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Drak na brněnské radnici – Oldřich Sirovátka 

Vypracoval:________________________ 

 

Na Staré radnici v Brně visí na řetězech v průjezdu velký drak. Zuby má silné, že vypadají jak ostré 

hřebíky. Víte, jak se ta, dostal? 

 Za dávných, dávných časů, kdy ještě na světě žili draci, jeden z nich se taky usadil kousek od Brna, 

v dírách a jeskyních na Stránské skále. Když ženské z Líšně chodily prodávat na brněnský trh kuřata, vajíčka a 

máslo, červené třešně a sladké hrušky, kolikrát toho draka viděly, jak sedí na vršku skály a vyhřívá se na 

sluníčku.  

 Brzy se tomu místu všichni začali vyhýbat: rozneslo se, že prý drak chytá a dáví zajíčky, kozy, srnky, 

telata. Co kdyby se troufl taky na lidi? Purkmistr dal vybubnovat a vylepit vyhlášky: Kdo zbaví město hrozného 

draka, dostane pěknou odměnou, tolik zlaťáků, co jen unese.   

 Čas běžel, utíkaly dny a týdny – o odměnu se nikdo nehlásil. Až jednou! Na radnici přišel potulný 

tovaryš, co chodil světem po vandru, malý, suchý krejčík. 

 „Slavná městská rado, kdy tu odměnu dostanu?“ 

 „Co se ptáš? Nejdřív musíš zabít draka!“  

 „To nic, to nic, zítra to bude.“ 

 Mysleli si, že se vychloubá nebo že se jim posmívá. Krejčík povídá:  

 „Ale něco bych k tomu potřeboval: pěknou volskou kůži a plný pytel syrového vápna.“ 

 Když kůži, tak kůži, když vápno: dali mu, co si přál. Krejčík to dovezl ke Stránské skále. Kůži vycpal 

vápnem a zas zašil. Pak si vylezl do široké koruny borovice a čekal.  

 Netrvalo dlouho, objevil se drak. Namířil se to rovnou k zabitému volu. A hned se do něho pustil. 

Krejčík si na stromě mnul ruce: Jen si dej chutnat! Jak byl drak s jídlem hotov, zařval, až se stromy třásly, a 

rovnou k řece Svitavě, aby se po tom dobrém obědě napil. Pil, pil voda mu tekla do tlamy jako do bečky. Vápno 

se v něm začalo hasit a bublalo a vřelo. Milý drak se nadýmal a od bolesti řval – až praskl. Ležel na břehu bez 

života. Teprve po čase si lidi k němu troufli a odvezli ho do Brna, vycpali a pověsili na strop Staré radnice.  

 Sám purkmistr, co vládl nad celým městem, krejčíkovi povídá:  

 „Za ten udatný čin ti uděláme hostinu, do smrti na ni nezapomeneš!“  

 Pivo teklo potokem, vína měl každý, co ráčil, a hodovalo se až do rána. To víte, ty zlaťáky taky dostal. 
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1. Vysvětli pojem purkmistr. 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Jak krejčík na draka vyzrál? 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Kde se celý děj odehrává? 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Vyhledej na internetu přesnou podobu „draka“ v současnosti a přilož obrázek. 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Jakým literárním útvarem je ukázka? 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Vyhledej knihu pověstí svého kraje nebo města, vyber pověst s podobným tématem, přečti ji a 

v bodech popiš děj. Nezapomeň na název a autora pokud je znám. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Děj vybrané pověsti z tvého okolí 

 

 

 


