
Jméno: ___________________________  Škola: _______________________ 
 

Pověsti Hradecka 
 

III. kolo (duben) 
 

Kategorie od 10 let 
 

 

1. Nynější město s necelými třemi tisíci obyvateli leží v údolí řeky …………………….., 8 km jižně od 

města …………………………., historického centra českého Slezska. Hradec nad Moravicí tvoří 

kromě samotného města také sedm integrovaných obcí: 

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

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

Tyto obce se rozkládají většinou již na severních svazích Nízkého Jeseníku. Hradec nad 

Moravicí má i s integrovanými obcemi dohromady zhruba 5 500 obyvatel. 

Nejvýše a nejníže položená místa v obci: most přes řeku Moravici se nachází v nadmořské 
výšce 275 m, žimrovický splav 282 m, kostel 325 m, vrchol kopce Kalvárie 414 m, vrchol kopce 
Hanuše 427 m, myslivna Doubravy 465 m,. 

Významné hradisko bylo ve 13. století přestavěno na pevný gotický hrad. V podhradí vznikla 
trhová osada, které udělil v roce 1481 kníže ……………………………………… městská práva a znak. 
Za třicetileté války Hradec velmi utrpěl a jeho význam poklesl, stal se opět vesnicí. Teprve v 
roce 1702 byl znovu prohlášen městysem a v podhradí se jako samostatná obec oddělilo 
Podolí. Hradci se nevyhnuly ani čarodějnické procesy – jeden se konal roku 1707. Obviněná 
Kateřina Sivková byla upálena, druhá žena, Eva Černá, byla nakonec z nařčení osvobozena.  
Obě obce se znovu sloučily až po 2. světové válce. Hradec se pak uváděl s přídomkem „u 
Opavy“, protože na území Československé republiky se nacházelo sedm obcí s názvem Hradec. 
V roce 1968 přijal původní název Hradec nad Moravicí a v roce 1971 byl opět povýšen na 
město. 

Víš ? 

a) Jak dlouho je už Hradec osídlen? Z kterého roku pochází první písemná zmínka o Hradci? 

………………………………….. 

b) Čí vojsko bylo poraženo pod jeho hradbami na samém počátku jeho existence, v 11. století?  

……………………………………………………….… 

c)  Který rod se nejvíce zapsal do historie hradeckého zámku? ……………………………………….... 



 
 
2. Hanuše není jen obyčejný kopec Je to místo opředené mnoha pověstmi, které má magické 
kouzlo. Stačí říci, že kdyby Hradec již nenesl jméno Hradec nad Moravicí, mohl by se jmenovat 
Hradec pod Hanuší. A teď fakta: tento kopec západně od Hradce se zvedá prudce od úpatí 
(278 m) až k temeni v nadmořské výšce 427 m. Dosud zde jsou zbytky ……………………………………  
z 18. století. Hanuše je místem, které dýchá historií – vystoupily sem významné osobnosti: v 
roce 1778 zdejší opevnění kontroloval samotný císař Josef II. s pověstným generálem  
………………………………., o zdejší chov ovcí …………………….. projevil zájem i ruský car Alexander I. 
za své návštěvy Opavska v roce 1820. Na Hanuši se v minulosti také těžilo …………………. V roce 
2000 zde byla zbudována přírodovědná a vlastivědná naučná stezka „Hanuše“. Má 7 zastávek 
a je dlouhá 4,5 km. Hanuše zkrátka není obyčejný kopec – přijďte se přesvědčit! 
 
a) Který básník chodíval v letech 1910 – 1938 z Branky přes Hanuši až k Žimrovické skále? 

……………………………………………………………………….  

b) Která místa jsou po tomto básníkovi na Hradci pojmenované? 

………………………………………………………………………..  

c) Jaké pověsti jsou spojeny s kopcem Hanuše? 
Napiš vlastními slovy alespoň jednu z nich.  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



3. Každý zámek a hrad má svou vlastní legendu či pověst. Pokud se navíc traduje, že tamější 
místa obývá duch pradávných majitelů, pak získává tato památka ještě více na atraktivitě. 
Výjimkou není ani zámek v Hradci nad Moravicí, který má svůj přízrak - ducha  

…………………………………………..……….. (jeho jméno najdeš v tajence) 

 
 
 

1.              

     2.         

    3.          

 4.             

              

              

  6.            

   7.           

    8.          

    9.          

     10.         

11.              

  12.            

13.              

     14.         

 
 

1. kino jinak 
2. plemeno ovcí, které chovali na Hradci Lichnovští 
3. hradecký kopec, na kterém se nachází pamětní kámen s tímto sdělením „Pochybovači 

ty jenž o Boží modrosti mudruješ, rozhlédni se, rozvaž a umlkni!“ 
4. jak se jmenuje řeka, která protéká Hradcem? 
5. umělecké spodobnění ukřižovaného Krista 
6. údolí, které je pojmenováno podle Záviše z Falkenštejna 
7. jak se jmenují louky pod hradeckým zámkem 
8. Vincenc Havel byl významný 
9. jméno rozhledny v Hradci nad Moravicí, Jakubčovicích 
10. část Hradce, dříve samostatná obec. Jmenuje se podle ní rovněž hradecký ochotnický 

soubor 
11. jméno kněžny, která se u Hradce setkala v roce 965 s polským knížetem Měškem  
12. příjmení významného továrníka, dědečka Joy Adamsové, autorky příběhů o lvici Else 
13. před vánocemi se na Hradci koná tradiční vánoční …………… 
14. krátká chladná zbraň 

