
 

Velká velikonoční cesta za pokladem 

 

Pokud se rozhodnete hledat velikonoční poklad, čeká vás putování dlouhé 8,5 km se 16 

zastávkami. Na některých zastávkách máte splnit úkoly, na jiných hledat informace, které vás 

později dovedou k pokladu. Kdo má zkušenosti s navigací a souřadnicemi, může si stáhnout 

dokument Velká velikonoční cesta za pokladem – geocaching. Kdo půjde raději podle mapy, je 

pro něho určený dokument Velká velikonoční cesta za pokladem – mapa. Poklad však i v tomto 

případě musíte dohledat podle souřadnic. Doporučuji proto nabitý telefon s daty a aplikaci 

mapy.cz. 

Poklad je ukrytý v černém igelitovém sáčku, část je ho vidět. Nezakrývejte ho prosím úplně, 

aby byl snadno dohledatelný i pro ostatní účastníky cesty. A nezapomeňte, že pokud si chcete 

z pokladu něco odnést, musíte do něj také něco vložit. Mělo by to být něco, co by udělalo 

radost i vám.  

Na cestu vám doporučuji si vzít provázek (stačí 0,5 m), igelitku nebo pytlík, tužku, vytištěné 

instrukce, velkou (velikonoční) svačinu, nabitý mobil + Mapy.cz 

V případě potřeby mě neváhejte během cesty kdykoliv kontaktovat na telefonu 724245559 

(Ferbasová), budu mít vše po ruce a budu připravena navigovat na dálku      . Šťastnou cestu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Zastávka – 50.73153 N 015.07722 E 

Ocitli jste se na rozcestí turistických cest. Tak jako na nich jsou pro nás důležité barvy, i na 

velikonočních vajíčkách mají barvy svoji symboliku.  

Červená vajíčka znamenají lásku a náklonnost, dívky je dávají jen svému milému. Barva vzniká z 

odvaru ze slupek červené cibule a octa, červeného zelí, šťávy z červené řepy, šťávy z borůvek a 

bezinek. 

Světle zelená barva naznačují sympatie. Získává se odvarem ze špenátu, olšové kůry, lipového 

květu nebo mladého žita. 

Tmavě zelená symbolizuje oblíbenost a vytváří ji voda ze špenátu nebo odvar z olšové kůry. 

Modrá až fialová velikonoční vajíčka jsou naděje. Barva vzniká z lipového květu, kmínu nebo 

šafránu, případně z odvaru z nakrájeného červeného zelí, vody a octa. 

Žlutá znamená odmítnutí. Vajíčka se barví v odvaru z cibulových slupek, vývaru z šafránu nebo 

mrkvové natě 

Sečtěte kilometry na žluté turistické značce, to bude číslo A 

Dál se vydejte na souřadnice 50.A2938 N 15.0AA46 E   (cca 230 m) 

 

2. Zastávka 

Velikonoce jsou svátky jara, což představují i jejich symboly.  

Beránek představuje oběť Ježíše a ovečky věřící, jejichž je Bůh pastevec. Jaro je také symbol 

zrození nového života, což dokazují jehňátka, která se touto dobou rodí. 

Zajíc měl odedávna své místo v mytologii. Někde je dodnes brán jako ten, který nosí vajíčka. Jak 

tato představa vznikla, to se dnes neví. 

Vajíčko je symbolem nového života – vždyť právě z něj se líhnou ptačí mláďata. A kdy jindy je k 

tomu nejpříhodnější doba než právě na jaře, kdy se všechno probouzí a rodí se nový život? 

Vaším úkolem je rozšifrovat přísloví z piktogramu a spočítat slova. To bude vaše číslice B. 

 

 

 

 

Dál se vydejte na souřadnice 50.726(B:2)5 N 15.079(Bx2)8 E   (cca 360 m) 

 

 

 



3. Zastávka 

Když se podíváte jižním směrem,  měli byste vidět kostel v obci Dlouhý Most. V tomto ročním 

období ho čeká nejdůležitější svátek v roce. Velikonoce není jen pondělní koleda a kraslice, tak 

jak je zná většina z nás, ale začínají již 6 týdnů před velikonočním pondělím 40 denním půstem. 

