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TEMNÉ SÍLY  
LANŠKROUNSKA

Vzdělávací oblast:  Člověk a jeho svět

Výstupy RVP: Žák pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, vý-
znamné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje 
spjaté s místem, v němž žije.

Věk:  3. – 5. třída

Anotace:  Soubor krátkých pověstí regionu Lanškrounsko (5 Lanškroun, 
13 obce). Ke každé pověsti je zpracovaný pracovní list pro práci  
s textem nebo k rozvoji kreativity. Lze tak využít ve třídě v hodi-
ně čtení/prvouky. K úvodu patří lekce RWCT o pověstech.

Časová dotace:  úvodní lekce – 1 vyučovací hodina, 1 pověst – 20 – 45 minut

Pomůcky:  nakopírovaný pracovní list 

TEORETICKÁ ČÁST 

Pokud je zapotřebí uvést teoretické poznatky, jsou uvedeny za příslušnou pověstí jako  
Doplňující text pro učitele.

OBSAH

Úvodní lekce pro všechny obce ......................................................................................................... str. 519 
Lanškroun – O posledním lanškrounském katu ...........................................................................str. 527
Lanškroun – O vánočním víně ............................................................................................................str. 528
Lanškroun – O lakomém pekaři .........................................................................................................str. 529
Lanškroun – O smrti z leknutí .............................................................................................................str. 530
Lanškroun – U hřbitova sv. Anny .......................................................................................................str. 532
Albrechtice ................................................................................................................................................str. 534
Cotkytle ......................................................................................................................................................str. 536
Damníkov ..................................................................................................................................................str. 537
Dolní Čermná ...........................................................................................................................................str. 538
Horní Čermná .......................................................................................................................................... str. 540
Horní Heřmanice .....................................................................................................................................str. 542 
Horní Třešňovec ..................................................................................................................................... str. 544 
Luková ....................................................................................................................................................... str. 546 
Ostrov .........................................................................................................................................................str. 549 
Rudoltice ....................................................................................................................................................str. 551
Sázava, Lubník .........................................................................................................................................str. 553
Výprachtice ...............................................................................................................................................str. 554 
Žichlínek .....................................................................................................................................................str. 555 
Řešení  .........................................................................................................................................................str. 560



518



519

Úvodní lekce  
pro všechny obce

Lekce na jednu výukovou hodinu (45 min)  k seznámení� se s literární�m útvarem pověst. 
Lekce je sestavena podle metod kritického 

myšlení. V evokační� části zjišťujeme,  co o pověstech již žáci znají�, následuje společná četba textu a jako reflektivní� část si vyberte pověsti z obcí�, které se vám hodí�.   Lekce využí�vá metody Tabulky tvrzení, kdy žáci zapisují� své domněnky před čtení�m  a po společné četbě je buď potvrzují�,  nebo vyvracejí�.  
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RWCT Lekce na téma POVĚST

1. EVOKACE – OSMISMĚRKA-  po tří�dě rozmí�stí�me napsaná slova z tajenky – Příloha č. 1-  každému rozdáme osmisměrku – Příloha č. 2, kde vyluští� pří�slušná slova (ch jsou dvě pí�smena) a zamyslí� se nad tí�m, co mají� slova společného – poté utvořte skupiny (po 3–4 žácí�ch), ať zkusí� ve skupince vymyslet, co mají� společného. Následně nechte každou skupinu prezentovat svůj nápad, společně dojděte k tomu, že se vyskytují� v po-hádkách/pověstech. Pokud dojdou k pohádkám – zkuste se jich zeptat, zda znají� i jiné texty (literární� útvar), kde by se mohly vyskytnout a předložte jim pojem POVE� ST.

