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4. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O LIBUŠI 

 

 Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky.  

Už víme, že naši předkové mívali často různé různice, to znamená 

rozepře, hádky, spory, vády a rozmíšky. Panovník je musel rozsoudit. 

Čecha a Krok si věděli rady, i Libuše byla uznávaná pro svou moudrost 

při hledání pravdy, a spravedlivým rozsudkem. 

Jednou uprostřed léta předstoupili před Libuši dva sousedé.  

Vjeli si do vlasů kvůli mezím, které rozdělovaly jejich pole, ale 

nedokázali se dohodnout, neboť oba odmítali ustoupit. 

 

1. Co není slovem souznačným ke slovu rozepře? 

  neshoda 

 domluva 

 spor 

 rozmíška 

 

 

2. Uvažuj: Kdyby první soused ustoupil ze svého přesvědčení a posunul by hranici 

mezí podle požadavku souseda, pak by jeho protivník: 

  získal část pole 

 ztratil část pole 

 nezískal nic 
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3. Které rčení má podobný význam jako rčení: „vjet si do vlasů“? 

 prásknout do bot  mít kliku  koupit za pět 

prstů 

 vykopat válečnou 

sekeru 

 

Kněžna je vyslechla a spravedlivě rozsoudila: „Právo a pravdu má 

mladší z obou mužů!“ „Cože?“ vztekal se ten starší. A jak tak byl 

rozzlobený, vyjelo mu z úst: „Hanba mužům, kterým žena vládne!“ 

Libuše zbledla a opak hned zrudla, z očí jí sršely blesky a zas je měla 

plné slz, protože se jí nikdo nezastal. Jelikož však byla vladařkou a 

vládla, ovládla se a slíbila, že Čechové budou mít přísnějšího vládce. 

Že panovníkem se tedy stane muž a ona že si ho vezme za manžela.  

 

4. Soused, který prohrál spor, byl :   

  rozzuřený 

 klidný 

 spokojený 

 rozhodný 

 

 

Zlost je špatný rádce, vážná rozhodnutí je třeba dělat s chladnou 

hlavou. Proto se Libuše uchýlila do posvátného háje, k bohům, zvlášť 

k Perunovi – hromovládci. Přemýšlela, hloubala, lámala si sličnou hlavu 

a vyhlížela své sestry, pro něž poslala.  

Libuše, Kazi i Teta daly hlavy dohromady a nikdo k nim celou noc 

nesměl. Co všechno si říkaly, se prý nikdo nedověděl.  
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5.  „Zlost je špatný rádce,“ říká se.  Jaké přísloví tedy nejvíce odpovídá chování 

Libuše?   

  Oko za oko, zub za zub. 

 Dvakrát měř, jednou řež.  

 Bez práce nejsou koláče. 

 Kdo se bojí, nesmí do lesa. 

 

 

Bezesná noc plná rozjímání nad všemi pro a proti minula a nazítří 

Libuše svolala valný sněm. Žádala, aby se shromáždil celý národ,             

i z těch nejvzdálenějších tvrzí a vísek. A skutečně – davy proudily na 

Vyšehrad ze všech koutů země. V podhradí nebylo ani k hnutí a spát 

se muselo pod širým nebem. Ještě že se léto vydařilo! 

 

6. Jaký je význam slova „nazítří“? 

  za týden  

 za měsíc od dané události 

 navečer toho dne 

 druhého dne po něčem 

 

7. Který z obrázků nejlépe vyjadřuje význam slova „spát  pod širým nebem“?   
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Když nastal památný den sněmu a z hradeb mocně zatroubili, 

očekávaly lid na nádvoří všechny tři kněžny. A Libuše promluvila 

takto: „Nevážíš si svobody, národe, proti bude nyní vládnout pevná 

mužská ruka! Svůj slib splnila, ale taky přece řekla, že se za nového 

knížete provdá. To už šlo také o její vlastní budoucnost, a proto nic 

neponechala náhodě. „Chcete si nechat poradit?“ otázala se.      

Národ chtěl, takže Libuše povstala a zahleděla se do dáli. „Bude 

věštba!“ špitali Vyšehradští těm, kteří kněžnu méně znali. A pak už 

všichni zmlkli a viseli Libuši na rtech. Ta se nedala dlouho pobízet       

a prorocky spustila. Že ten muž, který má usednout na knížecí stolec, 

žije na severu v obci Stadice, že orá se dvěma strakatými volky,      

že se jmenuje Přemysl a že bude jíst na železném stole.  

8. Co dělali lidé, když „viseli Libuši na rtech“?  

  obdivovali Libušiny krásné rty 

 seběhli se kolem Libuše, aby ji 

políbili 

 pozorně poslouchali 

 něco si mezi sebou šeptali 

 
 

Pěkně se taková věštba poslouchá, ale raději se zamyslíme, ano?     

