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Poklad rytí�e Hrona           
Ivana Votavová           

 
     M�stská knihovna v Náchod� vyhlásila k výro�í 750 let od první písemné zmínky o 
Náchod� etapovou sout�ž O poklad rytí�e Hrona. D�ti plnily dev�t m�síc� r�zné úkoly, které 
se vztahovaly k m�stu a jeho výro�í. Kreslily a fotografovaly oblíbená místa Náchoda, psaly 
pov�sti a pohádky, vytvá�ely náchodská strašidla, luštily literární kvíz, poznávaly p�edm�ty z 
náchodských domácností minulých století a plnily mnoho dalších úkol�.  
Sout�že se zú�astnilo na 200 d�tí, ale ne všichni splnili všech dev�t úkol�. V pátek 8. �íjna 
2004 se v M�stské knihovn� v Náchod� sešlo dvacet nejúsp�šn�jších sout�žících. Nejmladší 
byl šestiletý Michal K�azov�ík. D�ti p�išly pozdravit i postavy z historie Náchoda – „paní 
kn�žna“ Kate�ina Vilemína Zahá�ská a podd�stojník oddílu polních myslivc� z prusko-
rakouské války 1866. Sout�žící s velkým zájmem poslouchali jejich vypráv�ní.  
Všichni vít�zové obdrželi p�kné ceny díky grantu Královéhradeckého kraje. Nejkrásn�jší 
dárky dostali ale samoz�ejm� absolutní vít�zové, tedy v našem p�ípad� vít�zky: první 
Kate�ina Kosinková, druhá Ani�ka Bergerová a t�etí Tereza Šim�nková.  
 
      Úkolem 2. etapy sout�že bylo vymyslet, se zapojením vlastní fantazie, pohádku nebo 
pov�st vztahující se k Náchodu nebo jeho okolí. 
 
      

Vít�zné práce v kategorii 1. – 3. t�ída: 
 
 
      Pov�st o Beránku 
Byl jednou jeden pasá�ek a ten m�l stádo ovcí a dva beránky. Jednou, když se vraceli z 
pastvy dom�, všiml si pasá�ek, že mu jeden beránek chybí, tak ho za�al hledat. Dlouho ho 
nemohl najít, až uslyšel tenké be�ení. Šel za hlasem beránka, až ho našel. Pozd�ji byl na 
tomto míst� vybudován hotel BERÁNEK.  
Lucie Králí�ková, 2.B ZŠ Komenského Náchod 
 
      Jak vznikla Kamenice 
Jednou tak bylo strašidlo Kurdyk. Lidé se ho báli. Také proto, že m��il t�ikrát víc než po�ádn� 
velká skála. Ni�il lidem domy. No, byl to spíš netvoroobr. Museli mu dávat každý nový týden 
n�jaký dobytek. Když se nazlobil, tak si poru�il t�eba t�i býky a dv� ovce. Když jim došel 
dobytek, za�al si porou�et ženy a dívky. Poddaní marn� prosili krále, aby n�jak zasáhl, 
jenomže král se bál. A velmi se bál.  
Jednou se Kurdyk opravdu navztekal a utrhl obrovskou skálu a z vrchu kopce ji na Náchod 
hodil. Dopadla na to místo, kde je dnešní Kamenice. Poddaní se ptali krále: „Co te� d�lat?“ 



Král jim odpov�d�l: „ Cožpak jste si nevšimli, že se skála rozdrobila na malé kameny? 
Postavte z toho domy.“  
Potom to nazvali Kamenice. A Kurdyk? Ten šel do hor a už ho nikdo nikdy neslyšel ani 
nevid�l.  
Jan Klein, 3.C ZŠ Komenského Náchod 
 
