
OD MLÝNA K MLÝNU 
aneb vítkovický quest o výhledech jest 

 

Obtížnost hledačky: středně náročná s větším výškovým převýšením. 
Délka hledačky: 7 km, na pohodlné projití potřebujete asi 3 hodiny. 
Doporučené vybavení na cestu: mapu, tužku, dalekohled, opalovací krém. 
Začátek hledačky: u základní školy, silnice č. 286, aut. zastávka Vítkovice, škola, 10 km od Jilemnice. 
Konec hledačky: po nalezení pokladu. Zpět na začátek hledačky je to 2 km. 
Kdy je vhodné hledačku procházet: od jara do podzimu, v zimě počítejte se sněhem. 
Upozornění: Trasa vede po zpevněném povrchu, částečně po místních komunikacích se silničním provozem. 
Je vhodná pro milovníky dalekých výhledů a historie, pro cyklisty, rodiny s kočárky. 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 poklad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
Vítkovice v Krkonoších, 
malebná to horská ves, 
podél Jizerky se vine, 
líhní zimních sportů jest. 
Kožíšek, Divila a Raška, 
nikdy to nebyla žádná fraška, 
z můstku 40 m létalo se 
a v Grenoblu tleskalo se. 
 
Místní škola je proslavená  
díky Remza boys a lyžařskému sportu. 
Také železnice zde postavená 
o dětském dni tvoří frontu. 
 
Zdejší ředitel pan Kožíšek 
býval pro děti jak Ježíšek, 
dopřával jim hodně pohybu, 
pak si daly sladkou koblihu. 
 
Z názvu dřevěných hraček, které ve Vítkovicích 
vyrábějí, použij třetí písmeno. 
 
__ __ __ __ __ 
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Od Buráku vykroč vzhůru, 
máš před sebou značnou túru. 
 
Na osiřelém Starém mlýně 
dej se k vodě do zákazu vjezdu. 
Vpravo na kopci na Jizerce 
snowboardisti věnují se skoku, sjezdu. 
 
2. 
Velká voda z Vítkovic 
v čističce s elektrárnou pročistí se, 
špína nebude tu víc 
a ještě na přírodních zdrojích ušetří se. 
 
U odbočky dopravní značka s číslicí 9 stojí. Písmeno 
k ní přimknuté použij na dvanáctou pozici. 
 
  __ 
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Od mostu stoupej k výšinám 
kolem roubených chalup, luk a skal. 
Až dojdeš k místním pěšinám, 
kde na věřící padal žal. 
 
3. 
Poutníku zastav se u křížku, 
z pískovce rudého jak Ježíšova krev, 
kde hotel Jasmín stojí na růžku 
a sluneční paprsky opírají se o jeho zeď. 
 
Věřící i bezvěrče, spočiň tu na chvíli  
a na další cestu naber nové síly. 
Brzičko ti teplo bude, 
tvoje líce budou rudé. 



Spočti postavy svatých na kříži a použij první 
písmeno názvu číslice. 
 
 __ __ __ 
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Vezmi druhé písmeno prvního slova v posledním 
řádku textu na kříži.  
 
__ __ __ __ __ __ 
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Prudká silnička tě táhne vzhůru, 
na křižovatce si pak prodluž túru 
K altánu vpravo dej se bez prodlení, 
povede tě veřejné osvětlení. 
 
 
 
 
 
 
 

Rozhlédni se kolem sebe, 
vychutnej si jasné nebe, 

kostel s věží k sobě zve tě, 
starý hřbitov okouzlí tě. 

4. 
Voňavý kostelík, klid tu jen čiší, 
sečkejme, spočiňme a buďme tiší. 
Sudety smutné, Čechy na dohled, 
Benecko krásné, stojí za pohled. 
 
Pod Petra a Pavla kostelní věží 
Němec i Čech tu pospolu leží. 
I poválečná doba byla zlá 
a Němce z Vítkovic vyhnala, 
když potomci jejich sem zavítají, 
na mších se modlí a vzpomínají. 
 
U hřbitovní zdi náhrobek německý střeží modřín 
opadavý. Čí Familie tu leží? Ze jména použij druhé 
a sedmé písmeno. 
 
__ __ __ __ __ __ __ __ 
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Cestou k radostné věčnosti 
vykročili vítkovičtí mládenci, 
kříž před branou hřbitova nechali postavit, 
i ty se u něj můžeš zastavit. 
 

5. 
Na rozcestí narazíš na válku, 
kde zemřelo dvě stě šest vojáků. 
Žulový kámen z Kotelních jam 
dokladem smutku je dětí i mám. 
 
Z čela pomníku opiš nejníže napsané skoro česky 
znějící příjmení a jméno a použij šesté písmeno 
(jedinou písmennou spřežku současného českého 
jazyka). 
 
__ __ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ 
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Za druhou hasičskou zbrojnicí 
k Berounce jdi a opusť hlavní silnici, 
záhy vpravo a pak výš, 
dva roubené domy zříš. 
 

6. 
Na nesčetné kroky tvé, 
svatý Jan s křížem dohlédne. 
Odtud výhled uchvátí tě, 
ať jsi velký nebo dítě. 
 
Vidíš Aldrov, potom Žalý, 
Benecko zas vlevo v dáli. 
Pauza končí a ty věz, 
směr Roudnice správný jest. 
 
Před Pergamentkou dopravní směrovník stojí. 
Z názvu obce dva kilometry vzdálené použij druhé 
písmeno. 
 
