
Lesní badatelská 
úniková stezka

Terénní únikovka do 
lesa
Už jste někdy byli na únikovce? Zveme 
vás na tu naši, přímo do lesa. Pomocí 
zajímavých badatelských úkolů můžete 
postupně zjistit číselnou kombinaci pro 
odemčení  tajné schránky ukrývající 
Lesní tajemství. Pomocí tohoto 
pracovního listu a 8 panelů umístěných 
v lese se navíc můžete dozvědět mnoho 
zajímavostí ze života lesa.

Obtížnost stezky: střední - vede po lesní nezpevněné cestě, po dešti blátivé;  
       zpočátku stoupání, nevhodné pro běžné kočárky
Délka stezky: 3,7 km
Začátek stezky:  u sochy Skřítci na konci Hostětína
Časová náročnost: minimálně 2 hodiny nebo více, pokud budete zvídaví 
Komu je určena: dětem od 8 let. Zvládnou ji i mladší děti s rodiči a všichni, 
kdo si chtějí hrát i bádat a něco nového se dozvědět.

Hostětín - je kam jít...

... sami a po svých

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



Kudy stezka vede?
Stezka začíná na konci Hostětína u sochy Skřítků. Jak ji najít? Vydejte se  
z Centra Veronica přes náves kolem kaple Panny Marie a až se cesty rozdělí, 
odbočte doprava, tady už uvidíte rozverné skřítky. Od nich pokračujte lesní 
cestou do kopce a hledejte první panel s nadpisem  

Mapa stezky:
Cestu a místa jednotlivých zastavení můžete  sledovat podle mapky, kterou 
najdete v batůžku.

Vyznačení trasy a jednotlivá zastavení v terénu:
Pokud najdete první zastavení máte vyhráno. Na něm je i popsáno, jak je stezka 
značena. Panely jsou číslovány a tak budete vědět, jestli jste nějaký nevynechali. 
I hledání panelů je součástí únikovky! Tak ať vám žádný neunikne.

Protože projití celé stezky se všemi úkoly je časově poměrně náročné, úkoly, 
které je nezbytné splnit pro nalezení pokladu jsou označené symbolem         
a šedě podbarveny. Ty ostatní jsou pro rozšíření vašich znalostí a obzorů a 
necháme na vás, zda se jim budete věnovat v terénu nebo klidně až doma. 
Označili jsme je      . 

Přejeme vám dobrodružné a poučné chvíle strávené v lese - a to nejen na této 
stezce.

• tužka
• mapa badatelské 

stezky
• 
• exhaustor  

(s balonkem)
• lupa
• lupa skleničková
• lesácký trojúhelník
• metr krejčovský
• miska

• papír na kreslení
• síťka akvarijní
• přílohy k badatelské 

stezce (A4 listy)
• klíče a publikace  

(8 ks):  
Klíč k určování 
hmyzu, Klíč 
k určování 
obojživelníků, Klíč 
k určování půdních 
bezobratlých 

živočichů, Klíč  
k určování vodních 
bezobratlých 
živočichů, Klíč  
na určování 
mechorostů, Na 
stopě, Prostřeno 
v přírodě, Stopy 
velkých šelem a 
jiných lesních zvířat

Sada příloh k badatelské stezce v batůžku:

Začínáme v podzemí

Na prvním panelu se setkáte 
s životem v lesním podzemí. 
Zkuste projít prstem bludištěm 
a zjistit, jak najít lesní tajemství. 
Pokud by vám z bludiště příliš 
přecházely oči, pomůže vám 

s navigací zelená stopa. První 
zastavení je rozehřívací a žádný 
další úkol nemusíte plnit. 
Tak směle k dalším panelům  
po zelených značkách*.  

Pokud něco chybí nebo je zničeno, informujte nás.

* V případě problému s navigací a orientací využijte přiloženou 
mapku v batůžku.

Doma si nás můžeš vymalovat!



Teď už víte v jaký strom roste semenáček, který vás stezkou provází?

Nyní stačí si poznamenat jeho číslo do obdélníčku, ještě se nám 
bude hodit při hledání Lesního tajemství!
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To je vše. Můžete se vydat k dalšímu zastavení nebo zjistit více  
o problémech spojených se změnou skladby lesa, kterou způsobil 
člověk.

Přečtěte si následující bubliny a spojte je s obrázkem, který k nim 
podle vás patří. Díky tomu se dozvíte jaká rizika jsou spojená  
s tím, že pěstujeme převážně monokulturní smrkové lesy.

Kůra smrků chutná brouku lýkožrou-
tu smrkovému. Jeho larvy pod kůrou 
dokáží strom úplně ohlodat. Ten se 
snaží bránit pomocí smůly a brouky 
„zalepit“. Pokud ale smrk roste v suché 
oblasti, kde není jeho přirozené pro-
středí, má smůly málo, svůj boj pro-
hraje a uschne. Vyrojení brouci potom 
napadají další smrky v okolí.

Hádanky semenáčků

Na tomto zastavení získáte první část klíče k Lesnímu tajemství. 

