
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na výlet my jdeme spolu 

do kopce a zase dolů. 

Projdeme si Veliš, Brada, rybníky - 

- úkol pro nás veliký. 

Na hrad, kopec, kopeček 

vyjde každý chlapeček. 

Holčičky zas v tichosti 

poslechnou si pověsti. 
 

Aktivita je součástí prezentačních akcí pro veřejnost v rámci projektu Místní akční 
plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jičín II, registrační číslo: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009723.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

SOUBOR VÝLETŮ ZA POZNÁNÍM, HISTORIÍ A POHYBEM 

Cílem výletů: 

- posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem – vzájemné upevňování 

vztahů v rodině 

- zvládat pohybové dovednosti a prostorovou orientaci v přírodě   

- orientovat se bezpečně  ve známém i méně známém prostředí -  v přírodě  a 

zároveň si uvědomovat,  jak můžeme svým chováním pečovat o svoje zdraví a životní 

prostředí 

 - podporovat  vnímání uměleckých a kulturních podnětů, pozorně poslouchat literární 

texty  (pověsti)  a  zároveň hodnotit svoje zážitky 

- zachycovat skutečnost ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých 

výtvarných dovedností  a technik 

 

JAK ZAČÍT? 

Vytiskněte si nebo jen zobrazte na notebooku nebo mobilu popisy jednotlivých výletů 

a pověsti. Vytiskněte si mapu, do které si budete vyznačovat uskutečněné výlety.  

Pokud navštívíte všechna místa, podaří se vám vytvořit kolečko kolem Jičína a naplníte 

tak název souboru našich výletů. Dále budete potřebovat dobré boty, batoh, svačinu a 

pití. 

 

JAK VÝLETY USKUTEČNIT? 

Výlety si naplánujte podle vlastního uvážení. Jednotlivé výlety lze spojit nebo je 

uskutečnit samostatně.    

 

KTERÝM VÝLETEM ZAČÍT? 

Výlety nemají žádné pořadí. Záleží jen na vás. 

 

JAK SE VÁM VÝLETY LÍBILY?  

Dejte nám, prosím, vědět v podobě obrázku, fotky nebo vyplněné mapy 

a/ vhozením do POŠTOVNÍ SCHRÁNKY MŠ FÜGNEROVA, JIČÍN  

b/ zasláním na trida@2ms.jicin.cz 

c/ vložením do komentáře na Facebook – Kolečko kolem Jičína 

mailto:trida@2ms.jicin.cz


 

 

 

 

 

 

 

 

Vrch Brada  se  nachází  3 km severozápadně od Jičína, u stejnojmenné 

obce Brada, která leží těsně u 

vrchu na jeho východním svahu. 

Jeho nadmořská        výška      činí 

439 m n.m. Na nejvyšší skalce je 

umístěn dřevěný kříž spolu se 

sochami sv. Petra a Pavla na 

paměť bitvy u Jičína v roce 

1866. Můžeme zde objevit 

nepatrné zbytky hradu 

z poloviny 13. století. 

 

 

Pověst 
Traduje se, že na svazích měli jezuité vinice a vinný sklípek. Po zrušení 

jezuitského řádu za císaře Josefa II. se mniši skrývali ve svém sklípku, ve 

kterém bylo uloženo mnoho sudů s vínem a bývala tam prý i léčivá studánka. 

Po opuštění Čech dali jezuité sklepení zasypat a zazdít. Sklípek pod kopcem 

tak svoje poklady ukrývá stále. 

  

******* 
 

Po zdolání kopce se můžeme zastavit u Rumcajse – je zde krásná  

jeskyňka, kde nalezneme Rumcajse, Manku a Cipíska.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Jedná se o soustavu tří 

rybníků, na které narazíme 

přibližně   

5 km od Jičína. Rybníky 

patří do chráněné krajinné 

oblasti Český ráj a jmenují 

se Oborský, Němeček a 

Vražda. Rybníky jsou 

napájeny bezejmenným 

potokem tvořícím přítok 

Javornice. Nad rybníky leží 

obec Prachov, která je považována za hlavní vstup do Prachovských skal. 

