
Z L A T O V L Á S K A 
 

- v jednom království žil král, který rozuměl všem živočichům 
- to mu umožnila stará babička, která mu přinesla hada a prozradila králi, že když 

ho sní, tak bude rozumět všem živočichům 
- král poručil sloužícímu Jiříkovi, aby mu hada připravil, ale Jiřík prý nesmí ochutnat 

ani kousíček, jinak to zaplatí hlavou 
- Jiřík tajně ochutnal a najednou rozuměl mouchám, kachnám …. 
- po obědě poručil král Jiříkovi, aby připravil koně na projížďku a chtěl, aby jel s ním 
- cestou slyšeli, co si koně povídali (ten, co vezl krále, si stěžoval, že je král moc 

těžký) 
- Jiřík se rozmluvě koní zasmál a král poznal, že hada ochutnal 
- po návratu poručil Jiříkovi, aby nalil víno, ale nesmí prý přelít 
- v tu chvíli přiletěli dva ptáčkové a hádali se o vlasy princezny Zlatovlásky, Jiřík je 

poslouchal a víno přelil 
- král se rozzlobil a řekl, že si může život zachránit pouze tím, že mu přivede 

Zlatovlásku za manželku 
- cestou Jiřík vykonal spoustu dobrých skutků:  

1. zachránil život mravencům, kteří mohli uhořet pod keřem 
2. dvě krkavčata neuměla létat a neměla co jíst – Jiřík jim zabil svého koně 
3. když se dva rybáři hádali o jednu zlatou rybku, koupil ji od nich a pustil ji 

na svobodu 
- všichni mu za záchranu slíbili pomoc 
- Jiřík se nakonec dostal do zámku a poprosil krále, aby dal svou dceru Zlatovlásku 

za ženu jeho králi 
- král mu uložil tři úkoly: 

1. sebrat perly ve vysoké trávě na louce – pomohli mu mravenci 
2. najít prsten v moři – pomohla mu zlatá rybka 
3. přinést živou a mrtvou vodu – pomohli mu krkavci (cestou ještě zachránil 

život mouše uvězněné v pavučině) 
- král mu po splnění úkolů chtěl Zlatovlásku dát, ale musel si ji najít mezi 12 

stejnými pannami – pomohla mu moucha  
- Jiřík dovezl Zlatovlásku svému králi, tomu se velmi líbila, ale obával se Jiříka, a 

proto ho dal popravit  
- Zlatovláska poprosila o jeho mrtvé tělo, pomocí mrtvé vody nechala hlavu znovu 

přirůst k tělu a pomocí živé vody Jiřík znovu obživl a byl ještě hezčí a mladší 
- když to král uviděl, chtěl také omládnout, a proto poručil sloužícím, aby ho také 

popravili 
- sloužící to však popletli a nejprve na něj nalili živou vodu, když to nepomohlo, 

začali lít mrtvou vodu a tělo teprve srostlo, ale král obživnout nemohl, protože už 
neměli živou vodu 

- Jiříka zvolili králem a Zlatovláska se stala jeho ženou  