      Pov�st o vzniku Náchoda 
Bylo jedno údolí a v n�m protékala �eka, které lidé �íkali Metuje. Na jednom b�ehu �eky byla 
vesni�ka, které �íkali Náchod, na druhém b�ehu byla také vesni�ka, která se jmenovala 
Metujka podle té �eky. Každá vesni�ka m�la svého ková�e. Jednou projížd�l tímto údolím na 
koni bohatý pán, který žil nedaleko odtud v krásném hradu. Jeho k�� si ale po kamenité 
cest� zni�il podkovu a kulhal. Pán proto musel vyhledat ková�e. Ve vesnici Metujce byl ková� 
velký lenoch a protiva a pána vyhodil, že už je pozd� a že nemá �as. Pán tak musel s kon�m 
p�es �eku do vesni�ky Náchod k druhému ková�i. Byla už tma, ale ková� Mat�j pána 
nevyhodil. Roztopil ková�skou výhe� a ukoval pro kon� novou podkovu. Ková�ka nabídla 
pánovi, aby u nich p�espal a jel dom� až ráno. Druhý den ková� poznal, že to nebyl oby�ejný 
pocestný, ale pán z nedalekého hradu. Pán jim za služby pod�koval a slíbil, že se jim i celé 
vesni�ce odm�ní. S jeho pomocí se lidem v Náchod� žilo lépe. Z vesni�ky �asem vzniklo 
krásné m�sto. Ková� Mat�j na po�est pánovi umístil rozbitou podkovu na náchodské nám�stí 
pod radnicí.  
Kája �ápová, 2.B ZŠ Komenského 
 
      

Vít�zné práce v kategorii 4. – 6. t�ída 
 
 
      Neviditelný voják 
Když vypukla 2. sv�tová válka, naši vojáci nastoupili k obran� republiky do bunkr� na 
hranicích s N�meckem. A�koliv byli na N�mce dostate�n� p�ipraveni, museli se vzdát. 
Všechny zbran� a bunkry museli N�mc�m p�edat. Všem voják�m to bylo líto a byli smutní. 
Byl mezi nimi jeden starý a zkušený voják. Ten p�i opušt�ní bunkru záhadn� zmizel a nikdo 
nev�d�l kam. Ostatní vojáci si mysleli, že utekl. On se rozhodl z�stat v bunkru a bojovat proti 
N�mc�m. Schoval se uvnit� v malé místn�stce, kde �ekal, až bude klid. Zapomn�l, že po 
vypnutí elektriky nebude fungovat p�ívod vzduchu. Po t�ech dnech ve tm� a chladu za�al 
pomalu slábnout. Když ho opustily všechny síly, zaslechl tichý, p�íjemný hlas, který k n�mu 
mluvil. Ten hlas mu �ekl, že se stal duchem. Mohl se rozhodnout, zda jít odpo�ívat do hrobu, 
nebo z�stat a jako duch strašit N�mce. Rozhodl se z�stat. Když N�mci p�išli zp�t a cht�li 
bunkr zni�it, �ekalo je nemilé p�ekvapení. Když nanosili výbušniny dovnit� a cht�li bunkr 
vyhodit do vzduchu, nemohli p�ijít na to, pro� se jim stále trhají dráty. Duch jim vždy tyto dráty 
p�etrhal. N�mci proto zavolali posily. Když dorazila už pátá posila a v bunkru bylo p�t tisíc 
voják�, kone�n� se jim dráty p�estaly trhat. Když zbývalo jen n�kolik málo minut k odst�elu a 
n�me�tí vojáci m�li opustit bunkr, najednou se uzav�ela vrata a nikdo nemohl utéci. Voják, 
který se snažil výbuch zastavit, z�stal vyd�šen� stát. Kolem n�ho se míhal mlžný opar a 
vydával strašidelný smích. Od té doby se žádným lidem nedoporu�uje vstupovat se zlými 
úmysly do našich bunkr�, protože tento state�ný duch je hlídá prý ješt� dnes.  
Lukáš Vaší�ek, 4.C ZŠ Komenského Náchod 
 
      Náchodská pohádka 
Bylo nebylo jedno velké království, ve kterém žil král s královnou a princeznou, která m�la 
ráda slony. Proto se král rozhodl, že jí slona koupí.  