2. EVOKACE -  CO ZNAJÍ O POVĚSTECH – TABULKA TVRZENÍ-  rozdejte každému TABULKU TVRZENI� – Příloha č. 3.

3. UVĚDOMĚNÍ – TEXT POVĚSTI  -  práce s textem – přečtěte si společně text z Přílohy č. 4 – nejprve si přečtěte podtrže-ná slova, zda jim žáci rozumí�,-  po přečtení� textu se vraťte k TABULČE TVRZENI� a vyplňte společně sloupeček „po čtení�“,-  diskutujte s žáky odpovědi, co a jak zvolili, co je překvapilo, co měli správně apod.
4. REFLEXE – vybraná pověst pro Vaši obec -  můžete si přečí�st a zpracovat všechny pověsti nebo si vybrat jen obce, které jsou blí�z-ko Vaší� školy nebo z ní� pocházejí� děti. Je to čistě na Vás 
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Příloha č. 1

ČARODĚJNICE POKLAD

STRAŠIDLO DUCH

LOUPEŽNÍK ČERT

TRPASLÍK DRAK

VODNÍK SMRT
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Příloha č. 2

JAKA�  SLOVA NAJDES�  V OSMISME� RČE? Nápovědu najdeš po tří�dě. Slova zapisuj na řádky:

Čo mají� slova společného? …………………………….…………………………………………………………..
_______________________________________________________________________________________

JAKA�  SLOVA NAJDES�  V OSMISME� RČE? Nápovědu najdeš po tří�dě. Slova zapisuj na řádky:

Čo mají� slova společného? …………………………….…………………………………………………………..

1 …………………………………………………………..

2…………………………………………………………...

3…………………………………………………………...

4…………………………………………………………...

5…………………………………………………………...

6…………………………………………………………...

7…………………………………………………………...

8…………………………………………………………...

9…………………………………………………………...

10………………………………………………………….

1 …………………………………………………………..

2…………………………………………………………...

3…………………………………………………………...

4…………………………………………………………...

5…………………………………………………………...

6…………………………………………………………...

7…………………………………………………………...

8…………………………………………………………...

9…………………………………………………………...

10………………………………………………………….

_______________________________________________________________________________________



523

Příloha č. 3  

TABULKA TVRZENI�Přečti si větu v prostřední�m sloupečku a doplň ANO, pokud s větou souhlasí�š, a NE, pokud je podle tebe věta nepravdivá.
PŘED 

ČTENÍM PO ČTENÍ

Pověst je to stejné jako pohádka. Obě jsou zcela vymyšlené.V pověsti je vždy něco pravdivého a něco vymyšleného.V pověstech se vyskytují� nadpřirozené postavy (duchové, vodní�ci, čarodějnice …).Pověsti jsou pří�běhy o zví�řatech, které mají� lidské vlastnosti.Pověsti se často vztahují� ke konkrétní�m mí�stům.Pověsti vznikaly tak, že si je lidé četli v novinách.
______________________________________________________________________________________TABULKA TVRZENI�Přečti si větu v prostřední�m sloupečku a doplň ANO, pokud s větou souhlasí�š, a NE, pokud je podle tebe věta nepravdivá.

PŘED 
ČTENÍM PO ČTENÍ

Pověst je to stejné jako pohádka. Obě jsou zcela vymyšlené.V pověsti je vždy něco pravdivého a něco vymyšleného.V pověstech se vyskytují� nadpřirozené postavy (duchové, vodní�ci, čarodějnice …).Pověsti jsou pří�běhy o zví�řatech, které mají� lidské vlastnosti.Pověsti se často vztahují� ke konkrétní�m mí�stům.Pověsti vznikaly tak, že si je lidé četli v novinách.

