
Hrad v Novém Jičíně 
 

Na severovýchodní Moravě najdeme město Nový Jičín, které vzniklo pod hradem 

téhož jména. Pověst vypravuje, že zakladatelem hradu byl ve 14. století prostý 

pastýř, který bydlel poblíž hradu Starý Jičín, založeného již v 11. století. 

Dcera rytíře ze Starého Jičína ráda vycházela do okolních lesů. Milovala lov a se 

zbraní v ruce se nebála ani medvědů, kteří se tam v okolí toulali. Jednou se stalo, že 

medvěd uchvátil děcko hrající si před chaloupkou u lesa a utekl s ním do houštiny, 

kde měl ve skále úkryt. Matka dítěte uslyšela křik, ale medvěda spatřila teprve 

v okamžiku, kdy se svou kořistí již dosáhl houštiny. Sama se za medvědem 

neodvažovala, a tak alespoň zoufalým křikem svolávala pomoc. 

V té chvíli kolem ujížděla na koni rytířova dcera, která se vracela z lovu. Statečné 

děvče ihned sesedlo a rozběhlo se bez rozmýšlení se zbraní v ruce za medvědem do 

jeho sluje. Tu se jí do cesty postavilo rozzlobené zvíře, pustilo dítě a vrhlo se proti 

ní. Užuž po ní vztahovalo tlapy, když vzduchem zasvištěl šíp a zaryl se do 

medvědího kožichu. Medvěd zařval, ucouvl, ale rozvzteklen se chtěl znovu vrhnout 

dopředu, když mu nový šíp vjel přímo do srdce. Zvíře se svalilo a v malé chvíli bylo 

mrtvé. Rytířova dcera z rozrušení omdlela. Když přišla k sobě, klečel u ní mladý 

pastýř, její vysvoboditel, a matka se zachráněným dítětem v náručí. Pastýř 

doprovodil dívku na hrad, tam vyprávěla příhodu s medvědem svému otci. Když se 

tázali pastýře, pověděl, že byl poblíž v okamžiku, kdy byla ohrožována rytířova 

dcera, a mohl tak rychle přispěchat na pomoc. Zastřelený medvěd byl přinesen na 

hrad a rozporcován. Pastýři pochopitelně jako trofej připadla medvědova hlava. 

Dívka se do pastýře zamilovala, její otec jí ve svatbě nebránil – naopak dal mladým 

manželům vystavět hrad, který nazvali Novým Jičínem. 

Nás ovšem nyní bude zajímat, jak se panstvo o zastřeleného medvěda rozdělilo. Na 

kolik dílů medvěda naporcovali a jak to provedli, aby se v každé vymezené části 

nacházely číslice 1, 2, 3, 4, 5, 6? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