Velikonoce začínají Popeleční středou, kdy je věřícím z popelu vrbových  kočiček na čelo dělán 

křížek, tzv. popelec. Následuje šest neděl a velikonoční týden  označovaný jako Pašijový. 

Velikonoce nemají jako Vánoce stejné datum, ale jsou každý rok jindy. Jejich datum určuje první 

úplněk po jarní rovnodennosti.  
 

Víš, kdy byl letos první úplněk po jarní rovnodennosti? Můžeme ti napovědět, že stejný počet 

dnů má nejkratší měsíc v roce.  Jestli už víš, tak číslice na místě jednotek je naše číslo C.  

Dál se vydejte na souřadnice 50.721(C-3)6 N 15.0C539 E (cca 660 m) 

 

4. Zastávka 

První postní neděle se jmenuje Černá, někde se jí také říká Pučálka. Ten den nosily ženy tmavé 

šaty a jedl se naklíčený osmažený hrách, takzvaná pučálka. V okolí Berouna se neděli říkalo po 

jednom zvířátku, které pro děti nosilo v noci na zahradu preclíky. Zvířátko najdete i tady na ceduli 

pod latinským názvem Vulpes vulpes. Jakpak na Berounsku tedy první postní neděli říkali? 

Vaším úkolem je spočítat obrázky se zvířaty tady na ceduli (obrázky, ne všechna zvířata!), číslice 

na místě desítek je vaše číslo D. 

Dál se vydejte na souřadnice 50.7D906 N 15.08936 E (cca 400m) 

 

5. Zastávka 

Druhá neděle se nazývala Pražná. Pokud vyluštíte tajenku, dozvíte se název jídla z praženého 

naklíčeného obilí (pšenice, žito, špalda či oves).  

 

 



A počet sloupků na jedné straně zábradlí bude i vaše číslo E.  

Dál se vydejte na souřadnice E0.7170111 N 15.0881942 E  (cca 240m) 

 

6. Zastávka 

Třetí neděle se nazývá Kýchavá. V jedné z kronik ze 16. století se píše o zvláštním moru, který ve 

středověku vylidnil řadu měst a vesnic. Onemocnění se projevovalo kýcháním a kdo kýchl, ten 

zemřel. Zlou nemoc prý zahnala až mše sloužená v kostelích a chrámech o třetí postní neděli. 

Proto se ji začalo říkat kýchavá. Dávno po skončení moru lidé věřili, že kolikrát kdo o této neděli 

kýchne, tolik let života mu zbývá. Kdo měl štěstí a kýchl rychle třikrát za sebou měl být po celý 

rok zdravý jako rybička. Díky kýchání prý v té době vznikl i nejrozšířenější křesťanský 

pozdrav Pozdrav Pán Bůh. 

Nedaleko vás je cedule se zákazem vjezdu a doplňkovou tabulkou. Spočítejte, kolik je na tabulce 

písmen Y a to bude vaše číslo F. 

Dál se vydejte na souřadnice 50.713283 N 15.F98367 E  (cca 800 m) 

 

7. Zastávka 

Čtvrtá postní neděle se nazývá Družebná, protože o této neděli chodíval družba se ženichem na 

návštěvu do domácnosti, kde chtěli o velikonoční pomlázce požádat o nevěstu.  V tuto neděli 

bylo  dovoleno mládeži se scházet a veselit se.  

Podívejte se na informační tabuli, který z ptáků klade vajíčka do cizích hnízd a na Družebnou 

neděli se nestihne vrátit z teplých krajů? Součet písmen jeho rodového i druhového jména je 

číslo G.  

