
                                        
 

POKLAD NA STŘÍBRNÉM LABI 

Quest – Hledačka 

 

Příroda a vlastivědné zajímavosti v údolí Labe  

Úvod  

Obtížnost hledačky: fyzicky středně náročná, trasa není vhodná pro kočárky  

Délka hledačky:  asi 5 km, na klidné projití je třeba asi 2 hod. 

Kdy je vhodné hledačku procházet: hledačka je přístupná celoročně, v zimě a za mokra je cesta 

obtížněji schůdná 

Vybavení na cestu: list s hledačkou, tužka, pevné boty. 

Začátek hledačky: u Zrcadlového bludiště na Větruši – v pokladně získáte zdarma list hledačky, 

vytisknout si ho můžete také ze stránek muzea: odkaz 

Otevírací doba Zrcadlového bludiště: Út – Ne: 9:00 – 13:00; 13:30 – 19:00 

Trasa hledačky vede souběžně se zeleně značenou turistickou stezkou od Větruše na vyhlídku na 

Vrkoči (sledujte turistické značení a rozcestníky). 

Pro nalezení pokladu je třeba vyluštit tajenku – pozorně sleduj text! Vždy si přečti celý odstavec, 

než začneš luštit. Hledané slovo dopiš na řádky, písmeno s příslušným číslem patří do tajenky. 

 

1. Bludiště 

Labe si teče údolím, 

leskne se na slunci jako had 

a já si v duchu dovolím 

o jeho kráse veršovat. 

 

Sokol co hnízdí na skalách 

prolétne tryskem oblohou, 

lososi skotačí ve vlnách 

nabažit se jich nemohou. 

 

Tařice zlatem rozzáří skály, 

bobr si staví pevnou hráz, 

kostelní zvony slyšet je v dáli, 

tady však zastavil se čas. 

 

Příroda divoká tajemství ukrývá, 



                                        
pojďme se projít tou krajinou, 

ten kdo je moudrý a správně se podívá 

poklady jistě ho neminou. 

 

Pokračuj asi 50 m po zelené turistické značce k pomníku. 

 

2. Pomník 

Mnoho lidí netuší, 

kdo postavil Větruši. 

To vám, lidi, povídám, 

hodně tomu pomoh pán, 

jehož zříte na pomníku.  

Jemu patří slova díků! 

 

Že chodil rád na výlety, 

to vím od své staré tety. 

On však založil i spolek, 

prostě partu kluků, holek, 

a právě jim patří dík. 

Vždyť v tom turistickém spolku, 

zachránili bez okolků 

i dubický kostelík! 

 

Jméno dlouholetého předsedy spolku je první indicií. 

 

__  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  
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Dál po zelené turistické značce k rozcestí Soudný vrch. 

Pozn.: Díky intenzivním protestům členů turistického spolku úřady zrušily povolení otevřít velký kamenolom 

v blízkosti dubického kostelíka. 

 

3. Soudný vrch 

Kdo chodí rád do přírody, 

obdivuje její krásy, 

nebojí se nepohody, 

neremcá furt na počasí, 

ten se může vydat vzhůru 

až k těm horám na obzoru. 

Cesty nebývaj tam rušné, 

podnebí je totiž krušné. 

 

O jaké hory se jedná? 

 

__  __  __  __  __  __   __  __  __  __ 
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Dál pokračuj po zelené turistické značce k místu, kde poblíž sebe po obou stranách stezky stojí 

dva statné buky.  

 

4. Roklinka  

Naše krásné lesy české, 

jak jsou vzrostlé, jak jsou hezké! 

Lípa, jasan, habry, buky 

rostou si tu bez záruky,  

dole tráva, kapradí, 

mech, který tě pohladí. 

 

No a co ty děláš tady? 

Nepatříš snad do Kanady! 

Tvoje dlouhé jehličí, 

půdě příliš nesvědčí. 

Snad se na mě nezlobíš, 

prostě se sem nehodíš. 

 

Ve stráni nad roklinkou uvidíš skupinku vysazených nepůvodních jehličnatých stromů. Doplň 

celé jméno dřeviny. 

 

__  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

16               3 

Nápověda: O nepůvodních invazních rostlinách se dozvíš více na jedné z tabulí naučné stezky. 

 

Pokračuj po stezce až k vyhlídce na řeku a zdymadla. 

 

5. Vyhlídka 

Údolím řeka klokotá, 

jistě je plná života. 

