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1. Úvod 
Milí návštěvníci Bílých Karpat, 

před vámi je příručka, která vás seznámí s tím, jak si v obci Hostětín užít co nejvíce přírody za 
pomoci originální hry v terénu. 

Hra „Bludiště v přírodě“ nabízí badatelskou výuku s propojením orientace v terénu luk, 
mokřadů a lesů. Naše snaha je přispět tak trochu k záchraně téměř vyhynulého druhu 
„člověk v přírodě“. 

Hlavní téma hry je voda – její oživení, čistota i znečištění, vč. hospodaření s ní. 

 

2. Anotace 

Tato originální hra “Bludiště v přírodě” je celoročně volně přístupná v obci Hostětín (Bílé 
Karpaty) dětem, mládeži i široké veřejnosti cíleně bez IT. Osm přírodních interaktivních 
stanovišť a odpovědi na otázky schované v lesích vás hravou formou badatelské výuky 
vtáhnou do tématiky hospodaření s vodou, její ochrany a kvality.  
Vrátíte se k přímému kontaktu s přírodou, naučíte se jí číst a chápat, obnovíte si svůj 
přirozený smysl objevovat a orientovat se v terénu. Na vlastní kůži si zkusíte splachovat 
záchod dešťovou vodou, sundáte si boty a budete zjišťovat kvalitu vody v potoce, půjdete po 
stopách dešťové kapky nebo raka v divočině. Zjistíte také, odkud se objeví pitná voda ve 
vašem kohoutku, nebo kolik vody a peněz můžete ušetřit, když budete využívat namísto 
pitné vody dešťovou a co vše na to potřebuje. 
Bludiště pro vás sestavili odborníci z celé ČR. Na každém stanovišti vás navíc čeká zdařilá 
ilustrace nějakého badatele. Hodí se pro jednotlivce, rodiny, školní i pracovní kolektivy. Hra 
je dostupná ve dvou modulech: samoobslužná nebo moderovaná jako výukové programy 
nebo orientační běh.  
 

3. Hlavní cíle hry 
 Vzbuzení zájmu široké veřejnosti o téma voda a hospodaření s ní formou originální terénní 

hry za pomoci experimentů na přírodních interaktivních stanovištích. 

 Badatelské vzdělávání dospělých i mládeže, rodin s dětmi i skupin (školní, táborové i 
pracovní týmy) přímo v přírodě. 

 Podpoření návratu člověka do přírody s ukázkou možností, jak ji číst za pomoci hledání 
odpovědí ukrytých v divočině (bludiště) bez využití IT.  

 Poznávání přírodního dědictví Bílých Karpat pomocí samoobslužné celoroční aktivity 
s možností rozšíření do moderovaného módu. 

 Sestavení tajenky a výhra moštu z Bílých Karpat. 
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OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 
Zvýšení environmentální senzitivity – po absolvování hry Bludiště bude návštěvník motivován 
k přemýšlení a změnám ve svém chování při hospodaření s pitnou vodou. Bude v přírodě 
také vidět věci, které doposud nevnímal (pozorování organismů určujících kvalitu vody, vývěr 
vody a docenění jeho důležitosti, orientace v terénu apod.).  
 

4. Autoři a poděkování 
Hlavní autor:  RNDr. Lenka Supová, Ph.D.  
Spoluautoři:  Mgr. Michal Bílý, Ph.D., Výzkumný ústav vodohospodářský, Praha 

Mgr. Michaela Drábková, Ph.D., Ekocentrum Paleta, Oucmanice 
RNDr. Jana Dobroruková, Klub NATURA, z. s., Gymnázium Dvůr Králové 
doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha 
Mgr. Petr Pumann, Státní zdravotní ústav, Praha 
Ing. Adam Skovajsa, Obchodní akademie Uherské Hradiště  

Ilustrace:  Mgr. Adéla Rúčková Moravcová 
Grafika:  MgA. Michal Stránský 
Recenze:  RNDr. Jan Hollan, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR, Brno 

Mgr. Jiří Hotový, Povodí Labe, s. p., Hradec Králové 
Mgr. Petr Šípek, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha 
studenti 4. roč. Obchodní akademie Uherské Hradiště 

 
Projekt byl podpořen v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí a nemusí vyjadřovat 
stanoviska MŽP. 
 

5. Jak Bludiště vypadá a kde je?  
Bludiště je osm panelů (přírodních interaktivních stanovišť, PIS) v krajině okolo 
Hostětína. Úvodní panel najdete na moštárně u Centra Veronica (Hostětín 4).  
https://mapy.cz/zakladni?x=17.8787302&y=49.0504301&z=17&source=firm&id=1423952 
Další tři (tabule číslo 2, 3, 4) vás povedou lehkou cestou po zahradě ke kořenové čistírně, ale 
následující čtyři (tabule č. 5, 6, 7, 8) vás vyzvou do hlubšího lesa a divočejšího terénu. 
Nebojte, zvládnete to! Celou dobu budete mít k dispozici mapku stanovišť, abyste se 
v terénu neztratili :-) Mapku najdete na prvním stanovišti nebo si ji můžete stáhnout na 
webu: https://hostetin.veronica.cz/bludiste-v-prirode. 
 