Jak je uvedeno na panelu, nejprve je potřeba použít trochu 
přemýšlení a zjistit pomocí hádanek názvy druhů semenáčků  
na panelu. Poznámky si můžete psát níže:

Smrky pěstovány v nepřirozených 
podmínkách tvoří vysoké a štíhlé 
kmeny s větvemi hlavně v horní části 
stromu. Pokud takové stromy necháme 
nechráněné před větrem, velmi snad-
no dojde k jejich zlomení, případně 
vyvrácení.

Pokud pěstujeme jednu dřevinu na 
velmi rozsáhlých plochách, tak  
v případě napadení „škůdcem“ dojde  
k velkoplošnému úhynu a vytváření 
holin. Takové holiny mohou zapříčinit 
sesuvy půdy, povodně a v některých 
případech už les nemusí jít vůbec 

Pěstování smrkového lesa vytváří velmi 
hustý a světlu neprostupný porost. Pro-
to ve smrkovém lese nenajdeme mnoho 
rostlin ani keřů. V takovém lese se sice 
dobře chodí, ale pro přírodu a její diver-
zitu je to nepřátelské prostředí.

smrk158



Jak stárnou stromy?

Na tomto zastavení se budeme zabývat věkem stromů. Pozorně 
si  přečtěte pokyny k určování věku stromu na panelu (bublina 
označená lupou). Díky badatelskému batůžku si můžeme práci 
ulehčit. Najděte špendlíky a jdeme na to!

Jak je uvedeno na panelu, nejprve je třeba určit věk stromu  
z pařezu. Zkuste tedy spočítat letokruhy u nejbližšího pořezaného 
stromu. Aby se vám to dělalo lépe, za každých 5 let zapíchněte 
jeden špendlík.

Počet zapíchnutých špendlíků je navíc další indicií k odhalení 
lesního tajemství, proto si jejich počet zapište do zvýrazněného 
pole!

Strom měl ____________ let!

Pokud bychom chtěli zjistit věk nějakého stromu, asi by nebylo 
dobré ho pokaždé pokácet. Proto jsou i další metody, jak se dá věk 
stromu orientačně spočítat. Můžete si to zkusit pomocí metody 
popsané na další straně nebo klidně pokračovat k dalšímu panelu. 
To nezbytné k odhlaení tajemství jsme už získali.

Metoda přibližného odhadu věku stromu

Velmi přibližná, vhodná pro všechny druhy dřevin. Pokud si 
vyberete nějaký čerstvě pokácený strom a jeho pařez můžete 
dokonce přesnost této metody porovnat s počítáním letokruhů.

• Obvod stromu (v centimetrech) změřte metrem  
(najdete v batůžku) 130 cm nad zemí a vydělte čísly 3 a 2. 

• Získáte dvě čísla. 
• Stáří stromu se potom pohybuje v tomto rozmezí a je udáno  

v letech. 

Například.: Je-li obvod stromu 120 cm (měřený ve výšce 130 cm)

120 : 3 = 40 
120 : 2 = 60

To znamená, že strom je starý přibližně 40 – 60 let. 

Vlastní výpočet:

____________________  : 3 =__________  stáří  [roky]
obvod stromu [cm]  
                                          
____________________ : 2 = _____________ stáří  [roky]
obvod stromu [cm]                                            

 Stáří stromu  s obvodem kmene  _____ cm je asi  _________ let.

Pokud jste si vybrali čerstvě pokácený strom a dokážete najít jeho 
pařez porovnejte přesnot výpočtu! Trefili byste se výpočtem do 
věku stromu určeného z letokruhů?

věk zjištěný počítáním letokruhů 
na pařezu věk zjištěný výpočtem



Kdo žije v lese?

Další indicii k Lesnímu tajemství najdete u jednoho z obyvatel 
stromu na panelu. 

Nejdříve se ale zkuste podívat na úkol na panelu označený lupou 
ať zbystříte oči před důležitým úkolem. Pozorování si můžete 
poznamenat níže. K pozorování a určování využijte lupu nebo klíče 
k určování stop. To vše najdete ve vašem badatelském batůžku.

Co jsme našli? O jaké zvíře mohlo jít?

Jedno ze zvířat na obrázku se vám snaží poradit další část  
k odemčení Lesního tajemství. Číslo z panelu si napište do 
rámečku, ať ho nezapomenete a na konci stezky vám pomůže  
s odhalením tajemství. Že nevíte, kde hledat? 

To zvíře „vidí ušima“ (vysílá ultrazvuk, jehož odrazem dokáže 
slyšet prostor i v úplné tmě). Létá, ale není pták. Teď už určitě 
víte, kde hledat.

Lesnické počty

U tohoto zastavení si trochu započítáme. 

Tak jdeme na to. Zkusíme si nyní roli lesníka, který musí spočítat, 
kolik dřeva se dá získat ze stromu. Budete potřebovat metr  
a stromu změřit obvod v tzv. prsní výšce (130 cm nad zemí). To už 
umíte.