______________________________________________________________________________________



524

Příloha č. 4

Pověsti
Co je to vlastně pověst? Pověst je pří�běh, který má historický podklad, jeho 
jádro je pravdivé a je doplněn nějakou nadpřirozenou bytostí�. Dí�ky ústní�mu pře-vyprávění� je pří�běh kvůli lí�bivosti značně zkrášlen a potom ztrácí� na věrohodnosti. Pověsti se mohou vztahovat k lidem, k mí�stům, ke zví�řatům, k hradům a zámkům, ale i třeba ke stromům, zvonům apod. Začarovaná mí�sta, tajemné postavy, kouzla, jevy a záhady nás neustále přitahují� a vyprávějí� se již po mnoho generací�.
 Jak takové pověsti vznikaly? Ví�te dobře, že dří�ve lidé neměli takové možnosti, jako máme nyní� my dnes. Nebyly televize, rádia, počí�tače a internet, u kterých my dnes prosedí�me spoustu času. Lidé pracovali v průběhu roku hodně venku, na polí�ch a v lese. A když tato těžká práce ustala a přišlo období� dlouhých zimní�ch večerů, lidé se sešli v nějaké chaloupce a třeba se dralo peří�, nebo nějaká podobná činnost, a právě to byly ty chví�le, kdy si mohli vyprávět nejrůznější� pří�běhy, kte-ré slyšeli od svých předků a tí�mto způsobem je předávali dále. Jistě si dovedete představit, že při tomto ústní�m podání� docházelo k tomu, že si někdo něco přidal nebo zveličil, anebo pro změnu zase někdo ten pří�běh nevypověděl úplně přesně. My si budeme poví�dat pří�běhy a pověsti, které se týkají� tady našeho nejbližší�ho okolí�, regionu i kraje, ale v našem poví�dání� zabloudí�me i do mí�st a časů hodně vzdálených.
Jaké vy znáte z pohádek a pověstí nadpřirozené bytosti? Kolik všelijakých strašidel, bytostí�, duchů se po světě po-hybuje, nikdo neví�. Nadpřirozené bytosti, ať už jsou to ví�ly, vodní�ci, skří�tkové, růz-ní� hastrmani, mají� také takové vlastnosti jako lidé. Někteří� jsou hodní� a pomáhají�, a ti druzí� jsou zase zlí� a chtějí� jenom škodit.  Pověst ale není� to stejné jako pohádka. Pohádka je celá vymyšlená, na pověsti bývá vždy něco pravdivého.
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Pověsti
Soubor Temné sí�ly Lanškrounska obsahuje  

pět pověstí týkajících se Lanškrouna samotného  a poté 13 pověstí z okolních obcí.

Je na Vás, které lekce si vyberete. Obsahují� zají�mavé úkoly, které se neopakují.  To, že pochází�te třeba z Dolní� Č�ermné, neznamená, že se nemůžete seznámit třeba s pověstí� z Lukové. Pověsti jsou krátké a nezaberou mnoho času.  Je na kreativitě učitele, zda s pověstí� bude dále pracovat a věnovat jí� ví�ce času, zda rozebere reálný  a smyšlený základ, domyslí� jiný konec pověsti,  vydá se se žáky na dané mí�sto nebo  jej výtvarně či dramaticky ztvární� apod.
Na konci souboru je uvedeno řešení  pro vybrané pracovní� listy.
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Lanškroun
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Doplňující text pro učitele – KONEC PŘÍBĚHU:

Vtom něčí� ruka pevně měšec uchopila, Pirklovi jej z ruky vytrhla a zmizela. Pirkl se rychle vzpamatoval, vyběhl ven, ale všude bylo nehybné ticho, nikde ani živáčka.
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Doplňující text pro učitele: U dvora byl zří�zen 60 hektarový rybní�k. Lukovský rybní�k, který ne-chal zří�dit Adam Hrzán z Harasova, byl dokončen roku 1602. Roz-kládal se na ploše polností� a usedlostí� ví�ce než tří� čtvrtin obyvatel Lukové. Lukovští� poddaní� byli s vrchností� ve sporu, který se nepo-dařilo vyřešit ani komisi zří�zené a vyslané cí�sařem Rudolfem II. roku 1603. Způsobené škody nehodlala vrchnost vyrovnat v patřičné výši.  Lukovští� odmí�tli platit dávky a robotovat svému pánu. Spor se táhl několik let.V roce 1612 proto poddaní� vysekali hráz rybní�ka, vypustili jej, po-chytali ryby a vyplenili panský mlýn.Karel z Lichtenštejna rybní�k opět obnovil (v menší� rozloze) a vy-rovnal škody způsobené poddaným.Po roce 1700 došlo k protržení� hráze rybní�ka a k jeho obnovení� ne-došlo. Dle jiných pramenů však byl rybní�k pravděpodobně vysušen roku 1842, aby ustoupil budování� železnice. Ve dvoře byl neustále chován jezdecký kůň, na kterém by (v pří�padě povodně nebo protr-žení� hráze) posel varoval okolní� obce před nebezpečí�m.Dostupné z https://www.lukova.cz/o-obci/historie-lukove 
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Doplňující text pro učitele: Krotenful se poprvé připomí�ná v r. 1371, kdy litomyšlský biskup Petr Jelito daroval nově založenému augustiniánskému klášteru v Lanškrouně zdejší� dvůr. V roce 1378 postoupil klášteru i ves a tvrz. To je první� zpráva o existenci krotenfulské tvrze. Krotenful náležel lanškrounskému klášteru až do husitských válek. V roce 1421 augustiniáni ze strachu před blí�ží�cí�m se husitským vojskem uprchli z Lan-škrouna do Olomouce. Na tvrzi se zřejmě po tomto roce usadila husitská posádka, která asi i po lipanské bitvě chtěla pokračovat v boji, neboť ještě v roce 1438 přepadla mnichy z nedalekého kláštera v moravském Krasí�kově. Soudobé prameny označují� posádku tvrze jako loupežní�ky. Zdeněk Kostka z Postupic, který se v roce 1451 stal zástavní�m držitelem lanšpersko-lan-škrounského panství�, se proti tvrzi vypravil, její� posádku porazil a vůdce Tmávku prý dal uvěznit na Potštejně. Tvrz asi tehdy byla zničena, neboť v roce 1460, kdy král Jiří� potvrzoval lanškrounským augustiniánům jejich původní� majetky, se již nepřipomí�ná. Augustiniáni se však nikdy svých statků na Lanškrounsku neujali a Krotenful zřejmě při-pojil Zdeněk Kostka k lanškrounskému panství�. Tak se Krotenful i sousední� Z� ichlí�nek sta-ly součástí� jednoho panství� a obě vsi zcela splynuly, takže po roce 1460 se Krotenful již  v pí�semných pramenech nepřipomí�ná.Zaniklá ves Krotenful s dvorem a tvrzí� stávala v jižní� části dnešní� obce Z� ichlí�nku. Tvrz byla chráněna jednak bažinatými lukami, jednak tokem Moravské Sázavy a Lukavického poto-ka. V r. 1842 bylo celé tvrziště rozvezeno při stavbě železnice Olomouc-Praha a materiálu bylo použito při navršování� železniční�ho náspu. Vzhledem k značným terénní�m úpravám se z tvrze nich nezachovalo. Stála jižně od mí�sta, kde železnice přechází� Moravskou Sázavu, na pravém břehu řeky.
  Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

