
Jméno: ___________________________  Škola: _______________________ 
 

Pověsti Hradecka 
 

III. kolo (duben) 
 

Kategorie do 10 let 
 

 

1. Zabarvi černou pastelkou písmena W, X, G. Objevíš část textu písně o Hradci. 
 
WGXGNWAHRAXGDEWCKÉXMKOPGWCIPYXWXŠNÝGZÁMWXGEKSTOWGJÍXGWKNĚMUXGZE

WXZAŠGWXLÝXGCHČASŮWGPOXVĚGSTIWSEWXPOJÍXGŘEWKAXMORWGAVIXCEGPODWXNÍM

GWXTIXŠEGWXPLYGNEWXJAWKOXSTUGŽWKAGMODGXRÁWDOXGDÁWLEKXGSEWVIXNEGWS

XWKUNGHUWTOUXZDGXEWŽIWGLAXWZAGŠXLÁWGSLÁWGVAXGČEWSXKGÁXWG. 

 

Doplň z textu: 

 

a) V Hradci nad Moravicí najdeš pohádkový …………………. 

b) Jak se jmenuje řeka, která městem protéká? ……………….........  

c) Která česká královna našla na Hradci útočiště po smrti svého manžela? ………………. 

 

2. Nad řekou Moravicí stávalo kdysi pevné sídlo pánů z Kravař. Později zpustošený hrad 

obnovil Vítek, purkrabí na Hradci a podle něj byl hrad nazván NJETŠKIV (název zjistíš, 

když název napíšeš opačně). Často se zde konaly slavné turnaje, na které se sjížděli 

rytíři zdaleka. Jednou sem zavítal divoký a dobrodružný rytíř Trunkl, který se při 

turnajové kolbě pohádal s panem Vítkem a ten jej z hradu vyhnal. Uražený rytíř Trunkl 

se rozhodl pro pomstu. Vyčkal, až purkrabí Vítek odjel s družinou na lov a pak se svou 

zbrojnou čeledí hrad přepadl. Vítkova žena před ním utíkala do věže, kde ji Trunkl 

dostihl, proklál mečem a svrhnul z cimbuří dolů. V žalu a ve zlobě pak prý Vítek vyhnal 

Trunkla ze země a jeho rodový hrad zbořil. Vítkova žena se od té doby zjevuje na hradě 

za bouřlivých nocí jako ………………………………. (najdeš v tajence)  

  a nezmizela, ani když se hrad proměnil v rozvaliny. 



   1.            

   2.            

   3.            

   4.            

               

      5.         

6.               

7.               

8.               

 

 

1. Městská část Hradce s rozhlednou Šance 

2. V zámeckém parku se 2 km od Bílé věže po modré turistické značce nachází Bezručova …. 

3. Přírodní koupaliště Žimrovický …… 

4. Jak se jmenuje kopec na Hradci? Najdeš na něm křížovou cestu. 

5. Velké město severně od Hradce. 

6. Jaká instituce sídlí v Národním domě? 

7. Potok, který se na Hradci vlévá do řeky Moravice. 

8. Ozubené zakončení vrcholu hradby. 

 

3. Víte, že v místech dnešní Zámecké ulice vedla v minulosti stará obchodní cesta, po níž 

starověcí obchodníci z mnoha zemí od Jaderského moře jezdili pro jantar až k Baltu? I když… 

Někteří historikové se domnívají, že jí název „Jantarová“ nepatří, byla prý pouze jedním jejím  

ramenem, když hlavní cesta nebyla schůdná. Do začátku 20. století spojovala tato silnice 

hlavní město rakouského Slezska Opavu přes Fulnek s Moravou. Z Podolí stoupala vzhůru ke 

gotickému hradu, pozdějšímu zámku, pak podél jeho parku až do míst myslivny Doubravy a 

teprve odtamtud lesem až do Lesních Albrechtic. Poté, co byla v letech 1911 – 1914 

vybudována okresní silnice z Podolí přes Kajlovec údolím Hradečné až do Lesních Albrechtic, 

význam silnice vedoucí k zámku výrazně poklesl. Její lipová alej byla v roce 1932 skácena a 

svahy byly zastavěny a upraveny. Dnes se tudy dostanete jen na zámek.  

Části Hradce u zámku se kdysi říkalo Kozí Hradec. 



 

a) Přečti si pověst Kozí Hradec a stručně napiš, proč se právě takto této části Hradce říká? 

 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………………………………….…………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………………………………….…………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

……………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

 

 

b) Přiřaď šipkami zleva doprava slova, které patří k sobě: 

 

boty zagalky 

jehličí  širy 

papírový pytlík prdelačka 

buchta štrample 

kšandy šnycel 

nezralé ovoce butky 

ovarová polévka kobela 

punčocháče štrajzla 

řízek krzač 

neustále otevírat, větrat choji 

 

Slova najdete v brožuře Naše nářečí – Po našemu 

 



4. Historické prameny uvádějí, že se v Hradci nebo jeho blízkém okolí v r. 965 setkalo svatební 

poselstvo polského knížete Měška s Doubravkou, dcerou českého knížete Boleslava I. .  

Místu, kde k setkání došlo se od té doby říká ………………………………………………….. .  

 

5. Dokážeš z tohoto listu vystřihnout a na volný list nalepit tento obrázek? Poznáš stavbu na 

obrázku? ……………………………………..……………. 

 

 