V místním Muzeu přírody Český ráj se nachází zahrádka skřítka Pelíška. 

Kdo to je? Pelíšek? Ochránce Prachovských skal, který bydlí o kousek dál. 

 

POVĚST 
 

Před dávnými dobami žil v Prachovských skalách neposedný skřítek. 

Jmenoval se Pelíšek. To proto, že rád pobíhal po celém Českém ráji a jednou 

se usídlil tuhle, potom zase támhle. Pokaždé si stavěl jiné pelíšky, měl jich v 

celém kraji snad tucet. Rád pomáhal všem svým kamarádům, ale občas také 

vyvedl nějakou taškařinu, které se potom celý den smál. Nejčastěji jste ho 

mohli potkat právě v náručí Prachovských 

skal v jeskyňce. Tam měl krásný výhled do Krkonoš,  

Jizerských hor, na Kozákov a na Bezděz. 

 

 



Jeho největší pýchou byla zahrádka, ve které pěstoval spoustu 

pestrobarevných květinek. Ty mu věnoval sám moudrý Krakonoš. To byla 

podívaná!!! Skřítek sbíral rád také různé léčivé byliny na čaj.  

Jednoho dne se však Pelíšek vrátil domů, když spatřil svoji zahrádku, dostal 

veliký vztek! Květinky vytrhané, tráva pošlapaná! 

 „To tedy ne!” rozzlobil se Pelíšek, „moji zahrádku nikdo ničit nebude! Jen 

až já zjistím, kdo to udělal!!!” 

Večer se Pelíšek nenápadně připlížil pod okna vesnického hostince a 

naslouchal hlasitým rozhovorům. 

„Pánové, teď vám povím něco, o čem nevíte! Zdejší rytíř Čéč nás zve na svoje 

panství! Prý má něco, co ještě nikdo nikdy neviděl!” prohlásil menší muž. 

Druhý, větší, vstal od stolu, a řekl: „Vždyť už to ví celý kraj! Rytíř Čéč získal 

někde velmi krásné květiny a chce se jimi pochlubit!” 

Všichni se rozesmáli: „Jinak by nás na hrad nezval!” 

To Pelíškovi stačilo! „Ta nespravedlnost, o kterou nyní pan Čéč opírá svoji 

slávu, musí být přece spravedlivě potrestána!” 

Tu noc měl Pelíšek napilno. Pobíhal po kraji sem a tam a chytal do váčku 

světlušky, které mu slíbily pomoc. Přes den je ještě opatrně, aby neulétly, 

spočítal. 

Jakmile se setmělo, šel Pelíšek na hlavní cestu, která vedla do Čéčova 

panství. Měsíc už stál vysoko na nebi, údolím se neslo houkání sov. Tu však 

noční klid přerušilo blížící se koňské spřežení. 

„Už jede, už přijíždí,” zaradoval se Pelíšek, „teď máte, světlušky, cestu 

volnou.” Světlušky vylétly a rozžehly svá světýlka podél cesty. Pelíšek rychle 

utíkal k rybníku a nezapomínal pokládat malá světýlka na trávu. Poslední 

světlušky, ty, které nejvíce svítily, vzlétly nad rybník. Tak byla pro pana 

Čéče přichystána osvícená cesta až do rybníka. Pelíšek se schoval do rákosí 

a netrpělivě čekal! Rytíř Čéč marně natahoval ruce po zářivých světýlkách. 

Jak rád by je měl doma, na své nové zahrádce! Vůz  

sjel z cesty a přímo do rybníka!!! Pelíšek už jenom slyšel, jak  

pan Čéč kleje na celý svět, jak se zlobí i na ty malé   

světlušky. Pelíšek se rozesmál tak, že pan Čéč  

rázem pochopil, kdo mu tuto cestu přichystal. 

 

 



Do tiché a klidné noci zaznělo Pelíškovo ponaučení: „NERABUJ PŘÍRODU, 

NECHCEŠ-LI MÍT ŠKODU!” 