Zaniklá ves s dvorem a vodní�m hradem stávala v jižní� části katastru Z� ichlí�nku. V mí�stech zaniklé vsi a dvora je dnes nejjižnější� část zástavby Z� ichlí�nku, kterou německé obyvatel-stvo až do r. 1945 nazývalo Krotfule. Zaniklý hrad stával jihovýchodně od těchto mí�st, ale až za železniční� tratí� na pravém břehu Moravské Sázavy cca 100–150 m jihovýchod od mí�sta, kde železnice přemosťuje tuto řeku (parc. č. 1072/1, 1307/1, 964/3).První� zmí�nka o Krotenfulu pochází� z roku 1371, kdy litomyšlský biskup Petr Jelito věnuje nově založenému augustiniánskému klášteru v Lanškrouně dvůr Čronvelt (ČDM XI, č. 8,  s. 555). V roce 1378 je mezi majetky tohoto kláštera uveden i hrad "Kronfeld", což je jediná výslovná zmí�nka o existenci tohoto hradu (ČDM XI, č. 111, s. 100). Dvůr "Kronweld" jako majetek kláštera se připomí�ná ještě v roce 1393 (ČDMXII, č. 154, s. 145). Uvedené jméno hradu a dvora (v českém překladu korunní�, tedy královské pole) se zdá nasvědčovat tomu, že hrad vznikl v době, kdy Lanškrounsko ještě jako královský majetek bylo kolonizová-no (přelom 13. a 14. století�), snad byl zpočátku centrem této kolonizační� činnosti a plnil  i strážní� funkci při nedaleké česko-moravské hranici. Po vybudování� města Lanškrouna  a dokončení� kolonizace zřejmě ztratil význam, a proto něm chybějí� údaje v pí�semných pramenech. Jakým způsobem ho zí�skal Petr Jelito, není� známo. Je pravděpodobné, že  v době, kdy hrad byl již majetkem lanškrounského kláštera, jeho původní� jméno ztratilo smysl a německé obyvatelstvo si ho transformovalo do podoby Krotenful (česky Z� abí� mo-čál), což odpoví�dalo jeho poloze v močálech na soutoku Moravské Sázavy a Lukovského potoka. Další� osudy hradu nejsou známy.Po skončení� husitských válek, v kterých byl zničen lanškrounský klášter, hrad ovládla sku-pina bojovní�ků, kteří� přepadli a vydrancovali v roce 1438 nedaleký moravský klášter Ko-runa Panny Marie u Krasí�kova. Zda se jednalo o skupinu husitů, která i po Lipanech chtěla 
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pokračovat v boji proti cí�rkvi, či zda šlo jen o loupežní�ky, jak jsou označováni v soudobých pramenech, nelze jednoznačně určit. Po roce 1451, kdy celé lanšperské panství� zí�skal do zástavy Zdeněk Kostka z Postupic, vypravil se proti posádce hradu, hrad dobyl a velitele posádky Trnávku prý dal uvěznit na Potštejně. Při této vojenské akci byl zřejmě hrad zničen. V roce 1460, kdy král Jiří� for-málně potvrzoval majetky lanškrounských augustiniánů, se připomí�ná již jen ves Kro-tenful. Ani tuto ves zřejmě augustiniáni sí�dlí�cí� v Olomouci již do svého majetku nezí�skali a ves se stala součástí� panství� lanšperského a postupně splynula se sousední�m Z� ichlí�nkem.Rozsáhlé pozůstatky hradu nazývaného německým obyvatelstvem Altes Haus (Starý hrad), i když bez viditelných zbytků zdiva, existovaly ještě v roce 1839, kdy byly zachy-ceny na katastrální� mapě. Z pozůstatků bylo možno poznat, že se jednalo o dvoudí�lný vodní� hrad, nikoli menší� tvrz, jak bývá objekt obvykle označován v dosavadní� literatuře. Na severozápadě byl hradní� areál tvořený předhradí�m a vlastní�m hradem oddělen od oko-lí� - terénní� vlny, která vyplňuje prostor mezi Moravskou Sázavou a Lukavským potokem - 10 m širokým pří�kopem. Za ní�m následovalo předhradí� nepravidelné podoby přibližně 25 m široké a za další�m 8–12 m širokým pří�kopem vlastní� hrad na téměř oválném půdo-ryse (průměr cca 50 m). S� iroké okolí� hradu bylo vyplněno bažinami. Popsané zbytky hra-du byly zcela zničeny v roce 1842, kdy v jejich těsné blí�zkosti byl budován násep železnič-ní� trati Olomouc - Praha. Hradiště bylo tehdy rozvezeno, materiál zčásti použit ke stavbě železniční�ho náspu, zčásti k vyrovnání� terénu. Dnes jsou v mí�stech zaniklého hradu jen vlhké louky, žádné pozůstatky již nejsou patrny.Při likvidaci pozůstatků hradu byly údajně nalezeny různé starožitnosti a zbytky kamen-ných ostění�. Pro pozemky v mí�stech zaniklého hradu se až do odchodu německého oby-vatelstva uchoval název Beim Alten Haus (U starého hradu).
 Zdroj: www.obec-zichlinek.cz (27. 9. 2012)