Proč přírodní interaktivní stanoviště? 
Bludiště motivuje k učení formou pokusů s vodou a pozorováním jejích obyvatel přímo 
v přírodě. Zahraješ si na vědce. Průvodcem ti jsou tabule umístěné v přírodě, na kterých 
mluví voda a organismy v 1. osobě a dávají ti úkoly a otázky pro práci s přírodninami.  
Tabule mají jen základní text (což je požadavek správné interpretace tématu) a jako 
dominantní prvek mají poutavé ilustrace badatelů z různých oborů – hydrobiolog, chemik 
nebo specialistka na vody se sinicemi.  
 
 

https://mapy.cz/zakladni?x=17.8787302&y=49.0504301&z=17&source=firm&id=1423952
https://hostetin.veronica.cz/bludiste-v-prirode
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Ukázka přírodního interaktivního stanoviště (Adélka neví, čím spláchne záchod, poradíš ji? 
Předtím si vyzkoušíš různé typy záchodů). 
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Seznam přírodních interaktivních stanovišť 
1. Přečti, než vstoupíš 
2. Jakou vodou spláchneš záchod? 
3. Život v čistém potoce 
4. Podivuhodné vlastnosti vody 
5. Zasakuj dešťovou vodu 
6. Rak říční - vítej v divočině 
7. Tajemný mikrosvět sinic a řas  
8. Pramen - zázrak v přírodě 
 

A kdy budu bloudit?  
Pod každým panelem přírodního interaktivního stanoviště na formátu A3 nalezneš otázku na 
malé tabulce A6. Dostaneš na výběr dvě odpovědi (a,b), ale jen jedna je správná. Jak si ověříš 
správnost své odpovědi? Podle mapky a slovního popisu začneš hledat v přírodě ukryté   
tabulky a nebo b. Tabulky se správnou odpovědí ti prozradí písmeno do tajenky, celkem jich 
musíš najít sedm. Podívej se na ukázku otázky s odpovědí zde.  
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6. Co je tvým úkolem? 
Projít všech osm stanovišť a vyluštit tajenku.  

Na každém stanovišti (formát A3) s velmi zajímavým textem a obrázkem tě kromě bádání 
čeká i otázka (na malé tabulce formátu A6). Na tu jsou dvě možné odpovědi - které jsou na 
tabulkách schovaných v terénu a musíš je najít (k tomu použijete mapku). Zvolíš-li si 
správnou odpověď, zjistíš hned písmenko do tajenky. V případě, že bude vaše odpověď 
špatná, musíte se vrátit a najít tu správnou. Kdo sestaví tajenku, může ji vhodit u prvního 
panelu do schránky a vyhrát v losování hostětínský mošt z Bílých Karpat.  

A hodí se obyčejná tužka. 

 

7. Obtížnost  
Hra je opravdu pro všechny. Obtížnost si můžeš zvolit na začátku hry u prvního panelu 
umístěného v obci Hostětín na moštárně u Centra Veronica nebo ji v průběhu kdykoliv i 
změnit. Záleží plně na tobě, co chceš z hry zažít. 
 

Pohodová naučná stezka – využiješ jen panely A3, podle kterých budeš bádat jen 

v blízkosti stanoviště. Projít můžeš všech osm panelů nebo zvolit i zkrácenou verzi, záleží, na 
co se cítíš: 

 lehký terén: panel 1 - 4  (zahrada Centra Veronica Hostětín a kořenová čistírna 
odpadních vod (KČOV). Zvládneš to do jedné hodiny třeba i s kočárkem.  

 těžší terén (divočina): panel 5 – 8 (obec Hostětín a les ohraničený modrým a červeným 
turistickým značením. Počítej s jednou a půl až třemi hodinami (počítáno podle rodin 
s dětmi).  

 

Vlastní Bludiště – obcházení/obíhání všech stanovišť/panelů A3 + navíc zodpovídáš otázky 

a hledáš skryté odpovědi v terénu podle mapy, máš možnost se ztratit nebo být pořádně od 
bláta. 
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8. Samoobslužná verze 

Vydej se do Hostětína kdykoliv. Bludiště je možné navštívit ve dne i v noci (nejzajímavější 
varianta, podklad pro tuto hru je právě noční labyrint LOS Běstvina), za deště, sněhu i 
v parném létě.  
Celá hra je přístupná na loukách, v lese a bažinách volně a zdarma díky Ministerstvu 
životního prostředí, spolku Tradice Bílých Karpat a Centru Veronica Hostětín.  
 
Při průchodu obcí se prosím chovej tiše a slušně a nezapomeň pozdravit. Při vyhledávání 
stanoviště č. 5 „Zasakuj dešťovou vodu“ v zastavěném území obce, se pohybuj výhradně 
okolo domu Hostětín č.p. 41, kde je umístěn panel. 

Začni úvodním panelem (1.) na moštárně u Centra Veronica a pak můžeš navštěvovat 
stanoviště už v libovolném pořadí podle zvolené obtížnosti (viz výše kap. 7).  

