Líbí se ti ta představa? Tak nečekej, až si tě Štěstěna najde
a jdi jí vstříc! Vydej se na Křivoklátsko a Rakovnicko a zahraj
si questing. Questing čili hledačka je zábavná hra, při které si
užiješ vzrušení lovce pokladů. Při questingu postupuješ od hádanky k hádance, od šifry k šifře, a když všechny hádanky a šifry
správně vyluštíš, čeká tě v cíli radost z vítězství.
Další hledačky najdeš na www.mas-rakovnicko.cz

skryje

královstvím trilobitů
za křivoklátskými uhlíři
6 KM / STŘEDNĚ NÁROČNÁ - PRUDKÝ SESTUP DO ÚDOLÍ ŘEKY BEROUNKY /
POUZE PRO PĚŠÍ, NELZE ANI S KOČÁRKEM, ANI NA KOLE
Tvým úkolem je sestavit desetimístný kód, který otevírá dveře trezoru s pokladem. Kód se
skládá z číslic a písmen, která získáš na trase hledačky, pokud správně vyřešíš zadané úkoly.
Některé úkoly zvládneš levou zadní, u jiných ovšem budeš potřebovat trpělivost, pozorné oči
a špetku detektivního důvtipu. Pokud si nebudeš jistý(á), že jsi všech deset číslic a písmen
v kódu vyluštil(a) správně (anebo se ti některé vyluštit nepodařilo), můžeš v takovém případě
použít žolík. Žolík je jedenáctý úkol, který ti vynese jeden znak navíc, kterým pak můžeš nahradit kterékoliv písmeno nebo číslici v kódu.
Pozor! Správné sestavení desetimístného kódu není spojeno s žádnou hmotnou odměnou, s žádným opravdovým trezorem, z něhož se po zadání kódu vysype hromada zlata.
Tvou jedinou odměnou bude radost, že se ti tuto hledačku podařilo vyřešit. Správné
řešení soutěžních úkolů najdeš v pravém dolním rohu tohoto herního plánu.
Okružní hledačka Královstvím trilobitů za křivoklátskými uhlíři začíná i končí u muzea ve Skryjích (Památník Joachima Barrande, Skryje čp. 68). 1. stanoviště hledačky se nachází přímo u
muzea. Druhým stanovištěm je Barrandův pomník před bývalou skryjskou školou na trase
naučné stezky Po stopě trilobita. Třetí stanoviště je u místního kostela. Od kostela pokračuje
hledačka po modré turistické trase ke skryjskému mostu přes řeku Berounku a od mostu po
trase naučné stezky Skryjský luh zpět do Skryjí.
Skryje proslavil francouzský inženýr a přírodovědec Joachim Barrande (1799-1883).
Ve 30. letech 19. století narazil při vyměřování trasy koněspřežné železnice z Prahy do
Plzně v údolí řeky Berounky mezi Skryjemi a Týřovicemi na vydatná naleziště zkamenělin prvohorní mořské fauny, zejména trilobitů. Studiu středočeských prvohor pak zasvětil zbytek života. Výsledky své půlstoleté práce uložil v díle Système silurien du centre
de la Bohême, ve kterém popsal přes pět tisíc živočichů středočeských prvohor, do té
doby většinou neznámých. Své štěstí při hledání zkamenělin trilobitů můžeš zkusit na
suťovišti nad skryjským mostem, které leží při trase hledačky (stanoviště č. 9 zážitkové
naučné stezky Po stopě trilobita).

❶ Pro začátek něco lehkého. Na zdi skryjského muzea (Památníku J. Barranda)
jsou umístěny ukázky zdejších hornin. Jak se nazývá hornina označená číslem 4?

⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝
❷ Na pomníku paleontologa Joachima Barrande, který stojí před bývalou skryjskou školou na trase NS Po stopě trilobita, jsou vyzlaceny čtyři letopočty. Která
číslice se v těchto letopočtech vyskytuje pouze jednou a přitom to není číslo 3?

⃝
❸ Na fasádě kostela sv. archanděla Michaela najdi řadu římských číslic, na které
ukazuje kovová šipka. Jedna číslice v řadě chybí. Která? Napiš ji latinkou!

⃝
❹ Na zdi kostela ještě najdi z kovu odlitý letopočet 1826. Až ho objevíš, opiš si
poslední slovo na prvním řádku.

⃝⃝⃝⃝⃝
❺ Od kostela se vydej po modré turistické trase směrem ke skryjskému mostu.
Od parkoviště u autobusové zastávky vede modrá trasa po chodníku podél silnice.
Chodník končí u sloupu elektrického vedení. Tam modrá odbočuje doprava mezi
domy. Tady zbystři! Na jednom z domů, kolem nichž půjdeš, je v průčelí obráceném k cestě pamětní deska ruského legionáře z první světové války. Opiš si jeho
jméno! Pozor, jméno je čitelné, jen když se na desku díváš pod určitým úhlem!

