
TŘÍKATASTŘÍ 
aneb když roubenka není chaloupka 

 

Obtížnost hledačky: fyzicky není náročná, orientačně ano. 
Délka hledačky: k pokladu 3,2 km, až do Roztok u Jilemnice 5,6 km. 
Doporučené vybavení na cestu: dobré boty, papír, tužku, dalekohled, láhev na vodu, občerstvení (svačinu). 
Začátek hledačky: Studenec, okr. Semily, silnice II/293 parkoviště u budovy místní sokolovny, zastávka 
autobusu: Studenec, škola. 
Konec hledačky: po nalezení pokladu. Hledačka nevytváří okruh. Hledačka pokračuje na železniční zastávku 
v Roztokách u Jilemnice, případně počítejte se zpáteční cestou do Studence. 
Kdy je vhodné hledačku procházet: od jara do podzimu pohoda, v zimě počítejte se sněhem. 
Upozornění: hledačka není vhodná pro osoby se sníženou pohyblivostí. Trasu mohou absolvovat sportovně 
založené rodiny s terénním kočárkem. Hledačka na vlastní nebezpečí. 
 

Pro nalezení pokladu je třeba vyluštit tajenku – pozorně sleduj text a rozhlížej se kolem sebe! Hledané 
slovo dopiš na řádky, písmeno s příslušným číslem pak využij pro vyluštění tajenky. Tajenka ti napoví, 
kde hledat schránku s pokladem. 
 

1. 
Studenec, to dlouhá ves, 
silnice do Krkonoš se tu vine. 
Zima je tu jako pes, 
skoro dva tisíce lidí tady žije. 
Do školy a do školky 
svoje dětí vodí 
a na plácku před školou 
pěkné centrum mají. 
Hodně dětí se tu rodí. 
Pan starosta tomu velí. 
 

Podívej se pozorně na ceduli na budově sokolovny 
a použij osmé písmeno prvního slova. 
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Rozhlédni se dokola, 
hřiště, sokol, orlovna, 
tak vykroč směle v západ vpřed, 
zajímavostí spoustu uzříš hned. 
Kolem jedle, javoru a smrků 
udělej pár hbitých kroků. 
 

2. 
U dětiček na parketu, 
zapějem si operetu. 
Teplo na tě dýchne nejen dětským smíchem, 
ale také z tradic a předvánočním tichem. 
Polévku vánoční sníst můžeš na sněhu, 
teplo je všude a dodá ti důvěru. 
V létě to necítíš, v zimě však ano, 
to teplo ze země nesálá samo; 
tepelné čerpadlo, moderní svět, 

 

18 vrtů z hloubi 125 metrů 
zajistí zahřátí na mnoho let. 
 

K počtu všech schodů na jeviště přičti 3 a máš 
pořadí písmene v abecedě (bez háčků). 
 

__ __ + 3 = __ __ => __ 
                                      9 
 

Zkontroluj si účes a pokračuj dál. 
Zrcadlo ti pomůže, v altánku už kdekdo hrál. 
Ty tu poseď, vyndej chleba 
i žaludku je jídla třeba. 
 

Značky stezky, třesky, plesky, 
povedou nás z kopce dolů, 
strmou cestou místní stezky, 
kolem krásných vzrostlých stromů. 
 

3. 
Tahle stezka naučná 
k hledání nám cestu dá. 
Zakrátko zříš krásu kamene. 
U minerálního zastavení 
spočiň, bude poučení. 
Ach, mít tak Tomášovo pole zděděné! 
 

Které 3 minerály začínají stejným písmenem? To 
použij na pozici __ 

   1 
 

Ze jména vlastníka nejznámějšího studeneckého 
naleziště použij první písmeno 
 

__ __ __ __ __ 
2 



Dále tvoje kroky vedou 
stezkou nezřetelnou 
a mezi pařezy po úbočí 
do mírného kopce kráčí. 
Vlevo mineš profil půdní, 
podlezeš zábradlí z kovu, 
tam lesní cesta a po ní 
zvesela z kopce dolů. 
V údolí Oleška se kroutí, 
při povodni lidi rmoutí. 
Mlýn tu stával, ale už tu není, 
mlynáři upadli v zapomnění. 
 
4. 
Pozor! Ouha! 
Náhle silnice cestu kříží 
a za ní tiše mezi stromy 
svatý Josef a dítě shlíží. 
 
Použij první písmeno z názvu poslední číslice 
z letopočtu na sousoší sv. Josefa. 
 
__ __ __ __ __ 
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Už nejste na cestě lesní, 
auta vám za zády běsní. 
Vlevo, kde dům z modrých kachliček stojí, 
možná v něm námořník bouře se bojí. 
Co tedy poradil by Ti kapitán? 
„Důležité je dodržovat plán!“ 
Doprava vzhůru ať vydá se pán i kmán. 
 
