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Alena Vorlíčková 

 

 

 
Alena Vorlíčková miluje čtení a psaní, Slovinsko a jeho pohádky. Je 

autorkou Průvodce pohádkovým Slovinskem, projektu na podporu 

čtenářství Pohádky pro společné čtení. V nakladatelství slovinské 

literatury jí vyšla sbírka slovinských pohádek Kouzelná zahrada, 

jedna z pohádek byla vybrána do antologie světové a české 

literatury Mezi setbou a sklizní.  
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Milí čtenáři, 

 

velmi mě těší váš zájem o Pohádkové Slovinsko. Tato země mi 

učarovala před více než dvaceti lety. V té době začal vznikat můj 

pohádkový průvodce. Stále ho aktualizuji, protože každým rokem 

poznávám nová místa, zajímavé lidi a další příběhy, které chci 

vyprávět. Do rukou se vám teď dostává pro potěšení malá 

ochutnávka. 

Tak, jak je rozmanitá slovinská příroda, tak jsou rozmanité pohádky, 

pověsti, kuchyně, jazyk. To všechno se vám snažím více přiblížit ve 

svém netradičním průvodci.  

Budu moc ráda, když se vám pohádky budou líbit. Ráda vám 

nabídnu víc. 

 

Šťastnou cestu do pohádkové země přeje 

 

 

Alena Vorlíčková 

 

 

 

http://alenavorlickova.cz/pohadkove-slovinsko
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O hodné víle od smaragdové řeky 
 

Před dávnými a dávnými časy rostly pod vysokou horou 

lesy mohutných buků. Na břehu řeky stála ubohá chatrč, 

ve které žil starý otec se svým synem. Synek hlídal otcovo 

stádo, které mělo všude kolem dostatek šťavnaté pastvy. 

Jednou zabloudil pasáček až do temného lesa. Mezi 

stromy pramenil potůček, ve kterém se koupaly víly. Když 

přišel chlapec blíž, žádné víly neviděl. Na zelené trávě 

zahlédl ubohou rybičku, jak se zmítala a snažila se dostat 

do vody. Pastýř se nad ní slitoval, vzal ji do dlaní a vhodil 

do studené bystřiny. Netušil, že to nebyla skutečná rybka, 

ale víla, která se v rybu proměnila. 

Jakmile se ryba dotkla vody, změnila se opět v překrásnou 

vílu. Přistoupila k překvapenému pasáčkovi a ptala se, 

jakou by si přál odměnu za to, že ji zachránil. Chlapec 

odpověděl: "Buď prosím tak hodná a ukaž mi cestu 

domů."  

Víla ho dovedla zpět k jeho otci do chaloupky. 

Když byli před chýší, chtěl pasáček víle poděkovat za její 

laskavost. Jakmile se však otočil, víla zmizela a pastýřská 

hůl, kterou držel v ruce, se proměnila v ryzí zlato. 
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Vílí slzy 
 

Kdysi dávno žily v horách víly, které přicházely do údolí 

a radily sedlákům, kdy mají sít a kdy mají sklízet. 

Nejraději navštěvovaly pastýře, kteří na loukách pásli 

ovce. Víly si s nimi hrály a tančily vílí kolo. 

Jednoho dne se pasáci pohádali, protože každý chtěl mít 

tu nejmladší a nejkrásnější vílu za ženu. Víla jim na to 

odpověděla: "Za ženu mě dostane ten, který mě chytí!" 

"Není nic lehčího!" zvolali pastýři. 

Víla se rozběhla po zelené louce. Chlapci se hnali za ní. 

Honili ji a honili, a když se k ní nejmladší a nejhezčí 

pasák přiblížil tak, že by ji mohl chytit za její zlaté ve 

větru vlající vlasy, otočila se a z oka jí ukápla slza. 

A hle! Tam, kde slza spadla na zem, začala pramenit řeka. 

Vody přibývalo, že ji pastýři je stěží přebrodili. Mezitím se 

víla ztrácela daleko před nimi. Mladíci spěchali za ní. Honili 

ji a honili, až se k ní nejmladší a nejhezčí pasák dostal tak 

blízko, že se mohl dotknout jejích zlatých ve větru vlajících 

vlasů. Tehdy si jeden zlatý vlas vytrhla a upustila na zem. 

