
 

SOUTĚŽNÍ HRA 

– TOULKY ÚSTECKÝM KRAJEM 
 

Pracovnice oddělení studoven, které spravují také studovnu 

regionální literatury, připravily hru, která vám přiblíží několik zajímavých míst z Ústeckého 

kraje. Ke každé lokalitě uvádíme tři indicie, které když správně propojíte, napoví vám, o jaké 

konkrétní místo se jedná. 

Přejeme hodně štěstí! :-) 
 

• Ležím na levém břehu Ohře na pomezí Krušných hor a Doupovských vrchů. 

• Mé nábřeží je věnováno pohádkové zvířecí postavě. 

• Můj významný rodák se podílel na stavbě Staroměstského orloje. 

Správná odpověď: ___________________________________ (jednoslovný název; 5 písmen) 
 

• Na mé stavbě se podíleli Jan Blažej Santini, Kilián Ignác Dientzenhofer a Anselmo Lurago. 

• Sloužil jsem jako domov augustiánů, věznice, kasárna i léčebna. 

• Mou ochranitelkou je gotická opuková Madona s Ježíškem. 

Správná odpověď: ________________________________________ (tříslovný název; 7+5+5) 
 

• Jsem ze znělce a měřím jen o trochu víc než polovinu výšky nedaleké královny. 

• Vypadám, jako bych dýchal. 

• I za bílé zimy se tu zelená. 

Správná odpověď: _________________________________________ (jednoslovný název; 5) 
 

• Kolem roku 1300 mě založili pánové z Rýzmburka a v roce 1335 si mě koupil Karel IV. 

• Kvůli Hájkovi z Libočan je mé jméno uváděno chybně. 

• Hrál jsem doupě loupežníků v pohádce Zdeňka Trošky s tématem drobných slovesných 

projevů v podobě hříčky. 

Správná odpověď: ________________________________________ (jednoslovný název; 10) 
 

• Nabízím jeden z nejkrásnějších výhledů na Labe, přitom jsem jen 274 metrů vysoko. 

• Pod mým křížem najdete německou upomínku na hrdiny první světové války. 

• Zespoda je ke mně náročná, ale překrásná cesta, seshora je to pohodová procházka. 

Správná odpověď: _______________________________________ (dvouslovný název; 8+5) 
 

• Jsem součástí stejnojmenného potoka, jehož voda tvoří hranici s Německem. 

• Stvořily mě ruce člověka, stejně jako „jezero“, do kterého padám. 

• Ode mě už je to jen 200 metrů do Labe a cestou najdete Gelobtbachmühle. 

Správná odpověď: _______________________________________ (dvouslovný název; 9+7) 



 

• Jsem poseté skalními útvary a v roce 1968 na mně vnikla národní přírodní rezervace. 

• Jsem vysoké necelé tři čtvrtě kilometru, můj jižní svah je skalnatý a nedá se zdolat, ze 

severu na mě ale vystoupá každá Baba. 

• Svým tvarem i názvem lákám kovboje k projížďce. 

Správná odpověď: _________________________________________ (jednoslovný název; 5) 
 

• Nacházím se v Cínovecké hornatině. 

• Štola, která mě prostupuje, je od roku 1934 součástí flájského vodovodu. 

• Cestou na můj vrchol můžete najít kamenná slunce. 

Správná odpověď: _________________________________________ (jednoslovný název; 8) 
 

• Jsem mladý, a přesto velmi starý. 

• Mou součástí je hvězdárna Antonína Bečváře. 

• Život zde dožil legendární anglický alchymista. 

Správná odpověď: _________________________________________ (jednoslovný název; 6) 
 

• Nesu jméno českého královského rodu, z něhož pochází i Otec vlasti. 

• V roce 2020 mě lidé korunovali čtrnáctimetrovou rozhlednou. 

• Spatříte odtud Říp, Tiské stěny, Bukovou horu i Děčínský Sněžník. 

Správná odpověď: _______________________________________ (dvouslovný název 11+5) 
 

• Mám stejné jméno, jaké si za pseudonym zvolil básník z Moravskoslezského kraje. 

• Jsem protáhlé, protéká mnou říčka, jejíž jméno je odvozeno od města, u něhož začínám, a 

cesta mojí dolinou měří asi 13 kilometrů. 