 
 
 
 
 
 



Felix Maria Vincent André Lichnovský se narodil roku 1814 jako nejstarší syn Eduarda III., 
knížete Lichnovského. Prožil sice krátký, ale velmi bouřlivý a dobrodružný život. Vystudoval 
práva v Olomouci . V mládí vstoupil jako dobrovolník do vojska dona Carlose, pretendenta 
španělského trůnu. Později byl politický činný a upozorňoval na sebe četnými aférami. Velký 
zlom v jeho životě přineslo seznámení s bohatou, o dvacet let starší, kněžnou Dorotou 
Zaháňskou. Ze vzájemné náklonnosti vznikla vášnivá láska, která jim vydržela až do konce 
Felixova života. Revoluční rok 1848 přivedl knížete až do frankfurtského parlamentu, kde 
zasedl mezi politiky krajní pravice a svými výroky dráždil politické odpůrce. Felix byl zlynčován 
zfanatizovaným davem, když se jel projet mezi barikádami při revoluci ve Frankfurtu. Ve 
velkých bolestech umíral více než šest hodin. 
Následující ráno o stovky kilometrů dále v Hradci se vydal panský zahradník na obhlídku 
zámeckého parku. Po chvíli za sebou slyšel blížící se kroky, ohlídl se, ale nikoho neviděl – na 
čerstvě vysypaném písku se objevovaly zřetelné šlápoty, které poté zase zmizely, a současně 
zadul ostře studený vítr, jehož náraz ho odhodil stranou 
Vystrašený zahradník odběhl do zámku, bušil na vrata a otevřel mu stejně na smrt bledě 
vystrašený komorník – dlouho bylo ticho a pak komorník vyprávěl, jak se před ním objevil kníže 
Felix, na úklonu nereagoval a tiše kráčel ke svému pokoji, kde prošel zavřenými dveřmi a poté 
se ztratil ve zdi. Komorník si ještě vzpomněl na výraz v jeho tváři; i zahradník se svěřil a oba 
nad tím kroutili hlavou. V poledne zlé tušení potvrdil posel z Německa.  
Felix byl pohřben ve Frankfurtu, měsíc po pohřbu bylo jeho tělo na přání rodiny exhumováno 
a koncem října převezeno do Hradce nad Moravicí. Zde bylo pohřbeno v rodinné hrobce v 
kostele sv. Jakuba. Zádušní mši při této příležitosti sloužil Felixův bratr Robert. 
 

a) Víš, kdy Felix na hradeckém zámku straší? Dveře se samy otevírají a po zámeckých 
chodbách se rozléhá ozvěna tajemných kroků.  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
b) Znáš důvod proč Felix chodí strašit?  
  

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

c) Felix byl za svého života považován za: 
 

- nejkrásnějšího muže Evropy 

- nejošklivějšího muže Evropy 

- nejvzdělanějšího muže Evropy 

- nejhloupějšího muže Evropy 

 

 
 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Jakuba_%28Hradec_nad_Moravic%C3%AD%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Robert_Lichnovsk%C3%BD_z_Vo%C5%A1tic


4. Kdo navštívil město a zámek v Hradci nad Moravicí v roce 1806 a 1811? Napovíme, že se 

jedná o světoznámého skladatele. ………………………………………………………………….. 

 

Při jeho prvním pobytu na Hradci došlo mezi ním a knížetem Lichnovskýcm k roztržce, když 
měl nedobrovolně koncertovat před pozvanými francouzskými důstojníky. ………………… si totiž 
Napoleona zprvu vážil natolik, že mu věnoval Hrdinskou symfonii Eroiku, ale když se prohlásil 
císařem, příkře jej odsoudil a skladbu připsal památce Neznámého hrdiny. ……………… uražen  
a roztrpčen žádosti Lichnovského opustil narychlo Hradce, vyhledal pobyt v Opavě u svého 
přítele MUDr. A. Weisera v Heiderichově nemocnici a zanechal za sebou jízlivý dopis na 
rozloučenou.  Vzpomínkou na tuto událost je partitura Apassionáty, na které jsou dodnes stopy 

promáčení deštěm… 
 
a) rozlušti vzkaz, který nechal …………………… knížeti Lichnovskému: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Runy jsou použity z knihy: TOLKIEN, J. Hobit, aneb, Cesta tam a zase zpátky. 2. vyd. Praha: Odeon, 1991. ISBN 80-207-0262-8. 
 

 Druhý pobyt ………………………….. na Hradci se uskutečnil v září 1811 a právě tehdy se v Opavě 
zúčastnil (28. 9.) provedení Mše C-dur, op. 86 v kostele sv. Ducha. I tento akt nesl stopu jeho 
povahy, když pohoršen nemotorným dirigováním ředitele kůru zmocnil se rázně jeho taktovky 
a pokračoval v dirigování sám. 
 
b) Najdi obrázek skladatele a nalep ho na zadní stanu. Pokud chceš, můžeš ho místo toho 
nakreslit. 
 
c) Napiš alespoň další dvě významné osobnosti, které byly hosty na hradeckém zámku. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


