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zaměřují se na zvláštní jedince, a ě j  se a v áš  je ce, 
kteří v něčem vynikali nad 
ostatními (vědmy  siláci  ostatními (vědmy, siláci, 
chytráci) nebo měli zajímavý 

d či lá í ( ě ti  osud či povolání (pověsti o 
mlynářích, ševcích nebo o 
mrtvých, kteří vstali z hrobu).

např. O kněžně Libuši
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O KNĚŽNĚ LIBUŠIO KNĚŽNĚ LIBUŠI
Libuše prý předvídala založení Prahy ze svého 
hradu Libušína (dle pozdějších legend hradu Libušína (dle pozdějších legend 
Vyšehradu).  Jednoho dne, když stála Libuše s 
Přemyslem na svém dvoře a dívala se po kraji, 

ěl   jí ř d či   j il  jí b   zatmělo se jí před očima a zjevil se jí obraz z 
budoucnosti:„
Tak daleko  kam se dojde za jeden den  je v lese Tak daleko, kam se dojde za jeden den, je v lese 
místo, které je rozděleno roklí. Na jižní straně je 
vysoká hora a ta se snižuje k veliké řece. Tam 
kd ž řijd  jd  ž  j k ábí  dř  když přijdete, najdete muže, jak vyrábí ze dřeva 
práh. Od tohoto prahu pojmenujte toto místo 
Praha. I knížata a lidé silní jako lvi se sklánějí ve Praha. I knížata a lidé silní jako lvi se sklánějí ve 
dveřích, aby do nich nenarazili hlavou, stejně 
mocný bude i hrad, který se tam postaví. 
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I jemu se budou klanět 
králové. Tento hrad bude králové. Tento hrad bude 
první a největší v naší 
zemi a všechny ostatní 
hrady k němu budou hrady k němu budou 
vzhlížet, protože tam bude 
sídlo králů. I město 

tř é k l  t h t  rozprostřené okolo tohoto 
hradu bude pýchou našeho 
národa. Vidím město 

liké  j h ž lá   b d  veliké, jehož sláva se bude 
dotýkat hvězd.
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