Teď je nutné navíc určit jeho výšku. To se dá udělat takto:
• S odstupem se postav naproti měřenému stromu. 
• Dřevěný trojúhelník z batůžku si přilož k očím, tak, jak je 

zobrazeno na obrázku (správnou polohu pravítka zkontroluj 
visící olovničkou, která musí být shodná se svislou stranou 
trojúhelníka). 

naměřený obvod stromu



Podívej se přes přeponu (nejdelší stranu) trojúhelníka a popojdi 
na místo, z něhož uvidíš vrchol stromu v pokračování přepony.  
Od místa, kde stojíš, změř vzdálenost ke stromu.  
Tuto hodnotu sečti se svou výškou a získáš přibližnou výšku 
stromu.

_________________   +  ________________  = 
A= vzdálenost od stromu    V = tvoje výška   [m]        
      k místu měření  [m]                                                   

Z přiložené tabulky (v batůžku) teď můžete zjistit kolik by  
z měřeného stromu bylo dřeva na topení nebo fošny. Tabulka je 
pro buk, pro ostatní stromy jde pouze o velmi orientační odhad.

Z našeho stromu by bylo:

    
k ohřevu

Dnes můžeme použít i moderní technologie. Vyzkoušejte třeba 
aplikaci Dřevařská kalkulačka na tabletu lektora nebo na svém 
telefonu.

výška stromu

m3 dřeva van a kýblů

Breberky pod lupou

Další indicie k rozluštění 
Lesního tajemství se skrývá 
na tomto zastavení. Přečtěte 
si zadání označené na panelu 
lupou a poté se řiďte pokyny 
níže a využijte pomůcky  
z badatelského batůžku.

Pojďme se teď dívat na les úplně 
z blízka. V badatelském batůžku 
najdete tzv. krabičkovou lupu, 
klíč k určování bezobratlých 
živočichů a podivné zařízení 
s balonkem, kterému se říká 
exhaustor.
Abyste bezobratlé našli, musíte 
se začít dívat pozorně a z blízka. 
Často je potřeba obrátit kámen, 
rozhrnout listí nebo odloupnout 
kus kůry. Drobní živočichové 

mají většinou rádi tmu,  
a proto se vám budou někam 
snažit schovat. Zkuste proto 
použít pinzetu nebo štěteček  
a živočicha opatrně, tak abyste 
mu neublížili, dát do krabičkové 
lupy. Nebo použít exhaustor tak, 
že nejprve vyfouknete balonek  
a poté nasajete živočicha, 
kterého pak v kádince 
exhaustoru můžete pozorovat. 
Poté přichází na řadu jeho určení 
pomocí klíče. Na něm si najděte 
pokyn „zde začněte“ a pomocí 
odpovědí na otázky zkuste určit, 
o jakého bezobratlého jde. 

To si zapište tady do tabulky  
a zamyslete se, jaká by mohla 
být jeho role v lesním prostředí.

Co jsme pozorovali? Co v lese dělá?

škvor Klade vajíčka do půdy, živí se rozkláda-
jícími listy, nechce být rušen



Pokud budete dobří lovci nebo máte dostatečné znalosti, můžete 
zjistit další číslo nutné k rozuzlení Lesního tajemství. 

Číslo se skládá ze tří čísel, dle počtu končetin jednotlivých druhů. 
Kolik noh má:

Příklad: člověk 2, želva 4, klokan 2 -> výsledné číslo 242

brouk pavouk mravenec

Odemykáme tajemství

Lesní tajemství musí vyklíčit! K tomu budeme potřebovat 
odemknout všechny zámky na truhličce*. 

Každá badatelská skupina má svůj pracovní list, který je zároveň 
klíčem (číselným) k jednomu ze zámků.*

Do bublin níže si opište čísla získaná během putování za Lesním 
tajemstvím a zkuste rozluštit potřebnou číselnou kombinaci pro 
odemčení zámků.

ZJISTĚTE VÝSLEDNÁ ČÍSLA K ODEMČENÍ TAJEMSTVÍ!

* pokud stezku absolvujete samoobslužně, místo, kde je truhlička ukrytá  
je popsáno na vstupních dveřích do Centra Veronica
** neplatí pro samoobslužné absolvování (na truhličce je jen jeden zámek)

2. zastavení
druh stromu

3. zastavení
počet špendlíků

4. zastavení
číslo od „neptáka“

7. zastavení
nohy breberek

třetí číslo z první  
bubliny

první číslo z druhého 
rámečku + třetí číslo 

z třetího rámečku

druhé číslo  
z čtvrtého rámečku 
minus první číslo  

z čtvrtého rámečku



Les má mnohá tajemství. Přejeme vám, aby jejich objevování 
působilo radost.

Jsme rádi, že jste prošli celou stezku a neztratili se v lese. Odevzdejte 
prosím batůžek lektorovi nebo v Centru Veronica. 

Pochlubte se fotografií či svými výsledky na FB s označením 
#badatelskastezka.

Budeme rádi za výsledky či fotografie z vašeho bádání,  ale také za 
připomínky či podněty  ke stezce - a to jak písemně tak osobně. 
#veronicahostetin

Pokud byste se chtěli ke stezce vrátit doma nebo s přáteli, materiály 
ke stezce jsou dostupné na tomto odkazu: 

https://hostetin.veronica.cz/lesni-tajemstvi

Na rozloučenou


