krok po své smrti na světě zanechal tři dcery. Kazi znala všechny léčivé 

byliny a po smrti svého otce žila na jeho hradu v Budči, který přejmenovala na Kazín. Teta 

nechala vystavět Tetín a i když měla moudrá Libuše hrad Libušín, po smrti otce zůstala na 

Vyšehradě, odkud panovala moudře a spravedlivě.  
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„Kdo nás nyní bude soudit?“ tázali se jeden druhého. „Krok nezanechal po sobě syna, ale 

jeho tři dcery se učily moudrosti ve škole, kterou nechal zřídit v Budči,“ řekl vladyka Vojen, 

„jsou moudré a laskavé, lidé k nim často chodí pro radu. Bude-li kněžnou jedna z nich, vláda 

zůstane v Krokově rodu.“ „Zvolme za kněžnu nejstarší Krokovu dceru Kazi,“ navrhl vladyka 

Sudivoj, „zná tajemnou sílu bylin a koření, dokáže léčit a tišit bolesti a mnohokrát již 

uchránila nemocného od jisté smrti.“ „I mladší Teta by se mohla stát kněžnou,“ přemýšlel 

nahlas vladyka Radslav, „učí lid zbožnosti, ví, jak si rozhněvané bohy udobřit a jak jim 

přinášet oběti.“ Nakonec se shodli, že vyšlou posly do všech končin země, aby vyzvěděli, 

kterou z Krokových dcer by zvolil lid. Nikoho pak nepřekvapilo, když od lidu šel jeden hlas, 

aby kněžnou byla zvolena nejmladší Libuše. „Je moudrá, krásná, s každým jedná laskavě, a 

co víc, dokáže věštit a předvídat důležité věci, které přinese budoucnost,“ takové zprávy 

přinášeli poslové svým vladykům a starostům. „Všichni vědí, že správně určila místa, kde se 

nacházejí drahé kovy, zlato a stříbro. 
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Tetín měl existovat už někdy kolem roku 712 (jméno je odvozeno od dcery bájného knížete 

Kroka, která se nazývala Teta nebo Tetka), ale archeologicky doložené osídlení tady bylo až 

v první polovině 10. století. Tetín je znám hlavně v souvislosti se smrtí kněžny Ludmily, 

kterou zde nechala v září roku 921 zavraždit její snacha Drahomíra. Právě Ludmila, později 

prohlášená za svatou, měla na Tetíně krátce vychovávat svého vnuka Václava, pozdějšího 

knížete.  

vesnice Tetín
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KNĚŽNA LIBUŠE
Libušina proroctví:

Ten budoucí kníže váš oře se dvěma voly. Je-li vám libo, vezměte koně, řízu, plášť a přehozy a 
jděte tomu muži vzkaz vyřídit ode mne i lidu a přiveďte sobě knížete a mně manžela. Muž ten 

má jméno Přemysl. Jeho potomstvo bude vládnout této zemi na věky věkův…
Tak daleko, kam se dojde za jeden den, je v  místo, které je rozděleno . Na jižní straně je 

vysoká  a ta se snižuje k veliké . Tam když přijdete, najdete , jak vyrábí ze  . Od tohoto prahu 
pojmenujte toto místo Praha. I  a lidé silní jako lvi se sklánějí ve dveřích, aby do nich 

nenarazili hlavou, stejně mocný bude i , který se tam postaví. I jemu se budou klanět . Tento 
hrad bude první a největší v naší zemi a všechny ostatní hrady k němu budou vzhlížet, protože 
tam bude sídlo králů. I město rozprostřené okolo tohoto hradu bude pýchou našeho . Vidím  

veliké, jehož sláva se bude dotýkat hvězd.

Libuše věští slávu Prahy. Nesouhlas mužů s Libuší. Přemysl Oráč povolán k Libuši.
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Přemysl Oráč
„Od Vyšehradu směrem na západ slunce teče řeka Bílina, u níž leží osada jménem 

Stadice. Za ní je pole, na němž oře váš budoucí kníže se dvěma strakatými voly. 
Jeho jméno je Přemysl. Jděte za mým koněm běloušem, ukáže vám cestu.“ 

„Splníme Tvou vůli kněžno, jen jsme překvapeni, že budoucím knížetem se má stát 
oráč.“ Libušino poselstvo se brzy vypravilo na cestu. Bílý kůň klusal před nimi tak, 

jako kdyby cestu dobře znal. Poslové nesli pro Přemysla knížecí oděv a zbroj.
 Stalo se, jak Libuše předpověděla. 

Když Přemysl na Libušině bělouši v čele poselstva dorazil k Vyšehradu, vítala ho 
radostně kněžna i všechen lid. Přemysl Oráč se stal zakladatelem slavného rodu a 

jeho potomci pak vládli v zemi jako knížata a králové po dlouhá staletí.

Kůň vede poselstvo. Poslové u Přemysla. Liibuše vítá Přemysla. Libuše a Přemysl
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O Křesomyslu a Horymírovi
Pověst o Horymírovi a Šemíkovi se vztahuje přímo k Vyšehradu. Je z doby, kdy se v 

Čechách dolovalo stříbro a zlato. Kníže Křesomysl rozhodl, že se přestane 
pracovat na polích a že se začnou dolovat drahé kovy. Touha lidi po bohatství, 
vedla lid až k tomu, že už neměl kdo obdělávat půdu a hrozil hladomor. Rytíř 
Horymír se tedy rozhodl varovat lid před zkázou a vydal se do dolů. Snažil se 

přesvědčit horníky, aby se vrátili na svá pole. Neuspěl. Naopak lid se mu vysmál a 
podpálil mu jeho sídlo. Rytíř Horymír lidu nezůstal nic dlužen. S pomocí svých 

věrných zavalil doly a nechal vypálit hornické domky. 
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 O Křesomyslu a Horymírovi
Kníže Křesomysl nechal Horymíra uvěznit a soud ho odsoudil k trestu smrti. Soud 
se konal na Vyšehradě. V den popravy Kníže řekl Horymírovi, že mu splní poslední 
přání. Horymír žádal, aby se mohl naposledy projet na svém koni Šemíkovi. Kníže 
mu vyhověl. Když se Horymír dvakrát projel po nádvoří, pošeptal  něco Šemíkovi 

do ucha a nahlas řekl: "Šemíku vzhůru"  a přeskočil hradby. 
Tak se podařilo rytíři zachránit život. Kníže ocenil odvahu a statečnost rytíř 

a omilostnil ho.  Šemík však na následky svého statečného skoku zemřel. Horymír 
mu na věčnou památku postavil pomník.

Vyšehrad

pomník Šemíka


