
  

Pralesní hledačka 

Obtížnost: nenáročná 
Délka trasy: 500 m 
Doba na cestě: 1 h 
Doporučené vybavení na cestu: papír, tužka, pevné boty 

Začátek hledačky: U infotabule č.1: Projekt Nový prales na modré turistické značce z Plání pod Ještědem 
směrem na Rašovku. 

Jak na to: Pěšky. Na jednotlivých zastaveních piš slova na připravená podtržítka (odpovídající počtu písmen 
hledaného slova). Čísla nad podtržítky říkají, kam příslušné písmeno napsat v tajence na konci listu. 

1. Zastávka – tabule 1 
Stojíte na začátku naučné stezky a také questingové trasy. Pozorně si prohlédněte fotky včera a zítra. Zatímco 

na fotce včera převažuje_ _ 18 _ _ barva. Na fotce zítra je to barva _ _ _ _ 3 _. 
 

Včera samé smrky pouze 
O buky tu byla nouze 

 
Dnes se smrky vytrácí 
Kácí je tu Čmeláci 

 
Nemusíš to věštit z ruky 
Zítra tady budou buky! 

 
Pokračujte dále po naučné stezce. 

 
2. Zastávka – tabule 2 

Na paloučku vedle vás roste ovocný strom. Napište jeho jméno. _ _ 4 16 _ _ 
 
Světlinka s ovocným stromem, 
Kde se vzala, mysli honem! 
 

A co snosy kamení? 
Co jsou v lese vedle ní? 
 

Všechno dílo lidských rukou 
Z dávné doby před tebou… 

Pokračujte dále po naučné stezce. 
 
3. Zastávka – tabule 3 

Mladé stromečky chrání proti poškození zvěří lesnický plot. Jedním slovem _ _ _ _ 5 _ _ 9 _ 
 
Středem lesa běží plot 
Komu asi přijde vhod?  
 

Žádná jedle neocení, 
Když si srnka smlsne na ní  
 

Plot v tom srnkám zabrání 
Vy jste tu však vítáni! 

Pokračujte dále po naučné stezce. 
 

4. Zastávka – tabule 4 
Sýci rousní hnízdí v dutinách starých stromů. Nemají – li je, nachystáme jim alespoň 

 _ _ _ _ _ _ 12      _ 15 _ _ _ 
   
Ptáš se, jakže poznáš prales? 
Lidí stopu nemůžeš nalézt! 

Padlé stromy, mechy, houby 
Příroda to všechno skloubí 

Bez života smrčina 
Je jen plantáž na prkna!

 
Pokračujte dále po naučné stezce. 



  

 
5. Zastávka – tabule 5 

Napiš jméno jedné pionýrské dřeviny, která zarůstá místní opuštěné louky. 11 8 _ _  
 
Sekáč přestal kosit luka 
Semenáčků boom vypuká 

Nejdřív břízy, vrbiny 
Pionýrské dřeviny 

Po nich buky, páni světa 
A po louce už je veta! 

 
Pokračujte dále po naučné stezce. 

 
6. Zastávka – tabule 6 

Jeskyně na Ještědském hřbetu obývají _ _ _ 2,10 13 _ _ _ 
 
Z místních vápencových lomů 
Svezli lidé kámen domů 

Zůstaly tu skály, sutě 
Na prohlídku dneska zvou Tě 

Lípy, javory, jasany 
Pestrý les je před námi! 

 
Pokračujte dále po naučné stezce. 

 
7. Zastávka – tabule 7 

Opakem smíšeného lesa je 7 _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ 
 
Včera samé smrky pouze 
O buky tu byla nouze 

Dnes se smrky vytrácí 
Kácí je tu Čmeláci 

Nemusíš to věštit z ruky 
Zítra tady budou buky! 

 
Pokračujte dále po naučné stezce. 

 
8. Zastávka – tabule 8 
Co bylo základní podmínkou, aby se lidé usadili na tomto místě? 

_ _ 6 17 _         _ 14 _ _ 
 
Lidé opustili domy 
Kde dřív žili, dnes jsou stromy 

 
Podle hromad kamení 
Víš, kde stála stavení 

 
Jen na fotkách černobílých 
Vidíš, jak tu lidé žili! 

 
Cesta k pokladu: Hledej v rohu prastarého domu. 

 
Místo pro vyluštěnou tajenku (výsledek čti zprava do leva) 
                  
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 
Podařilo se vám Quest dokončit? Nenašli jste drobnou odměnu? Máte jakékoli připomínky? Dejte nám o tom 
zprávu na emailu info@cmelak.cz.  

 

 


