
 

Hledačka vznikla za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za 
obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědná Actaea – společnost pro přírodu a krajinu a nelze 
jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí. 
Projekt byl podpořen z programu Pro budoucnost Nadace OKD. 
 
                                            
  
 
O hledačku se stará Hnutí Brontosaurus Jeseníky. 
 
Questing vyvinula nestátní nezisková organizace Vital Communities ve Vermontu, USA, v roce 1995 
a je vlastníkem příslušné obchodní známky. 

 *** Skrytá tvář Muny ***  
 
Obtížnost hledačky: fyzicky lehká, náročná na orientaci  
Délka hledačky (délka, čas): 1,8 km, asi 2 hodiny  
Kdy je vhodné hledačku procházet: hledačka je přístupná celoročně, ale nejvhodnější čas k návštěvě 
je od jara do podzimu; v zimě může překvapit (nikoli odradit) množství sněhu. V létě může být 
cesta hodně zarostlá.  
Vybavení na cestu: papír, tužka, baterka, může se hodit repelent, dlouhé kalhoty  
Začátek hledačky: asi 200 m za bránou areálu Muna (ověřit), odbočka doleva, před modrobílou 
vodárenskou tyčkou (u sloupu vysokého napětí), před malou skupinkou smrků  
Upozornění: cesta vede terénem, pozor na zbytky drátů, pletiva, střepy, apod. 
Hledačka je zvlášť vhodná pro dobrodruhy. 
 

Zastavení cesty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.-  
Ustaňte teď ve svém spěchu, zastavte se ve 
kvaltu. 
Postavte se vprostřed louky na kus asfaltu. 
Stará cesta na Salisov tudy kdysi vedla, 
což je místo narození Němce Kurta Schädla. 
Hleďte na pětici stromů, které rostou tam, 
jejich název neprozradím, ačkoliv ho znám. 
Kdo by jejich jméno neznal, to je pěkný 
vemeno, 
zapište si z toho jména čtvrté písmeno. 
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2. – mostek 
V létě možná že stín stromů poutníkovi přijde vhod, 
po levici budete mít z drátů zrezivělý plot. 
Teď jste na kamenném můstku, pod nímž voda teče, 
v dětství tu Kurt pouštěl loďky u potoka kleče. 
Most přetrval pokolení, vše kolem je jiné, 
nic netrvá, vše se mění, čas jak voda plyne, 
potok zurčí, běží v řeku a ta spěchá v mořskou hloub, 
tam na konci plotu z drátů stojí velký šikmý sloup. 
Na tom sloupu stojí nápis pod sebou tři písmena, 
ten kdo někdy na vojně byl, možná ví, co znamená. 
Vezměte si první hlásku, abecedu znáte, 
co je před ní, vzpomeňte si, a s čárkou to máte. 
 
 
_  _ _ _ 
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3.- 
Žádný člověk nikdy neví, co se může stát, 
přišla válka, místo cesty je ostnatý drát. 
Zajatecký tábor v lese byl tu postaven, 
z okolí tu našlo práci pár mužů a žen. 
Až půjdete podél plotu, bílý dům se přiblíží, 
nalezněte stěnu* s okny, spočtěte ta bez mříží. 
Tak kolik těch oken bylo? Vemte hlásku poslední, 
potom dále pokračujte směrem v stranu polední. 
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*jedná se o SZ stěnu 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. – podzemí 
V podzemí tajemném ztratíš se snadno, 
po tmavých chodbách, co dýchají minulost, 
choditi bez baterky není radno. 
Kdysi tam prý býval sklad 
na jídlo, i úkryt snad. 
Kdo v temnotách zabloudí, tomu není pomoci, 
když nenajde cestu ven, padne duchům do moci. 
Viděn tu prý bývá Kurtův duch, 
kdo ho spatřil, hrůzou ztuh'. 
Prohlédni si obrázek nad vchodem 
a první písmeno z jeho barvy vem. 
Podzemím projděte na druhou stranu, 
pozor si dejte na do hlavy ránu. 
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5. - lágr 
Já, Kurt, kdysi jsem tu hlídával, 
se zbraní jsem obcházel, 
vězňům hlasitě nadával, 
ne každý z nich ten režim vydržel. 
Na tomto místě lágr stával, 
dnes už jen ruiny zříti můžete, 
pořádně se kolem sebe porozhlédněte. 
Jaký musíš překonat drát, 
chceš-li z lágru utíkat? 
vezmi čtvrté písmeno 
a budeš mít splněno. 
 