Libuše se určitě nechtěla vdát hned tak za někoho, koho by jí 

přidělili. Anebo kdo by se úskoky a lstí chtěl stát knížetem. Asi už o 

Přemyslovi slyšela. Nebo jí ho poradily sestry během té tajuplné noci. 

Anebo už sama v Stadicích se svou družinou někdy byla. Proč asi šel 

její bělouš najisto, jak ještě uvidíme? 

Kněžna ještě cosi zašeptala svému oři, ten zahrabal kopytem a 

vyrazil. A poselstvo nemeškalo a vydalo se za běloušem. Se 

slavnostním rouchem pro knížete, které už Libuše zchystala.  
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Bylo po žních, tak nějak klidněji, ale přesto mužům vrtalo hlavou, jak 

daleká bude jejich pouť a co českému národu přinese. 

9. Ve kterém měsíci se pravděpodobně poselstvo vydalo na cestu? 

  v březnu 

 v červenci 

 v listopadu 

 v lednu 

 

10. „Jakou barvu srsti měl kůň, který vedl poselstvo za Přemyslem? 

 bílou 

 

 

 šedou  

 

 hnědou  černou 

 

  Rozhodni, která z následujících vět je pravdivá.  Vybarvi A – ano, N – ne. 
 

 

1. Lidé byli dlouho nespokojeni s Libušinými rozsudky. A N 

2. Spor vyhrál mladší soused. A N 

3. Zlostná slova poraženého souseda Libuši mrzela. A N 

4. Libuše slíbila, že si vybere manžela a pro svůj lid vladaře.  A N 

5. Perun byl slovanských bohem hromu, bouře a blesku. A N 

6. Tajná porada Kazi, Teta a Libuše trvala celou noc. A N 

7. Valný sněm se konal sedmého dne.  A N 

8. Obec Stadice leží severně od Vyšehradu.  A N 

9. Přemysl byl mocný kníže. A N 

10. Libušino poselstvo vedl nejmoudřejší z rádců A N 
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ŘEŠENÍ:  

1. Co není slovem souznačným ke slovu rozepře? 

  neshoda 

 domluva 

 spor 

 rozmíška 

 

2. Uvažuj: Kdyby první soused ustoupil ze svého přesvědčení a posunul by hranici 

mezí podle požadavku souseda, pak by jeho protivník: 

  získal část pole 

 ztratil část pole 

 nezískal nic 

 

3. Které rčení má podobný význam jako rčení: „vjet si do vlasů“? 

 prásknout do bot  mít kliku  koupit za pět 

prstů 

 vykopat válečnou 

sekeru 

4. Soused, který prohrál spor, byl :   

  rozzuřený 

 klidný 

 spokojený 

 rozhodný 

 

5.  „Zlost je špatný rádce,“ říká se.  Jaké přísloví tedy nejvíce odpovídá chování 

Libuše?   

  Oko za oko, zub za zub. 

 Dvakrát měř, jednou řež.  

 Bez práce nejsou koláče. 

 Kdo se bojí, nesmí do lesa. 
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6. Jaký je význam slova „nazítří“? 

  za týden  

 za měsíc od dané události 

 navečer toho dne 

 druhého dne po něčem 

7. Který z obrázků nejlépe vyjadřuje význam slova „spát  pod širým nebem“?   

        

8. Co dělali lidé, když „viseli Libuši na rtech“?  

  obdivovali Libušiny krásné rty 

 seběhli se kolem Libuše, aby ji 

políbili 

 pozorně poslouchali 

 něco si mezi sebou šeptali 

 
9. Ve kterém měsíci se pravděpodobně poselstvo vydalo na cestu? 

  v březnu 

 v červenci 

 v listopadu 

 v lednu 

10. „Jakou barvu srsti měl kůň, který vedl poselstvo za Přemyslem? 

 bílou 

 

 

 šedou  

 

 hnědou  černou 
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11. Lidé byli dlouho nespokojeni s Libušinými rozsudky. A N 

12. Spor vyhrál mladší soused. A N 

13. Zlostná slova poraženého souseda Libuši mrzela. A N 

14. Libuše slíbila, že si vybere manžela a pro svůj lid 

vladaře.  
A 

N 

15. Perun byl slovanských bohem hromu, bouře a blesku. A N 

16. Tajná porada Kazi, Teta a Libuše trvala celou noc. A N 

17. Valný sněm se konal sedmého dne.  A N 

18. Obec Stadice leží severně od Vyšehradu.  A N 

19. Přemysl byl mocný kníže. A N 

20. Libušino poselstvo vedl nejmoudřejší z rádců A N 
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