
MŮJ DOMOV  
„POHÁDKOVÉ DOBŘÍŠSKO“ 

MILÉ DĚTI, TIŠE SE POSAĎTE A 
UVIDÍTE, KAM VŠUDE V OKOLÍ 

MĚSTA DOBŘÍŠE SE ZATOULÁME DO 
POHÁDKY… 

TAK ZAČÍNÁME! 

 



POHÁDKA 

• Co je vlastně pohádka? Proč přežila tisíciletí a 
stále je aktuální? Věříme ve vítězství dobra nad 
zlem!  

• Lidové pohádky patří k nejstarším a 
nejrozšířenějším formám ústní slovesnosti.  

• A kdo z Vás, by nechtěl alespoň jednou za 
život si zkusit být rytířem, princeznou, 
čertem, vodníkem či čarodějnicí… 

 



POHÁDKOVÝ PAS  
vytvořte si svůj vlastní pas 

     ZÁMEK  

DOBŘÍŠ 

 

        HRAD 

VARGAČ 

   PIČÍN 

POHÁDKOVÁ 
ZEMĚ 

NAŠE 

RYBNÍKY 



1. ZÁMEK DOBŘÍŠ 

• Máme tu výhodu, že nemusíme chodit moc 
daleko a zámek máme skoro u nosu. 

• Natáčela se zde známá 

česká pohádka, víš která? 

    PRINCEZNA ZE 

          MLEJNA 

 



POHÁDKOVÉ BYTOSTI 

• Než jsme se tam společně vypravíte,povězte si 
ve třídě něco o historii, proč se zámky stavěli a 
kdo v nich žil, jaké pohádkové bytosti tam 
patří a kdo by si chtěl vyzkoušet být zámeckým 
pánem, šaškem, sluhou či kuchařem, kněžnou, 
zahradnicí i bílou paní … 

 



POHÁDKOVÁ PÍSNIČKA 
ZAZPÍVEJTE SI JI! 

Princezna ze mlejna 
 

Vím jedno návrší zámek nádhernej, 
z nejhezčích pohádek ho znám, 
stavěnej z křišťálu sahá k nebi pomálu, 
povětří přijde k duhu princeznám. 

         Bílý je lilium, bílej krásnej den,  
bílý je pravý hedvábí. 
Jdu cestou necestou za svou bílou nevěstou, 
jiná mě na tom světě nevábí                                  

        Vím jedno oudolí, vím já pěknej mlejn. 
dobře to v tomhe mlejně znám,  
bydlí tam panenka, oči má jak pomněnka, 
jinou už na tom světě nehledám. 

        Vím jednou oudolí, vím já pěknej mlejn. 
Míří sem cesta s přívozem, 
kde cesta necesta tady je má nevěsta 
nerovná se jí žádná z princezen. 

        Vím jedno oudolí, vím já pěknej mlejn. 
Vedle něj rybník s rákosím. 
Ta dívčí, co ji znám, je má bílá princezna, 
tu si já vod pan táty vyprosím. 
 



2. HRAD VARGAČ 

• Mnohem starším 
panským sídlem v 
Dobříši však býval 
lovecký hrádek Vargač, 
založený ve 13. století 
králem Václavem I. . 
Dochoval se z něj palác 
upravený na sýpku a 
bývalé purkrabství, 
naproti zámku. 

 

• Za panování 
nejvýznamnějšího 
českého krále Karla IV., 
který zde také pobýval 
při svých lovech v okolí 
Dobříše a brdských lesů, 
zde bylo plno hojné 
zvěře a posvátný klid i 
mír. Byla tady také cesta 
od Příbrami ku Praze, či 
na blízký hrad Karlštejn. 

 



POVĚST O JUDITCE 

 

Vypráví se o něm místní pověst O Juditce. 

        ,,O tajemném rytíři kdysi často slýchala i  

         malá Juditka, dcerka hradního klíčníka. Jednou, 
když na nádvoří zastavil vůz se zásobami, 
otevřely se dveře do sklepů a čeládka se pustila 
do práce, využila holčička příležitosti a 
sestoupila do podzemí hradu. Dlouho bloudila 
tmavými chodbami, až nakonec objevila velké 
sklepení a v něm seděl rytíř. Vlídně s Juditkou 
promluvil, ukázal jí truhlice plné zlata, perel a 
drahých kamenů a než odešla, nasypal jí něco z 
pokladů do zástěrky. Když se dívka vrátila a 
ukázala, co dostala, dal hradní správce příkaz 
tajemný sklep najít. I když se hradní posádka 
snažila sebevíc a rozkopala při hledání i část 
starých zdí, nenašla vůbec nic.“  
 

 



3. NAŠE RYBNÍKY 

• Přímo ve městě se nacházejí rybníky Papež a Koryto. Proto 
se říká, že na Dobříši je Papež u koryta, a že dobříšáci jsou 
křtění papežem. V blízkém okolí pak najdeme mj. Huťský 
rybník, Bzdinku  

• Pohádková bytost „Vodníka“, rybky, které plní přání, či 
bludičky, víly k rybníkům patří 

• Vodník je zpravidla zlá bytost, která škodí lidem a topí 
nezkušené plavce za účelem získání jejich duší. Na dívky líčí 
pentličky a zrcátka, která zavěšuje do bažinatého rákosí a na 
nebezpečná místa nad vodou. Někdy také klade na mělčinu 
blýskavou zlatou rybu, aby tak oběť vlákal do vody. 
Nejčastěji prý topí lidi o půlnoci a v pravé poledne. 

 



VODNÍK 

• Znáte nějakého vodníka 
nebo pohádku o něm? 

• Václav Čtvrtek  – Vodník 
Čepeček či Česílko, a 
v lese Řáholec 
vystupoval dobrácký 
vodník Volšoveček či zlý 
vodník Kebule. 



4. PIČÍN – POHÁDKOVÁ ZEMĚ 

• Poslední zastávkou 
bude „Pohádková 
země“ v Pičíně, kde nás 
čekají zázrační skřítkové 
ve vilce spisovatelky V. 
Klimtové, autorky 
mnoha dětských knih. 
Svou vilu předělala na 
domek plný strašidel, 
plivníků, čertů od sklepa 
až na půdu.  

• Vítězslava Klimtová si 
splnila svůj sen a 
předává ho dětem, kteří 
sem jezdí za Lopušákem 
potočním, Kořínkovou 
babkou, Borůvinkou 
lesní, Rusalkou 
kaprovitou… 

 



VĚŘÍŠ NA SKŘÍTKY…? 
JSOU TO KOUZELNÉ BYTOSTI. 
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