 
 

A co tě na jednotlivých stanovištích čeká a kde je najdeš? 
Všechny panely najdeš v obci Hostětín. 

1. Přečti, než vstoupíš 
- navštiv jako první (případně i jako poslední – je zde místo pro vhození tajenky); 
- mapa s vyznačením PIS, popis míst panelů a skrytých odpovědí na otázky, kde je hledat; 
- zde jsou dvě schránky: č. 1 obsahuje tištěný letáček s mapou, č. 2 slouží pro vhazování  
vyplněné tajenky. 
- KDE: stěna moštárny u Centra Veronica, Hostětín 4.  

2. Jakou vodou spláchneš záchod? 
- nejnavštěvovanější zastavení na téma, které se týká úplně všech; 
- dozvíš se, co je třeba šedá voda a kolik ušetříš, když pitnou vodu v záchodě nahradíš vodou 
jinou; 
- seznámíš se tu s Adélkou, která má velký rozpor, jakou vodou má spláchnout záchod. 
- KDE: hned vedle moštárny u Centra Veronica, na kompostovací toaletě (zvenku :D) 

3. Život v čistém potoce 
- hydrobiolog Míša tady zkoumá, kdo bydlí v čistém potoce – pomůžeš mu? Je potřeba jen 
jediné, svléknout si boty a hurá do potoka. 
- podíváš se na kvalitu a ochranu vody jako hlavní téma dnešního světa. 
- KDE: zahrada Veronica u potoka Kolelač (vedle dřevěné sušárny) 

4. Podivuhodné vlastnosti vody 
- znáš nějakého zádumčivého chemika? Přijď se podívat k nám, zrovna tu jednoho máme a  
neúnavně dočišťuje odpadní vodu v Kořenové čistírně (KČOV) 
- chemik právě pozoruje, čím je voda unikátní a jaké má vlastnosti, běž se podívat. 
- KDE: dočišťovací rybníček KČOV 

5. Zasakuj dešťovou vodu 
- „strejda Karel to má vymakané“, v létě si sedí s nohama nahoře a kolem sebe má krásnou 
zelenou zahradu a přitom všichni lomí rukama, že je sucho, jak to dělá? Přijď se podívat. 
- KDE: dům v obci Hostětín 41 

http://www.bestvina.cz/p/info/
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6. Rak říční - vítej v divočině 
- tak od tohoto zastavení začíná přituhovat, začíná les 
- divočina je nejenom v Africe, ale taky v Hostětíně, nevěříš?  
- kdo bude hledat odpovědi na otázky, užije si evropské močály a buš. 
- KDE: les nad Hostětínem u červené turistické značky 

7. Tajemný mikrosvět sinic a řas  
- tak malé a titěrné, ani okem to není vidět, ale dá se s nimi užít i kopec srandy; 
- když přijdeš po (při) dešti, zahraješ si slizovou válku se sinicemi, dáme ti návod, jak na to; 
- KDE: u krmelce u vývěru vody (značka „tři smrky vedle sebe ve smrkovém lese“) 
8. Pramen - zázrak v přírodě 
- tak neviditelný a přitom významný – pramen; 
- jaká voda je pitná a víš, odkud ji máš doma v kohoutku? 
- všichni hledají zlato, ropu, drahé kovy – ale co voda? I o ní je důležité se starat … 
- KDE: pramen potoka Kolelač na naučné stezce Naokolo Hostětína 
 
A nezapomeň také vyplnit tajenku – na šťastlivce čeká lahvinka moštu z Bílých Karpat (viz 
výše kap. 6). 
 

9. Moderovaná verze – ve více lidech více srandy 
Jste v Hostětíně na konferenci, kurzu, táboře, škole v přírodě nebo si chcete užít srandu se 
svými kolegy či příbuznými v přírodě?  

Pojďte to zkusit s Bludištěm ve formě společenské akce. Zpestříte si poznání Bílých Karpat 
navíc i neobyčejným zážitkem. 

Podkladem této hry je právě moderovaná verze z LOS Běstvina, kde studenti Labyrint běhají 
jako celonoční orientační hru. Ale až tak tvrdí být nemusíte, vyberte si i jiné varianty. 
 

 výukový program s lektorem (rozšíření o mikroskopické pozorování a 
hydrobiologický sběr) 

– k vybraným tabulím je vázán výukový program; 
– je možné zvolit variantu krátkou „ Živá a mrtvá voda“ (panel 3) a Hospodaření 

s vodou (panel 2) (3h.) nebo dlouhou „Návrat do divočiny“ (panel 6-8, velká 
půldenní vycházka, doporučujeme od 2. stupně ZŠ). 

 

 orientační běh - perfektní varianta „venkovního“ team buildingu nebo také pro 
různé celodenní akce (oslavy, konference, kurzy). Jsme schopni zajistit i noční 
variantu, kdo bude první? ;) lze absolvovat po jednotlivcích i po skupinkách (max. 3 
osoby). 

 
Kontaktujte nás na adrese tbk@tradicebk.cz anebo hostetin@veronica.cz 
 

http://www.bestvina.cz/p/info/
mailto:tbk@tradicebk.cz
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10. Letáček s mapou   
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