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PRADĚD (JESENÍKY)
Praděda uznávali horalé z Jeseníků jako mytického vládce. Pova-
žovali ho za svého prapředka, odtud jméno Praděd. Vládl kou-
zelnou mocí, dovedl pochválit a odměnit lidskou dobrotu. Se 
zlými lidmi se ale nepáral a přísně je trestal. Ukazoval se v mnoha 
podobách, většinou však jako moudrý stařec s bílým plnovousem. 
Zachovala se o něm spousta pověstí.  



KAČENKA (ORLICKÉ HORY)
Málokteré pohoří se může pochlubit tak půvabnou ochránkyní 
jako Orlické hory. Podle pověsti si krásná Kateřina musela vzít 
starého a ošklivého šlechtice. Uprchla před svým osudem do hor 
a s pomocí kouzel pohádkové babičky se proměnila v dobrou 
vílu. Už celá staletí pomáhá spravedlivým lidem, naopak lum-
py a bídáky trestá. Laskavá Kačenka se stala součástí 
nádherné přírody Orlických hor. Psala o ní i Božena 
Němcová ve své nesmrtelné Babičce.

KRAKONOŠ (KRKONOŠE)
Všeobecně známým strážným duchem našich nejvyšších hor je 
Krakonoš. Mohou za to staré pověsti i velmi oblíbené pohádky. 
Jeho povaha se během mnoha staletí měnila. Krakonoš sídlil na 
Sněžce, dokázal přivolat vánice, ve kterých umírali lidé. Svou holí 
rozpoutával nebezpečné přírodní živly, hlavně když měl špatnou 
náladu. Později zmoudřel a začal dobrým lidem pomáhat a trestal 
jenom zloděje a chamtivce.



MUHU (JIZERSKÉ HORY)
Muhu se zrodil v tajemné jeskyni uprostřed skal a prý to způsobil 
vládce sousedních hor Krakonoš. Vypráví se, že Muhu nosí na-
modralý plášť z mlhy. Umí na sebe brát podoby všech zvířat a stát 
se neviditelným. Má moc obdarovávat dobré a pracovité horaly 
a přísně trestat všechny nepoctivce a darebáky. Je to spravedlivá 
bytost. Rád se ztrácí v mlze jako opravdový duch.

MARIBYLA (KRUŠNÉ HORY)
Maribyla se měla stát na příkaz otce jeptiškou. Neposlechla 
ho kvůli lásce k neznámému rytíři, který se jí odměnil zradou. 
Dívka prožila krátký a ne zrovna šťastný život a umřela chudá 
někde v horských lesích. Od té doby se zjevuje jako lesní duch 
v Krušných horách. Zachraňuje zbloudilé poutníky a lidem činí 
jen dobré. Maribylu poznáte podle kovové rukavice na jedné ruce.