Po n�jaké dob� p�ivezli slona na zámek a princezna s ním chodila na procházku do parku. 
Stal se jejím kamarádem. Nejvíce se mu líbilo brouzdání ve vodním p�íkopu. Potíže nastaly, 
když m�l slon p�echázet po kamenitém dvo�e. Nebyl na tak tvrdou cestu zvyklý. Ošet�ovatel 
požádal o radu podkoního, aby mu pomohl problémy se slonem vy�ešit. A tak se spole�n� 
radili a radili, až p�išli na nápad, že mu zkusí dát podkovy, jako mají kon�. Slonovi se to moc 
nelíbilo a cht�l se t�chto podkov zbavit.  
Jednou když vyjížd�li kon� ze stáje, rozb�hl se slon za nimi a za�al je pronásledovat. P�i 
út�ku jeden k�� ztratil podkovu a slon, který za nimi utíkal, podkovu zašlápl do zem� a p�itom 
se zbavil i své podkovy. Dodnes m�žeme podkovu vid�t na nám�stí pod zámkem, a je proto 
asi tak veliká.  
Rozzlobený slon pokra�oval ve svém út�ku dál, až se dostal k m�stským hradbám. Protože 
se cht�l zbavit i ostatních podkov, narážel do hradeb a poda�ilo se mu zbavit nejen svých 
podkov, ale pobo�il i m�stské hradby. Zbytky hradeb stojí ve m�st� ješt� dnes. Slon se 
osvobodil a do zámku se již nikdy nevrátil.  
Když byly pobo�eny hradby, za�aly se stav�t další domy i za hradbami. M�sto bylo stále 
v�tší, hez�í a p�ibývalo i obyvatel. Pro n� se stav�ly další domy, továrny, školy, nemocnice, 
obchody, ú�ady a nádraží. Z bývalého království, tak asi n�jak, vzniklo naše velké m�sto 
Náchod, které letos slaví své výro�í.  
Tereza Šim�nková, 4. t�. ZŠ Staré M�sto 
 
      Láska staví m�sta 
Ješt� když se krajem potulovali state�ní rytí�i na svých zdatných koních, byla tu jen malá 
osada pod velkým kopcem. Ten kopec nazývali „Bránou strážnou“, dnes mu �íkáme Branka.  
Hlavní strážný z osady pod kopcem m�l hezkou mladou dcerku Elišku. Eliška byla hodné, 
pracovité a šikovné d�v�e. Starala se o domácnost, svého otce i mladšího brat�í�ka. Jednou, 
když máchala prádlo v nedaleké �í�ce Metuji, jel kolem jeden z t�ch potulných rytí��. Byl to 
pohledný a urostlý tmavovlasý mladík. Když se jeho pronikavý pohled modrých o�í st�etl s 
pohledem Eliš�iným, p�esko�ila jisk�i�ka. Eliška si doma stále ten jeho pohled promítala a 
nemohla na n�ho zapomenout. Proto šla druhý den op�t k vod� a doufala, že ho znovu 
potká. Protože na tom rytí� byl podobn�, svoji jízdu kolem �eky další den opakoval, takže se 
Elišce její p�ání splnilo. Radostí z toho, že se op�t setkali, jí z�ervenaly tvá�i�ky. Rytí� si toho 
hned všiml a pochopil, že se dívce líbí. Snad i proto si dodal odvahy, sesko�il s kon� a oslovil 
ji. M�li si hodn� co povídat, takže si ani nevšimli, že se za�alo stmívat. Domluvili si další 
sch�zku a Eliška pospíchala dom�. P�išla pozd�ji než jindy a otec hned poznal, že se s jeho 
dcerou n�co d�je. Po dlouhém rozhovoru s ustaraným otcem se Eliška p�iznala, že se 
zamilovala do rytí�e.  
Na další sch�zce se rytí� Hron odvážil Elišku políbit. Když k ve�eru dorazila dom� za 
doprovodu rytí�e, otec ji už všude shán�l. P�i této p�íležitosti požádal rytí� o Eliš�inu ruku. 
Otec nebyl moc nadšený, že by jeho dcera m�la být manželkou potulného rytí�e, i když byl 
urozeného rodu. Ale necht�l, aby byla Eliška neš�astná, proto dal rytí�i ješt� šanci. Spo�ívala 
v tom, že když bude mít jeho dcera domov, tak nebude jejich lásce bránit.  
Na d�kaz své lásky dal rytí� Hron postavit na prot�jším kopci opevn�ný hrad a pod ním 
m�ste�ko. V�noval ho Elišce jako svatební dar. Tento d�kaz jejich v�rné lásky sta�il k tomu, 
aby jim Eliš�in otec dal svoje požehnání.  
Z hradu na návšt�vu k otci pod „Bránu strážnou“ museli mladí manželé p�ejít p�es celé 
m�ste�ko. A Eliška s oblibou �íkávala: “To jsme se ale NACHODILI.“ A proto dali m�stu 
jméno Náchod.  
Žaneta Št�pánová, 5.A ZŠ Komenského 
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