Tuto větu si již pan Čéč pamatoval až do konce svého života. 

Vylezl z rybníka, třásl se zimou. Na cestě zahlédl Pelíška a zavolal na něj: 

„Pojď, já ti všechny květiny vrátím.” 

„Nechte si je, pane, ale starejte se o ně tak dobře, jako já,” odvětil Pelíšek 

a odešel do své jeskyně. 

Ráno se Pelíšek rozhodl, že půjde ke Krakonošovi. Ten mu věnoval nové 

květinky. A v Prachovských skalách opět zářila Pelíškova zahrádka, které už 

nikdy nikdo neublížil! 

Když zavítáte do Prachovských skal, určitě si všimnete i Pelíškovy zahrádky! 

A možná že i vy sami znáte místa plná krásných květinek. A až se jim budete 

na výletech obdivovat, nezapomínejte na Pelíškovo ponaučení! 

 

 

 
  

 

 

  



 

  

 

 

 

 

 

Hrad Veliš se nacházel na 

stejnojmenném vrchu Veliš 

v nadmořské výšce 432 m n. 

m.  nedaleko Jičína. Na 

vrcholu kopce můžeme ještě 

dodnes najít některé 

pozůstatky hradu jako 

například starou studnu nebo 

zbytky hradeb. Úplně nahoře 

je cihlový trigonometrický 

bod ve tvaru pyramidy – jedná 

se o kulturní technickou 

památku. 

 

Pověst  
V době, kdy Jičínu vládli páni Trčkové, žila na hradě Veliš vdova po rytíři 

s jedinou krásnou dcerou. Mnoho mladíků z okolí se ucházelo o její ruku, ale 

ona dala slovo mladému a odvážnému Trčkovi.  Rytíř často býval na Veliši 

hostem, přijížděl na svém rychlém koni nebo přicházel tajnou podzemní 

chodbou, která vedla až do Jičína. 

 

Mladým lidem bylo zamezeno scházení, protože rytíř se zúčastnil krvavé 

bitvy za Prahou. Mladý Trčka se v nestřeženém okamžiku zmocnil 

královského pokladu a ujížděl s ním v doprovodu svých zbrojnošů 

na hrad Veliš. Poklad ukryl v nejtajnějších hradních sklepeních Král 

se brzy o všem dozvěděl a vypsal vysokou odměnu 

 

 



na hlavu mladého Trčka. Královští zbrojnoši se brzy přihnali k Veliši a začal 

krutý boj. Sám mladý rytíř řídil obranu hradu z okna, ale po marném boji 

byla hradní posádka poražena a královští zbrojnoši obsadili hrad. Mladý rytíř 

se stihl jen krátce rozloučit se svou nevěstou a rychle zmizel v tajné 

chodbě. Zbrojnoši marně pátrali po pokladu i po rytíři. Ve zlosti rozbíjeli 

vše, co jim stálo v cestě. 

Zatím mladý rytíř dorazil do Jičína a naposledy se otočil k hradu a rozloučil 

se s ním i svou nevěstou slovy: 

 

„Velíši, Velíši! – hrdě se vypínáš, 

než, byl bys pyšnější, kdybys jen věděl, 

jaké bohatství skrýváš!“ 

 

Král byl velice rozzlobený neúspěchem svých zbrojnošů a prohlásil Trčku za 

psance. Po nějakém čase se před branou hradu objevil jeho kůň bez jezdce. 

Dřevorubci poté našli v lesích Trčku oběšeného. 

Královský poklad prý dodnes leží kdesi pod zemí na Veliši a hlídá ho ohnivý 

pes.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Jedná se o vrch nedaleko Jičína 

v nadmořské výšce 425 m n.m. 

mezi obcemi Podhradí, Hlásná 

Lhota a Křelina. Je nejznámější 

svou stavbou na vrcholu 

- barokní kaplí Loreta z 

roku 1694. Kaple má ochoz na 

své ploché střeše, která patrně 

sloužila jako vyhlídková terasa. 

Ze střechy je pěkný výhled na 

Jičínsko a Krkonoše. 