Dál se vydejte na souřadnice 50.7(G+1)221 N  15.10(G+3)19 E  (cca 250 m) 

 

8. Zastávka 

Předposlední postní neděle se nazývá Smrtná, protože z doby pohanských slavností přetrval zvyk 

chodit o této neděli se smrtkou.  Smrtka, která byla symbolem zimy, se vynášela na vesnicích k 

nejbližšímu vodnímu toku nebo strmému srázu a tam se házela do vody nebo ze skály, někde se 

zahrabávala do země. Někde se smrtce říkalo také Morana, Mořena či Mařena. V tento den se 

v kostelech na oltářích zahalovaly kříže, aby věřící nerozptyloval třpyt drahých kamenů a zlata.  



Na některých horách a kopcích jsou vidět kříže. Ty mají právě lidem 

připomenout život Krista, být majáky víry. Svažte si ze dvou klacků kříž a 

vyneste jej nahoru na vrchol. Umístěte tam, kde se vám bude líbit. 

 

Dál se vydejte na souřadnice 50.71313 N  15.10447 E  (cca 220 m) 

 

 

 

9. Zastávka 

Poslední neděle před Velikonocemi se nazývá Květná. Tímto dnem začíná Pašijový týden, kdy si 

lidé zdobili kostely větvičkami jívy s kočičkami.  S květnou nedělí jsou ale spojovány i jiné zvyky. 

Věřilo se, že kdo si oblékne něco nového, nepokaká ho velikonoční beránek      . 

Tvým úkolem bude vystoupat na rozhlednu, kde najdeš složený dřevěný květ. Rozprostři mu 

lístky po směru jednotlivých kopců podle rozhledových tabulek. Najdi nadmořskou výšku 

Javorníku.  První číslice (řád stovek) je písmeno H. 

Dál se vydejte na souřadnice 50.71H94 N  15.105319 E  (cca 430 m) 

 10. Zastávka 

Poslední postní týden, začínající tzv. květnou nedělí, připomíná pašijové události, a proto se 

nazývá Pašijový, Svatý nebo také Veliký. Druhým dnem tohoto týdne je Modré pondělí.  

Kromě úklidu se tento den nesmělo pracovat. Prosíme proto, abyste i vy pomohli přírodě s jejím 

úklidem a během návratu odnesli z lesa alespoň jeden odpadek.  

Dál se vydejte na souřadnice 50.7205900 N 15.1009600 E  (cca 500 m) 

(malá nápověda - držte se naučné stezky       ) 

 

11. Zastávka 

Svatý týden pokračuje Šedivým úterým, pokračovalo se v úklidu, hlavně se vymetaly pavučiny z 

koutů.  

Vaším úkolem na této zastávce je zjistit, kolik barev je použito na symboly namalované na buku 

u cesty. To je vaše číslo I. 

Dál se vydejte na souřadnice 50.7(7xI)40 N 15.09715 E   (cca 280 m) 

 (malá nápověda - nezapomeňte správně odbočit z naučné stezky, bude to už poslední stoupání 

:-) 

 



12. Zastávka 

Středa Svatého týdne se jmenuje Škaredá či Sazometná. Druhý název dostala, protože se ten 

den vymetaly komíny. Škaredá se jí zase přezdívalo proto, že se prý Jidáš tou dobou škaredil na 

zrazeného Krista. Kdo se o Škaredé středě mračil, škaredil se už po celý rok a nic se mu nezdálo 

dost dobré. Na Škaredou středu se někde podávalo „škaredé jídlo“, třeba natrhaný bramborák. 

Vaším úkolem na této zastávce je zaškaredit se u břízy u cesty a poslat fotku paní učitelce      . 

Dál se vydejte na souřadnice 50.72498 N 15.09056 E  (cca 600 m) 

 

13. Zastávka 

 

Zelený čtvrtek. O zeleném čtvrtku naposledy zvoní kostelní zvony. Po mši prý odlétají do Říma, 

odkud se vrátí až o Bílé sobotě. Když se naposledy zvonilo, cinkali lidé penězi, aby se jich po celý 

rok držely. Když zvony umlkly, používaly se místo nich nejrůznější klapačky a řehtačky.  