⃝⃝⃝⃝⃝ ⃝⃝⃝⃝

❽ Od skryjského mostu pokračuje trasa hledačky po naučné stezce Skryjský
luh. NS začíná na skryjské straně mostu (u autobusové zastávky) a prvních 200 metrů
vede po žluté turistické trase směrem na hrad Týřov (po pravém břehu řeky, dolů po
proudu). U panelu, věnovaného řece Berounce, se od žluté trasy odpojuje a pokračuje vpravo mezi domy a pak proti proudu potoka. Až na stezce dojdeš k torzu starého
vykotlaného buku, zakrytého stříškou, opiš si z příslušného naučného panelu, ze
kterého kopce sem lesníci torzo tohoto lesního velikána dopravili. Název kopce je:

⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝
❾ Na naučné stezce Skryjský luh se také dozvíš, že k tradičním způsobům obživy obyvatel Křivoklátska patřila v minulosti výroba dřevěného uhlí. K základnímu
vybavení každého uhlíře patřil uhlířský trakař, sekera, lopata z bukového dřeva,
ošatka (filtas), deka a ještě jeden předmět. Jaký? Odpověď najdeš na naučném
panelu u milíře.

⃝⃝⃝⃝⃝ ⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝
❿ Na rozcestí cca 100 m za naučným panelem o křivoklátském uhlířství naučná stezka Skryjský luh končí a ústí na širokou zpevněnou lesní cestu. Na rozcestí
odboč doprava, zpátky do Skryjí tě dovede zelená turistická trasa. Na výšině před
Skryjemi stojí dřevěný kříž, od nějž se otevírá krásná vyhlídka na panorama křivoklátských vrchů. Názvy jednotlivých vrchů ti prozradí panoramatická fotografie.
Který z vrchů vyznačených na fotografii je nejvyšší?

⃝⃝⃝⃝⃝⃝
Žolík) Od vyhlídky U Kříže je to do Skryjí už jen coby kamenem dohodil. Sejdi do
vsi. Na rozcestí cca 200 kroků za tabulí „SKRYJE“ stojí mezi dvěma lípami kříž. Opiš
si letopočet uvedený na kříži.

❻ Poslední domy Skryjí jsi nechal(a) za sebou a vstupuješ na území, které chrání
dvouocasý český lev. Když se budeš chovat způsobně, bát se ho nemusíš. Za odměnu ti prozradí rozlohu přírodní památky Skryjsko-týřovické kambrium.

⃝⃝⃝⃝

⃝⃝,⃝⃝ ha

Kód: ⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝

❼ Až sestoupíš k řece, vypátrej, k jakému městu patří číslo 30. Zjistíš to, když si
hodně zblízka prohlédneš skryjský most! Most má zajímavou historii. Jedná se totiž
o část železničního mostu, původně určeného pro Podkarpatskou Rus. Ukázalo se
však, že vyrobený most je zbytečně dlouhý, takže ho část zbyla, a ta se dostala do
Skryjí, kde zrovna most potřebovali. Most slouží dopravě od roku 1948.

⃝⃝⃝⃝⃝⃝
Inženýra zavolali,
za uši ho vytahali,
že to špatně spočítal,
že most dlouhý udělal.
Žádný problém, odpověděl.
Co přebývá, odřízneme,
do Skryjí to odešleme,
přes řeku to postavíme
a na modro nabarvíme.
Tak se také potom stalo.
Skryjím tenkrát štěstí přálo.
O čem se jim jenom zdálo,
najednou tu modré stálo!

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿

žolík: ⃝
správné řešení:
1) SLEPENEC, 2) 5, 3) 6, 4) MATCE, 5) JOSEF HŮLA, 6) 29,80 HA, 7) TŘINEC, 8) VLASTEC,
9) HRNEC ŽELEZŇÁK, 10) ROUDNÝ, 11) 1872, KÓD: P56TL8NEZD, ŽOLÍK: 7

Kdo by alespoň jednou nezatoužil najít poklad, získat
tajnou mapu k pirátskému zlatu a prožít dobrodružství jako
z románu! S jistotou Sherlocka Holmese louskat zapeklité šifry
a v cíli pak triumfálně odklopit víko okované truhly a blaženě
ponořit ruce do zvonivého zlata a blyštivých diamantů!

Hledačka „Královstvím trilobitů za křivoklátskými uhlíři“
vznikla v rámci realizace projektu spolupráce Místní akční skupiny Rakovnicko
a Místní akční skupiny Mezi Hrady „Křivoklátsko. Nové i tradiční“

Královstvím trilobitů
za křivoklátskými uhlíři