Pověst  
Před dávnými časy na hradě Veliš žila bohatá hraběnka. Měla vše, ale přece 

byla nešťastná – chyběl ji největší poklad – zdraví. Povolala všechny lékaře, 

ale nikdo ji nedokázal pomoci. Mladé komorné bylo nemocné paní líto a svěřila 

ji tajemství, že pod Velišem v malé chaloupce žije tajemná žena, která ví 

více než všichni lékaři. Hraběnka ji nechala zavolat na hrad. Tajemná žena 

hraběnce poradila, aby navštívila poutní místo v Itálii- Loreto a tam před 

obrazem Panny Marie prosila za své uzdravení. Hraběnka štědře obdarovala 

chudou ženu a začala se chystat na cestu. Vzala s sebou vzácné dary a vydala 

se do Itálie. Z posledních sil se pomodlila před Loretánským obrazem a 

uzdravená se vrátila zpět na hrad. Chtěla ještě jednou vyhledat a odměnit 

starou ženu, ale poddaní ji nikde nenašli. Jako poděkování za své uzdravení 

nechala postavit na blízkém vršku kapli podle italského vzoru v Loretu. 

  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Kopec Zebín je dominantou 

Jičínské kotliny. Nachází se 

v nadmořské výšce 399 m n.m. 

mezi Jičínem a Valdicemi. Na 

jeho vrcholu se nachází malá 

barokní kaplička sv. Máří 

Magdalény z roku 1700. Na 

jižním úpatí kopce stojí 

barokní kostel Všech svatých s 

dřevěnou zvonicí a přilehlým 

hřbitovem jako pozůstatek po 

zaniklé vesnici Zebín. 

 

Pověst  
Kdysi dávno nedaleko Jičína měl chalupu chudý sirotek Václav. Dobře se 

staral o své malé políčko a každému rád pomohl. Líbila se mu mlynářova dcera 

Madlenka z nedaleké Železnice. I jí se mladý, šikovný Vašek líbil, proto mu 

dala své slovo a slíbili si, že se vezmou. Dlouho tajili svou lásku před lakomým 

a pyšným mlynářem. Konečně se Madlenka odhodlala a svěřila se svému otci. 

On ji však nechtěl Vaškovi dát a řekl, že svoji dceru dá pouze tomu, kdo 

naplní zlaťáky jeho truhly. Václav byl velice smutný a rozhodl se, že půjde 

do světa. Šel cestou necestou, až dorazil do krčmy, kde usedl do kouta 

k opuštěnému stolu. Brzy si k němu přisedl cizí, neznámý  muž  a Václav se 

mu se svým neštěstím svěřil.  

Tajemný pán mu slíbil peníze pod podmínkou,  

že za 7 let zůstane navždy s ním.   

 

 



Vašek neváhal a nabídku přijal.  

Od těch dob měl zlaťáků dostatek a mlynář mu svoji dceru dal za ženu. Léta 

plynula, Vašek žil s Madlenkou a jejich dětmi spokojeně, hospodářství 

vzkvétalo a Vašek zapomněl na slib, který dal neznámému muži. 

 

Uběhl 7 rok a o půlnoci na dveře zaklepal onen muž. Vašek pochopil, že si pro 

něj přišel čert a chtěl onen slib změnit. Domluvil se s ním, že než si ho     

odnese, poběží spolu o závod.  

 

Václav podepsal úmluvu krví a šel s čertem ke kříži v Soběrazi odkud vyběhl. 

Čert vyběhl od Vrchlabí a brzy byl Vaškovi v patách, najednou za ním dupot 

utichl. Čert ucítil, že ho v botě něco tlačí, zastavil se a kamínky vysypal. 

Vašek doběhl do cíle první a od těch dob o čertovi neslyšel. Vzpomínkou na 

čerta zůstal pouze vysoký kopec, na tom samém místě, kde čert vysypal 

kamení.  