A hle! Tam, kde vlas dopadl, vznikla širá pláň. Udýchaní 

pastýři se zastavili, protože poznali, že vílu není možné 



 

© Alena Vorlíčková | www.alenavorlickova.cz 

8 Pohádkové Slovinsko 

ulovit. Jen ten nejhezčí se nenechal odradit a vydal se za 

vílou do temného houští. Běžel za ní do prudkého kopce a 

na samém vrchu ji dohnal. Popadl ji do náručí a chtěl ji 

políbit na její nádherné oči, které byly krásnější než hvězdy 

na nebi. V té chvíli začala víla plakat. 

Plakala a naříkala, slzy jí tekly proudem, až vzniklo velké 

jezero a vše se kolem zatopilo. A tak se nejmladší, 

nejhezčí a nejchytřejší pastýř vrátil zpět ke svému stádu s 

prázdnýma rukama a víly se ještě dnes rády koupou za 

měsíčních nocí v jezeru, které vyplakala jejich družka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohádka vypráví o vzniku jezera Biba na planině Menina. 
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Zmizelé jezero 
 

Kdysi dávno leželo ve vysokých horách mezi dvěma 

mohutnými vrcholy jezero. Tmavá jezerní hladina se každé 

ráno zaleskla od vycházejícího slunce, když si první 

paprsky pohrávaly na vlnkách a mámily probouzející se 

přírodu svojí krásou. 

Plující bílé květy otevíraly své nebeské oči a zahleděly se 

do nové záře. Něžné mlžné opary nadzvedávaly svoje 

krajkové spodničky a zahalovaly novorozený den svým 

baldachýnem.    

Na jednom z vrcholů se tenkrát probudila překrásná 

horská víla a vydala se k jezeru, aby se vykoupala. 

Drahokamy rosy jí smáčely bosé nožky, když kráčela po 

pěšině, a její dlouhé zlaté vlasy plály v jitřní záři. U jezera si 

svlékla své průsvitné vílí šaty a ponořila se do křišťálové 

vody, která jí jako hedvábí klouzala mezi sněhobílými prsty.  

Každý den ji z protějšího břehu sledoval a obdivoval hezký 

mládenec, kterého její krása očarovala a jeho zamilované 

srdce nenacházelo klid. Spánek mu nezavíral jeho 

zasněné oči. Jen měsíc a hvězdy mu poskytovaly útěchu 

za dlouhých nocí. 
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Láska mu zatemnila mozek a on se rozhodl, že vílu unese.   

Jednoho rána čekal chlapec schovaný v křoví na svou 

vílu. Jezerní hladina se rozčeřila, lekníny se rozstoupily a 

zázračná víla stála před ním.  

V jejích očích se odrážela modrá jezerní hladina, její zuby 

se bělaly mezi rudými rty jako bílé lekníny, její vlasy se 

třpytily jako sluneční paprsky na hladině jezera a její 

pohled byl pokojný jako jezero samo.  

Přemožen tou krásou vyskočil z houští a dívku objal.   

Najednou se ze všech stran přihnaly černé mraky. 

Rozzuřené vichry se proháněly údolím, běsnící démon 

hlasitě bouřil mezi vrchy a jezero pokryla černá hrůza. 

Ohnivé blesky křižovaly temné nebe, hory skučely a země 

se chvěla pod zdivočelým nebem. Mohutné skály se valily 

do údolí a pohřbily jezero i s vílou a mladíkem.  

Vše zůstalo ukryto v srdci skal a stovky let si lidé vyprávěli 

tento příběh o začarovaném jezeře v nitru země. 

 

Voda z jezera spatřila znovu světlo světa při kopání tunelu v Karavankách. 
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O vílách, skřítcích, obru a vodníkovi 
 

V časech, kdy ještě víly přicházely ze svého skleněného 

vílího zámku na zelené břehy líné řeky Kolpy, aby tančily 

vílí kolo, žili na Kučarju skřítci. Zlý obr mezi ně zasel semínka 

nenávisti a oni se prali a pobíjeli mezi sebou navzájem. 

