
 
MŠ Dolná Súča 

Milí naši kamaráti! 

Tento týždeň sa budeme s Prírodovedkom túlať po našej dedinke Dolná Súča. Nad ňou  

sa vypína dvojkopec - dominanta našej obce, ktorému dali ľudia už dávno-pradávno meno „Krasín“.  

Asi preto, že sa im páčil – bol krásny.  Nedá sa prehliadnuť, vidno ho odvšadiaľ. Teraz na jar, keď 

všetko kvitne, je pohľad naň nádherný! Keď neveríte, rýchlo utekajte pozrieť do okna alebo na dvor. 

Každý z vás tam bol už aspoň jedenkrát na výlete s rodičmi, alebo s kamarátmi. Odmenou za námahu 

pri výstupe je prekrásny výhľad na našu dedinku a na široké okolie.  A tu, na samom vrchu Krasína, 

stál kedysi dávno hrad „Súča“. Neveríte? Ak ste zvedaví ako to všetko bolo, pohodlne sa usaďte 

a počúvajte. 

Kde bolo, tam bolo, nad dedinou Súča stál vrch Krasín. Na samom vrchu Krasína dal 

postaviť kráľ Bohumír – udatný bojovník, drevený hrad.  

 

 

Na ňom ustanovil strážcu. Ten ho mal aj so svojou družinou ochraňovať a tiež cestu, čo viedla 

pod hradom na Moravu. 
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 Po ceste často chodievali kupci so svojimi vozmi naloženými všelijakým tovarom Lenže stalo 

sa, že strážca so svojou družinou začal kupcom tovar kradnúť a stal sa z neho zbojník. Kupci 

sa sťažovali u kráľa, aby ho potrestal. Kráľ preto poslal do Súče svoje vojsko, ktoré ho malo 

dolapiť a zavrieť do žalára v Trenčíne. 

 

 

 

So strážcom bývala na hrade aj jeho dcéra, krásna Katarínka. Raz, keď nebol strážca doma, 

naberala Katarínka vodu do džbána. Uvidela z Krasína kráľovských vojakov ako pochodujú 

k hradu. Už z diaľky bolo počuť streľbu z pušiek. Džbán jej vypadol z ruky rovno do studne. 

Katarínka sa veľmi zľakla, preto nelenila a rýchlo osedlala svojho koníka. 

 

 

 

 Vysadla na neho a dala sa s ním na útek. Cválala cez husté hory ako víchor, aby kráľovým 

vojakom ušla a zachránila sa. Ako tak cválala na koníkovi,  husté vlasy ktoré jej  viali okolo 

hlavy sa jej pri tom zaplietli do konárov košatého dubu a ona pri ňom zostala uväznená.  
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Volala o pomoc a horko plakala: „Ej dube, dube, šak si krásný ale mne osudný!“ Jej volanie 

počul rytier, ktorý v lese poľoval. Ten vytiahol ostrý meč a jediným rezom ju oslobodil.  

 

 

 

V poslednej chvíli sa schovali v hlbokom lese a kráľovi vojaci ju nedolapili. Tí sa vrátili  

na hrad Súča a od hnevu že nikoho nechytili, hrad zapálili a ten celý zhorel. Od tých čias  

už na Krasíne nikto nikdy žiadny hrad nepostavil. Katarínka sa na Krasín už nevrátila.  

So svojim rytierom zostala bývať ďaleko od Súče. Miesto, kde sa Katarínke zaplietli vlasy 

o konáre dubu ľudia dodnes volajú „Krásny dub“ a cestu kadiaľ chodili zbojníci kradnúť 

kupcom tovar zasa „Zbojnícka cesta“ 

 

Možno to bolo takto, možno nejako inak. To si už dnes nikto nepamätá. Isté je len to, že hrad 

na kopci nad Súčou naozaj stál. Pretože bol z dreva, nič sa nám z neho nezachovalo.  
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Iba dva obrovské balvany pri vstupe na Krasín dávajú tušiť, že kedysi dávno na tomto mieste 

bola vstupná brána do hradu.  

 

Po prečítaní povesti máme pre vás kamaráti niekoľko otázok. Ak ste dávali dobrý pozor, bude 

 to jednoduché. 

- Kde stál hrad Súča? 

- Kto ho dal postaviť? 

- Kto na hrade žil ? 

- Prečo poslal kráľ na hrad svojich vojakov? 

- Čo urobila Katarínka, keď uvidela prichádzať vojakov? 

- Čo sa Katarínke na úteku prihodilo? 

- Kto ju zachránil? 

- Vymenujte všetky postavy, ktoré vystupovali v povesti 

Dúfame, že sa vám povesť o hrade Súča páčila a že si s chuťou vyfarbíte aj priložené obrázky.  

 