Vlevo (čp. 460) naše současnost se ukazuje, 
vpravo (čp. 115) k vidění je historie. 
Mezi těmi dvěma světy, běda, 
naše cesta do kopce se zvedá. 
 
Běž po kraji místních luk, 
před tebou jedno z božích muk. 
Cesta končí. Kudy dál? 
Jen polní stezka k vidění je. 
Teď pomůže ti svatý pán, 
z dáli směr ti ukazuje. 
 
5. 
Až dojdeš k němu, zastav kroky svoje 
překrásný výhled do kraje ti učaruje. 
No pááni, Krkonoše jako na dlani, 
do Krakonošova jste všichni pozváni. 
 

Vezmi poslední písmeno jména zbožné rodiny, 
tady tvrdě, v tajence měkce (češtinář by zaplakal, 
kdyby to bylo jinak). 
 
__ __ __ __ __ __ __ __ 
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Po pár metrech stojí u cesty křížek, 
vidět je z dálky, zdobí ho zlatý plíšek. 
 
Vezmi poslední písmeno posledního slova textu na 
kříži. 
 
__ __ __ __ __ __ __ 
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Vydej se vpravo podél lesa, 
neboj se žádného horského běsa. 
 
6. 
Zláká-li tě pohled do dáli, 
obraz Krkonoš tvou duši pohladí, 
odpočinout na Hromadách smíš, 
snad o Krakonošovi víš, 
však i na tebe z nedalekých hor hledí, 
o jeho dobrých skutcích lidé vědí. 
Jeho Hančí hledí z dáli 
chtíc, aby se všichni smáli. 
Pokračuj vzhůru zvesela, 
to by Krakonošova sojka ráda viděla. 
 
Napiš čtvrté písmeno z názvu osamělého 
mohutného listnatého stromu 
 
__ __ __ __ __ 
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Přečti pozorně text na tabuli. Jaké že tu bylo 
letiště? 
 
 __ __ __ __ __ 
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Před lesem odboč vlevo 
a do mírného kopce rozhýbej unavené tělo. 
Na vrchu napij a posilni se, 
vydýchej zhluboka své plíce. 
Když sílu už jsi načerpal, 
pokračuj bez bázně dál. 
Čeká tě dlouhý cesty lán, 
tento úsek musíš zvládnout sám! 
 



Žádné úkoly tě tu nečekají, 
příroda kolem je krásná, až dech se tají. 
S lesem vlevo drž se, jasná věc, 
pěšina tě vede na konec. 
 
7. 
A hle, na konci cesty trnité, 
chaloupka o čtyřech nožkách… 
Není to však lidská chýše, 
krmelec na tebe dýše. 
 
Zde poslední úkol splnit smíš, 
stačí jen, když dobře odpovíš, 
správná cesta otvírá se ti, 
cesta k pokladu, milé děti. 
 
Použij první písmeno čísla krmelce 
 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
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Na cestičce od krmelce, 
nepředváděj kotrmelce, 
jako kamzík zcupitej, 
ke studánce zavítej. 
 
8. 
Studánka má velkou moc, 
můžeš žádat o pomoc, 
útěchu ti proto dám, 
s ní tu nikdy nejsi sám. 
 
Kde najdeš poklad…? 
Doplň písmena do tajenky, označující místo 
uložení pokladu, a pátrej…  
 

Doplň písmena do tajenky, označující místo 
uložení pokladu. 
 
 

__ __ __ __ __     __ __ __ __ __    
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Kudy dál? 
Vrať se zpět do Studence 
 
nebo pokračuj podle popisu. 
 
Od studánky vzhůru vykroč, 
na hřebínku vpravo odboč, 
mezi mlázím dolů sejdi, 
do lesa bez obav vejdi. 
 
Klikatí se cesta lesem, 
proplétat se můžeš vřesem, 
sem tam větev, kámen, list, 
krásnou cestou buď si jist. 
 
Přicházíš do osady, 
les máš náhle za zády, 
s hřbitovem po pravici, 
nyní scházíš k silnici. 
 
Cíl své cesty záhy najdeš, 
po silnici k vlaku dojdeš, 
až se trochu zotavíš, 
na vláček si nastoupíš. 
Jezdí snad každé dvě hodiny 
(varujem všechny rodiny). 
 

 

Hledačku společně v březnu 2015 vytvořili: Klára Hančová, Tereza Lédlová, Mirka Chaloupská, Petr Kosina, 
Gábina Lukšová, Hana Nýdrlová, Jiří Ulvr, Jaroslav Hák a Blažena Hušková. Mapu nakreslil Petr Kosina. 
 
Hledačka vznikla z projektu Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší. Vydal: Krkonoše – svazek měst a obcí v roce 2015. 
O hledačku pečuje Informační centrum Jilemnice a Regionální infocentrum Vrchlabí. 
Financováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Questing vyvinula nestátní nezisková organizace Vital Communities ve Vermontu, USA, v roce 1995 a je vlastníkem příslušné 
obchodní známky. 