Ani s tím nebyl zlý obr spokojený. Kdykoli si víly hrály na 

březích zelené Kolpy, pokaždé začal na kopci řvát a 

metat velké kameny do řeky. Víly se vždy polekaly, rychle 

se potopily do řeky a ukryly se ve skleněném zámku.  

Vílí král Kolpijan pozval k sobě skřítky a udobřil je mezi 

sebou. Postěžoval si na zlého obra, který ohrožuje víly 

velkými kameny. Skřítci se odedávna s vílami přátelili, 

proto se rozhodli jim pomoci. V noci se vydali k jeskyni, kde 

žil obr. Spícího velikána svázali a jeskyni zazdili. 

Ráno se obr probudil. Nemohl vstát, protože byl svázaný. 

Nemohl vyjít ze své jeskyně, protože byla zazděná. Vzteky 

začal řvát, až se třásla celá hora. Jeho řev vyplašil 

všechna zvířata. Malá myška se rychle schovala do své 

díry. Tam už ale byli schovaní skřítci. Aby získala víc místa, 

všechny skřítky snědla. 
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Obr zuřil a řval stále víc a hora se stále víc otřásala. 

Vystrašená myška utíkala z díry. Přitom ji chytla liška a 

sežrala. 

 

 

Obr vyváděl ještě víc, až se třásla zem. Vystrašená liška 

utíkala po louce, kde ji chytil vlk a sežral.  

Celá hora se třásla a rozpadala, jak se obr snažil dostat 

ven.  Uřícený vlk se sotva ploužil černým lesem, až se 

dostal do vesnice.  Polekal se lidí a zahnul k řece, kde ho 

chytil vodník Zelenec. 
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Vodní mužík se zasmál tak, až se rozvířila kola na hluboké 

řece. Pak rozdělal oheň a připravil rožeň. Zabil vlka, stáhl 

ho z kůže, aby ho mohl upéct a sníst. Když mu rozřízl 

břicho, vyskočila liška. Rychle ji chytil a zabil. Z lišky 

vyskočila myška. Rychle ji chytil a svlékl z kůže. 

Když myšce otevřel břicho, vyskočili ven skřítci. Snažil se je 

pochytat, ale vyklouzli mu ze slizkých rukou a žbluňkli do 

řeky, kde se potopili do skleněného vílího zámku. Tam je 

přijal pod svoji mechovitou střechu vílí král Kolpijan. 

Když utichne řádění obra a on unavený usne, vydá se 

vodník Zelenec na lov za svými sestrami žábami, tehdy se 

v jitřní záři objeví na zelených březích líné Kolpy víly. A 

skřítci jim zapískají na drobné píšťalky překrásnou píseň a 

víly Kolpijanky zatančí vílí kolo. 

Když se za chorvatskými horami objeví zlaté slunce, potopí 

se skřítci i víly do tiché řeky. 

 

 

 

Pohádka se odehrává u řeky Kolpy, která teče na hranicích Slovinska s Chorvatskem. Tato oblast bývá 

nazývána zeleným rájem na zemi. 



 

© Alena Vorlíčková | www.alenavorlickova.cz 

14 Pohádkové Slovinsko 

 

 

Krásné obrázky a pracovní listy vytváří milá Petra Řehová (Oringle). 

http://www.oringle.cz/
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Líbily se vám slovinské lidové pohádky? Chcete víc? Rádi byste se 

do pohádkové země vypravili a poznávali její krásy?  

 

Pak vás zvu na facebookovou stránku Pohádkové Slovinsko a 

nabízím netradičního průvodce touto překrásnou zemí. 

Pokud se vám e-book líbí a chcete jej sdílet, budu moc ráda. 

Sdílejte tak, že přepošlete svým kamarádům či kolegům odkaz na 

stránky www.alenavorlickova.cz, kde si jej mohou zdarma 

stáhnout. Respektujte prosím to, že jakékoli kopírování a šíření e-

booku jako celku nebo jeho částí je zakázáno a chráněno 

autorským zákonem. 

Máte nějaké otázky? Zajímá vás pohádkové Slovinsko? Neváhejte 

mi napsat. Jsem tu pro vás na adrese ali@alenavorlickova.cz. 

http://alenavorlickova.cz/pohadkove-slovinsko
www.alenavorlickova.cz
mailto:ali@alenavorlickova.cz