Se Zeleným čtvrtkem byly v lidovém prostředí spojovány nejrůznější magické obřady. Věřilo se, 

že kdo o tomto dni časně ráno vstane a omyje se rosou, tomu se budou vyhýbat po celý rok lišeje 

a kožní onemocnění. Před východem slunce hospodyně vymetly světnice a smetí vynesly za 

humna nebo na rozcestí. Domácnosti se potom vyhýbalo prokletí a v domě se nedržely blechy. 

K snídani se jedl chléb s medem chránící před jedovatými zuby hadů, žihadly vos a sršňů. Med se 

házel i do studny, aby voda byla sladká a dobrá. Podle jiné pověry ten, kdo o Zeleném čtvrtku jí 

jen zelenou stravu jako špenát, zelí atd., bude po celý rok zdravý.  

A bylin se bude týkat i tvůj poslední úkol. Která bylina na informační tabuli má tak velkou moc, 

že jí ďábel ve vzteku propíchal jehlou listy? Spočítej písmena prvního názvu, vyděl je 4 a 

dostaneš číslo J. 

Dál se vydejte na souřadnice EF.AJEBE  N  DE.F(IxI)DEA E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14. Zastávka 

 Velký pátek je pro křesťany dnem hlubokého smutku. 

Věřící si připomínají Kristovo ukřižování.  O Velkém 

pátku se na vesnicích ale také čarovalo. Lidé vstávali 

před východem slunce a šli se společně umýt k potoku. 

Studená voda měla zaručit zdraví. Proti bolestem zubů 

prý pomáhalo vytáhnout ústy ze dna potoka oblázek a 

hodit ho levou rukou za hlavu. Děvčata předla pašijové 

nitě, které zatkané v oděvu chránily před uhranutím a 

zlými duchy. Košile ušitá z této látky, chránila podle 

pověry před bleskem a kulkou. Na Velký pátek se 

nesmělo nic půjčovat z domácnosti, aby ji čarodějnice 

neuhranuly. Protože se nesmělo hýbat se zemí, 

nepracovalo se na poli ani v sadu. Rolníci totiž věřili, že 

rozoraná země by mohla otevřít zlu cestu na svět.  

V Čechách se prý o Velkém pátku na několik hodin 

dodnes otevírá hora Blaník a rytíři vyjíždějí 

zkontrolovat svou zemi. Podle pověstí se otvírají tento den skály a vydávají své poklady.  

Rozhlédněte se kolem, zda na nějaký poklad nenarazíte, letos skály zůstávají otevřené až do 

Velikonočního pondělí! 

Pokračovat můžete na souřadnice 50.72901 N    15.08659 E 

 

15. Zastávka 

 V bílou sobotu se na pole nosily křížky z ohořelých dřívek, aby přinesly úrodu. Ženy a dívky tento 

den malovaly kraslice a muži a chlapci pletli pomlázky. Pro věřící je Bílá sobota dnem bdění u 

Kristova hrobu. 

Pokračovat můžete na souřadnice 50.73094 N     15.08137 E 

 

16. Zastávka 

Velikonoční neděle 

Den oslavující Kristovo Vzkříšení byl zároveň jednou z nejoblíbenějších slavností. Z dávných dob 

keltského osídlení přetrval na vesnicích zvyk uhasit v domech všechna ohniště. Hospodyně pak 

přinesla před kostel vlastní polínko, které přiložila na oheň. Když ho kněz posvětil, odnesla si 

domu oharek a zapálila od něj nový oheň. Ohořelé dřevo se dávalo do polí, aby byla bohatá 

úroda, popelem se sypaly louky, aby bylo dostatek šťavnaté trávy. Uhlíky kladené za domovní 

trám chránily dům před požárem. 



 

 

Zapisuj si indicie získané během cesty.  
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