 

Losos si plave proti proudu 

navštívit zase rodnou hroudu, 

najednou v cestě zdymadlo! 

Ještě, že lidi napadlo 

udělat přechod pro ryby, 

není to ovšem bez chyby. 

 

Bobři či vydry mají to těžký, 

musejí okolo šlapat pěšky. 

 

Zdymadla nesou jméno prvního československého prezidenta. Zapiš jeho jméno.  

 

__  __  __  __  __   __  __  __  __  __  __  __  __   __  __  __  __  __  __  __ 
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Dojdi až k místu, kde stezka stoupá průsekem pod elektrickým vedením. 

 

6. Průsek 

Dejte pozor na akáty, 

jsou totiž dost jedovatý! 

 

Vůbec pro ně těžké není, 

růst ve stráni na kamení, 

pod nimi však smutno bývá, 

jed ten vůbec neprospívá 

keřům, trávě, květinám.  

 

Když kvete, je zdrojem medu, 

proto asi od sousedů 

přivezli ho lidé k nám. 

 

Doplň celé jméno dřeviny. 

 

__  __  __  __  __  __  __  __   __  __  __  __ 
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Pokračuj až k místu, kde stezka klesá ke kamennému moři pod skalami. 

 

7. Kamenné moře 

Velké statné lesní buky 

nepřečkaly suché roky, 

jejich mrtvé dřevo tleje. 

Je vše plné beznaděje? 

 

Mezi stromy na stráni 

náhle slyším ťukání! 

Datel pro svou rodinu 

vyklovává dutinu. 

 

Jiný buk už padl na zem, 

tam se na něj vrhli rázem 

brouci, svinky, mnohonožky, 

doběhli i pro stonožky.      

Je tu slepýš, malá myška, 

hmyzu mají plná bříška. 

 

A strom tleje, rozpadá se, 

do půdy tím vrací zase 

odčerpané živiny. 



                                        
No, to jsou mi noviny! 

 

Jak říkáme souboru spadaných větví a neživých stromů v lese? 

 

__  __  __  __  __   __  __  __  __  __ 
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Dál pokračuj až k Vaňovskému vodopádu na Podlešínském potoce. 

 

8. Vaňovský vodopád 

Voda je zdroj života, 

zurčí, bublá, klokotá, 

pak nabere větší spád, 

no, a je tu vodopád. 

 

Proud se o kameny tříští, 

voda hučí, trápí sluch, 

vše je mokré, vše se blyští, 

všude svěží vlhký vzduch. 

 

Porostnice zelená se, 

mlok ve žlutočerné kráse, 

oku tvému lahodí. 

Něco přeci ale zdá se 

zraku tvému vyhýbá se. 

Nevíš? Tedy napovím. 

 

Malý sladkovodní šnek. 

Že je vzácný? To bych řek! 

 

Jak se tento vodní šnek jmenuje? 

 

__  __  __  __  __  __  __  __   __  __  __  __  __  __  __  __ 
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Nápověda: Tabule naučné stezky ti poradí. 

 

Vydej se dále k vyhlídce na Vrkoči. U odbočky z hlavní cesty si všimni pamětní desky. 

 

9. Pamětní deska 

Vede cesta kamenná 

od Vrkoče k vodopádu. 

Kdypak byla stavěná? 

Před sto lety pro armádu. 

Ženisté tu trénovali, 

jak se cesta opravuje, 



                                        
do války je pak poslali, 

ale cesta dodnes tu je. 

Za ten krásný chodníček,  

mají tu dnes pomníček.  

 

Jak se jiným slovem označovali tito ženisté? 

 

__  __  __  __  __  __ 

6        8 

 

Dojdi na Vrkoč. Na vyhlídce vylušti tajenku, rozhlédni se a uvidíš poklad. 
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TIRÁŽ:  

V březnu 2022 vytvořilo Muzeum města Ústí nad Labem. 

Básnila Martina Pospíšilová. Strakapouda nakreslila Zuzana Vařilová. Graficky upravil Vladimír 

Cettl. 

O hledačku se stará Muzeum města Ústí nad Labem, nahlásit problémy je možné emailem: 

filipova@muzeumusti.cz nebo telefonicky (ústředna): 475 210 937, 475 211 260. 
Questing vyvinula nestátní nezisková organizace VitalCommunities ve Vermontu, USA, v roce 1995 a je vlastníkem 

příslušné obchodní známky. 

Hledačka byla vytvořena v rámci projektu „Poklad na Stříbrném Labi“ financovaném z Norských 

fondů. 
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