__ __ __ __ __ __ __ __ 
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Dvě mlýnská kola v provozu 
a dvě kola od vozu, 
uprostřed nich cep, 
do zatáčky vpřed. 
 
Tři stromy národa stojí, 
kde Kristus ztratil kříž 
a ty další zastavení 
už brzy uvidíš. 
 

7. 
Na větrné hůrce od Aldrova k Roudnici 
za poslední války zastavili by vás celníci. 
Území Sudet a Protektorátu tu rozděleno bylo, 
zdejším lidičkám se těžce žilo. 
 



Na parkovišti velkoplošná informační mapa stojí 
a výraznými písmeny místo udává. Z názvu použij 
druhé a sedmnácté písmeno. 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _    _    __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
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Směrem na Křížlice u jasanu na rozcestí  
odboč, kde cesta mezi poli svůj směr klestí. 
Pěstovali tu brambory, užitečná enkláva, 
kde studenti na brigádě ohýbali svá záda. 
 
8. 
Stavení lišku ve znaku má, 
kdo výrobce kožešin zná? 
U hotelu Kara podívej se zpět, 
kromě Lysé, Kotle vidíš drátů svět. 
Medvědín a Zlaté návrší 
pohled na Krkonoše završí. 
 
Ve výhledu na hory ti lehce překáží sloup 
elektrického vedení se třemi dráty. Kolik jističů na 
něm vidíš? Z názvu číslice použij třetí písmeno. 
 
__ __ __ __ 
           7 
 
Když úkol další překonáš, 
kde náhle jsi, se ptáš? 
Vydej se dlouhou cestou dál, 
provází tě historie a starých chalup ráj. 
 
V dáli jako plachta bílá 
věž kostelní se objevila. 
A ty s chutí vykroč vpřed, 
nebudeš tam jen tak hned. 
 
Památník v údolí zleva tě pozdraví, 
zastav se na chvilku, načerpej sílu. 
Čeká tě výstup na kopec bolavý, 
možná zde objevíš ztracenou víru. 
 
Na rozcestí vpravo odboč, 
do kopečka rázně vykroč, 
hřbitov, kostel uvidíš, 
v hospodě se občerstvíš. 
 
9. 
Ty hodiny kostelní, 
měly pauzu mnoho dní, 
hospodský je vzácný pán, 
opravil je téměř sám. 

Hodiny čas ukazují, 
když je správně natahují. 
Je i tebe stále střeží 
Křtitel Jan, ten patron Boží. 
 
Jeden kostel byl by málo, 
co by za to vidět stálo. 
Za cedulí první světlo, 
aby se to nepopletlo. 
 
Když se k lampě vypravíš, 
druhý kostel objevíš. 
Stavěli ho evangelíci, 
ve vyhnanství za vesnicí. 
 
Pohleď na kostely, co na věži jeden má a druhému 
chybí? Použij páté písmeno. 
 
__ __ __ __ __ __ 
                      9 
 
Teď udělej čelem vzad, 
k rozcestí se zpátky vrať. 
Vpravo z kopce poletíš. 
Jestli pak to ubrzdíš? 
 
Cestou mineš řezníka 
jménem Josef Metelka. 
Vždy obstaral koninu 
pro každičkou rodinu. 
 
Z názvu čísla popisného na domě řezníka Metelky 
použij šesté písmeno. 
 
__ __ __ __ __ __ __   __ __ __ 
                           4 
 
Nekalý pes Bubáček 
na gatě je drsňáček. 
Též nemá rád cyklisty 
a s holemi turisty. 
 
Dej se vlevo k potoku, 
k němu je to pár kroků. 
A přes potok ke kříži, 
čtyři lípy naň vzhlíží. 
 

10. 
Ať je léto, déšť či snížek, 
4 lípy chrání křížek. 
Stojí hrdě vedle sebe, 
sledují nás, mě i tebe. 



Na krátko se zastavíš, 
Ztrátu záhy dohoníš. 
Přečti verše na křížku, 
zabere to chviličku. 
 

„Pozdraven buď tento kříž, 
na něm zemřel pan Ježíš. 
Pozdravuj ho duše má, 
abys byla spasená.“ 
 
Na kříži nápis zlatým písmem stojí. Použij předložku 
z prvního řádku na desátou pozici tajenky 
a z prvního slova čtvrtého řádku druhé písmeno na 
druhou pozici tajenky. 
 
 __  __ __ __ __ __ 
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Načerpal jsi nové síly, 
pomalu se blížíš k cíli. 
Z kopce se ti půjde zlehka, 
cesta k cíli je tuze pěkná. 
 
11. 
U Jizerky krásný mlýn, 
neunikne zrakům tvým. 
Když ho celý obejdeš, 
říčku přes mostek přejdeš. 
 
Přešel jsi na druhý břeh, 
teď už není třeba spěch. 
Když se řádně rozhlédneš, 
své psaní si vyzvedneš. 
 

Doplň písmena do tajenky, označující místo uložení pokladu. 
 

__ __ __ __ __ __ __     __ __ __ __ __ __ __ __ 
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...a teď přečti pozpátku :-) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hledačku společně v dubnu 2015 vytvořili: Klára Hančová, Alena Jahodová, Mirka Chaloupská, Petr Kosina, Tereza 
Lédlová, Dáša Palátková, Lenka Brožová, Lenka Stehlíková, Denisa Hančová, Gábina Lukšová a Blažena Hušková. 
Mapu nakreslila a výtvarně zpracovala Alena Jahodová. 
 
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. 