Lidé si nedovedli vysvětlit, jak se na blízkém poli kopec vzal, jenom Vašek 

věděl a na památku boje s čertem nechal na vrcholku kopce postavit 

kapličku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Poustevníka najdeme cca 2 km od 

Jičína v historickém parku Libosadu, 

jehož dominantou je Valdštejnská 

lodžie. Park je s Jičínem spojen 

lipovou alejí. 

 

Pověst  

Jednoho dne byl rektor jičínské jezuitské koleje vyrušen ze svého 

soustředění se na kázání, které měl pronést o Hodu božím vánočním. Přišel 

za ním fráter vrátný a přivedl mu návštěvu. Byl to neznámý muž zahalený do 

černého pláště se slušným a milým chováním. Po chvíli se sám představil a 

rektor v něm poznal vraha Albrechta z Valdštejna. Muž žádal o klid v duši, 

který ztratil po vraždě v Chebu. Rektor dlouhé chvíle naslouchal přiznání a 

v duchu přemýšlel, jak by hříšníka přivedl k pokání, které zmírňuje hříchy a 

utišuje svědomí. Jednoho rána z brány jezuitské koleje vyšel muž zarostlý 

šedým plnovousem, v ruce měl rýč a sekyru, u boku brašnu s modlitební 

knížkou.  Šel s hlavou sklopenou podloubím, Valdickou bránou a lipami. Došel 

až do Libosadu, kde našel zapadlý kout se zřícenou jeskyní. V tomto místě si 

upravil poustevnu. Strop pokryl větvemi a rákosem, vchod zatarasil hustým 

pletivem z proutí a upravil si tvrdé lůžko a vztyčil prostý kříž. Dlouho 

poustevník opatroval valdštejnskou zahradu, s lidmi nikdy nemluvil, pouze 

každé ráno chodil do blízkého kartouzského Kláštera na mši svatou 

klečet k hrobce a modlil se. V Libosadu žil dlouhá léta,  

kam později odešel, nikdo nevěděl.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Oba rybníky nalezneme v Jičíně na 

Valdickém předměstí v nadmořské 

výšce 276m n.m.. Rybníky jsou 

chovné a okolo nich je krásná 

příroda, která je vhodná pro 

hnízdění mnoha druhů ptactva. 

Proč název Šibeňák? Za asistence 

pruského vojska zde byla koncem 

srpna 1866 vykonána poslední 

poprava v Jičíně. Informace pro 

dospělé: Odsouzen k smrti provazem byl Karel Mühl, který společně s bratrem zabil svého otce. 

Popravčí Jan Piperger dal postavit šibenici po levé straně cesty, vedoucí od sv. Václava do 

třešňového sadu. Odsouzenec byl dopraven kolem osmé hodiny ranní na Šineňák a tělo 

popraveného viselo na tomto místě až do večera. 
 

Jičínští vodníci - pohádka 
Kdo by neznal vodníky?  Jen málo kdo však ví, že vodníci byli i v našich 

jičínských rybnících. Každý rybník – Kníže, Šibeňák, Hádek nebo Dvorce – 

měl svého vodníka. Byli to zelení mužíčci, kteří měli velkou moc a ve 

společném soužití s lidmi pomáhali v dobrém někdy však i ve zlém. Rybník 

Šibeňák při kraji zarostlý rákosím sousedil s rybníkem Hádek. Žilo zde 

mnoho vodních živočichů,  mnoho vodních ptáků a také vodníci, kteří byli 

dobří kamarádi. Často spolu sedávali na vrbě a pozorovali okolí. Jednoho dne 

v podvečer opět pokuřovali ze své fajfky a najednou se zvedla hladina 

rybníků, a co nevidí… 

      (vymysli pohádku – příběh, co se asi mohlo vodníkům přihodit) 

  
 



 

 

 

  

Aktivita je součástí prezentačních akcí pro veřejnost v rámci projektu Místní akční 
plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jičín II, registrační číslo: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009723.  
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Kniha: Čertova kuchyně - Pavel Hájek 
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Brožura: 10 zastavení v Českém ráji - Jaroslava Velartová 

Internetové stránky: https://www.ceskyrajdetem.cz/cs/za-povestmi-ceskeho-raje/povesti-
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