Kde přesně stál Krotenful?Pověsti ří�kají�, že na jižní�m konci vsi, asi sto padesát kroků od železniční�ho mostu na pra-vém břehu ří�čky Sázavy. Ale žádná moderní� mapa nenabí�zí� žádný nákres, ani náznak. Koryto řeky je nyní� úplně jinde, než bylo před sto lety. Na letecké mapě taktéž nic nepo-znáte. Ale když najdete katastrální� mapu z roku 1839 ... ... no tak máte vyhráno!
 Katastrální� mapa z roku 1839Tato historická mapa je dostupná na Č�UZK v archivech a co se týká katastru naší� obce, dochovala se kompletní� a nepoškozená. Tuto mapu si můžete prohlédnout ve velmi vyso-kém rozlišení� i na těchto stránkách: Katastrální� mapa z roku 1839. Samotný hrad i s valy a pří�kopem je velmi dobře patrný na této mapě vpravo nahoře:
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Projekce do současné mapyPokud si dáte trošku práce a zajistí�te si tuto historickou mapu ve stejném měří�tku jako soudobou, můžete si provést projekci.

Soudobá mapa (resp. ortofotomapa z roku 2008)

A ještě pokus o zakreslení� do letecké fotografie

Zdroj: www.obec-zichlinek.cz (27. 9. 2012)



560

Řešení 
Lanškroun – O vánoční�m ví�ně z DLOUHÉHO rybní�ka (Dlouhý rybní�k)Lanškroun – O smrti z leknutí�  
1  dva   

2  sv. Magdaleny 
3  zatluče kůl do země a vrazí hřebík
4  pomník padlých 
5  deštivá noc, blýskalo se, hrom bil
6  Myslel si, že ho za plášť drží duchové.

Lanškroun – U hřbitova sv. Anny JABLKA (šifra se vyluští� tí�mto způsobem: vždy mezi    dvěma pí�smeny pod sebou např. I K chybí� jedno     pí�smeno z abecedy – tedy J, atd.)
Albrechtice      

Pašije – vyprávění o utrpení a smrti Ježíše Krista
Květná neděle – je neděle před Velikonocemi

Damní�kov 6 + 6 = 12, 20 + 6 = 26, 20 – 6 + 50 = 64;      Řešení je 50   

   Dolní� Č�ermná řešení je uvedeno v pověstiHorní� Č�ermná řešení je uvedeno v pověstiOstrov 3 – značí� nápovědu, luští� se každé třetí� pí�smeno, tajenka je TRPASLÍKA

Z� ichlí�nek    slova jsou napsaná pozpátku, nápovědou je šipkaME� R� IČE = metr čtvereční� (určuje rozlohu)SA� H = délka rozpažení� rukou dospělého člověkaOSTE� NI� = ozdoby tesané z kamene
Ilustrace: Mgr. Bc. Žaneta Hrubešová
Zdroje: 
webové stránky obcí Lanškrounska 
http://www.soupispamatek.com/okres_lanskroun/foto/zichlinek/zichlinek.krotenful.tvrz.htm
HACKENSCHMIED, Václav Zdeněk. Na besedě. Ústí nad Orlicí, OFTIS, 1995. ISBN 80-901707-6-5.