• Svlažit se tu můžete ve studánce pojmenované po patronovi myslivců. 

Správná odpověď: _______________________________________ (dvouslovný název; 9+5) 
 

• Honosím se názvem překrásné šelmy, která se do našich krajů zase navrací. 

• U mé paty najdete studánku s dívčím jménem. 

• Na moji rozhlednu, jejíž základy vznikly už roku 1889, musíte zdolat 66 schodů. 

Správná odpověď: _______________________________________ (dvouslovný název; 4+4) 
 

• Zrodilo jsem se na místě, kde tomu říkali stejně jako jedné vyhlazené osadě na Chrudimsku. 

• Prošlo jsem zázračnou proměnou a zrcadlí se ve mně nebe. 

• Mám rozlohu 309 ha. 

Správná odpověď: _______________________________________ (dvouslovný název; 6+4) 
  

 

 

 

 



• První zmínka o mně je z roku 1318 a roku 1560 jsem byla přestavěna na zámek. 

• Mou dominantou je čtyřhranná gotická věž, kterou nechal vystavět vladyka Léva. 

• Proměňuji se na letní divadelní scénu a v mé maštali se konají koncerty. 

Správná odpověď: _______________________________________ (dvouslovný název; 4+6) 
 

Bonusový (tedy nepovinný) úkol: 

Když zjištěné názvy míst vepíšete ve správném pořadí do křížovky, dozvíte se v tajence název 

knihy, kterou knihovna v blízké době vydá. V ní najdete celkem 28 míst, jež pro vás naši 

kolegové zmapovali. (Jedno z míst do tajenky nepasuje, do posledního řádku tedy vepište, kde 

se všechna tato místa nacházejí.) 

 
Tajenka: _____________________________ 

 

Kdo soutěží? 

Vyplňte prosím tyto údaje, abychom vás v případě, že vyhrajete, mohli kontaktovat. 
 

Jméno a příjmení: ___________________________________ 

Číslo čtenářského průkazu: ___________ 

Kontaktní údaje (telefonní číslo/e-mail): _______________________ 
Odevzdáním soutěžního archu vyjadřujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro 

účely této soutěže. 

  



Anotace hry: 

Pracovnice oddělení studoven, které spravují také 

studovnu regionální literatury, připravily hru, která 

vám přiblíží několik míst z Ústeckého kraje. Ke 

každému z míst uvádíme tři indicie, které když správně propojíte, napoví vám, o 

jaké konkrétní místo se jedná.  

 

Pravidla: 

1. Hra je určená pro registrované čtenáře SVKUL a proběhne 15. 3. – 15. 4. 2021. 

 

2. Pravidla a zápisový arch získáte na www.svkul.cz nebo u výdejních okének 

knih v hlavních budovách knihovny Velká Hradební 45 a W. Churchilla 3 a na 

pobočkách SVKUL. 

 

3. K vyplnění můžete zvolit též elektronický formulář uveřejněný na webu. Nelze 

však kombinovat způsoby odevzdání odpovědí. 

 

4. K zjištění správných odpovědí není nutné navštívit místa osobně. 

 

5. Soutěže se může účastnit celá rodina (odměněn však bude pouze jeden vybraný 

člen uvedený v zápisovém archu s číslem čtenářského průkazu). 

 

6. Záznamové archy je nutné odevzdat na adresu knihovny, nebo u výdejního 

okénka do 15. 4. 2021 23:59 h. Odevzdáním archu souhlasíte s užitím osobních 

údajů v něm obsažených pro potřebu této soutěže a se zveřejněním jména 

v případě výhry. 

 

7. Hra bude vyhodnocena od 16. 4. 2020. Úspěšní řešitelé budou rozděleni do 

dvou skupin (do 15 let a starší) a zařazeni do slosování o drobné ceny, vítězové 

budou zveřejněni na webu knihovny. 

 

8. Do slosování nemohou být zařazeni zaměstnanci SVKUL a jejich rodinní 

příslušníci. 

 

V případě dotazů či nejasností nás kontaktujte: slamova@svkul.cz nebo lukesova@svkul.cz. 
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