_ _ _ _ _ _ _ 
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6. - nádraží 
Těžko je uvěřit alespoň na chvíli, 
že na toto nádraží zajatci přiváženi byli, 
a po válce pak pod dohledem vojáků 
Němci hromadně nastupovali do vlaků. 
Koleje vyrvány a prodány, 
zdi vandaly popsány, 
místo vlaků odpadky, 
nespadněte do skládky. 
U zastavení E naučné stezky, 
alespoň nadpis přečti si hezky. 
Chceš-li hlásku do tajenky znát, 
musíš se před římskou I. podívat. 
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7. – smírčí kříž 
Za lidskou oběť válečnou vztyčen byl 
smírčí kříž. 
Tak pozměň cestu svou a přijdi blíž. 
Už pár let u nádraží stojí. 
Popřej lidem dobré vůle klid a čistá 
srdce –  
a i těm vůle špatné, protože ti to 
potřebují nejvíce. 
Nahoře na kříži symbol utrpení Krista, 
jak se nazývá, to víš dozajista. 
Použij čtvrté písmeno druhého slova 
a budeš vědět, kde poklad je schován. 
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Pro poklad se vydejte po bývalých kolejích, které vedou mezi 
2 asfaltovými cestami, na severovýchod. Asi po 300 m 

hledejte podle tajenky. 
 

Popis cesty 
 

Zastavení č. 1-cesta 
Z kusu asfaltu pokračujte pěšinou po louce. Projděte pod dráty elektrického vedení, vejděte do lesa a po levé straně 
budete mít drátěný plot. Nad potokem se zastavte. Těm, kteří si chtějí prohlédnout mostek z blízka, je určena krátká 
pěšinka odbočující vpravo z cesty. 
 
Zastavení č. 2-mostek 
Pokračujte dále po pěšině, asi po 20 m se ocitnete na rozcestí (v blízkosti je betonová skruž zčásti zapuštěná do země). 
Zde máte na výběr ze dvou různě obtížných variant. 
• Lehčí varianta: 

Pokračujte po pěšince nahoru směrem k budově (na mapě č. 119). Vylezete na betonovém plácku mezi objekty 
č. 119 a č. 91. Vyrazte směrem nahoru po asfaltové cestě. Po levici budete míjet budovy č. 90, č. 89 a č. 88. 
K budově č. 88 a k jejímu okolí se vztahuje další zastavení. 

Zastavení č. 3-plot 
Za objektem č. 88 zatočte doleva směrem k objektům č. 130 a 131. Po pravé straně uvidíte zastavení B 
historické naučné stezky. Asi po 20 m vyjdete na travnatém plácku. Těsně předtím, než se cesta začne 
rozšiřovat v plácek, se dejte vpravo do lesa (u padlého betonového sloupku, který leží asi 2 m od cesty). Asi po 
5 metrech uvidíte vchod do podzemí. Překonejte větve a vydejte se k němu. 

• Těžší varianta: 
Na rozcestí se dejte vlevo přes valy. Možná si všimnete střepů starého německého nádobí.  Pokračujte po 
pěšince tak, jako byste chtěli budovu č. 119 obejít zleva. Po levé straně uvidíte zelený domeček a betonové 
sloupky-pozůstatek plotu. Tyto sloupky se teď na dlouhou dobu stanou vaším orientačním bodem, držte se stále 
k nim stále co nejblíže. Asi po 20 m uvidíte vlevo bránu a napravo objekt č. 84. Přejděte přes cestu vedoucí 
k bráně a pokračujte stále podél sloupků. Asi po 50 m se plot prudce stočí doleva. Po dalších asi 50 m uvidíte 
padlý listnatý strom. Přelezte/podlezte jej a asi po 30 m pěšinka zahýbá vpravo na val okolo skupinky bříz. Asi 
po 15 m uvidíte napravo od pěšinky docela velký kámen a napravo se objeví objekt č. 88. 

 
Zastavení č. 3-plot 
Pokračujte stále stejným směrem podél zbytků plotu a asi po 200 m, na úrovni sloupku označeného růžovým 
provázkem, zahněte vpravo. Měli byste vylézt na travnatý plácek. Přejděte jej a tam, kde začíná cesta k objektům č. 130 
a č. 131 (napravo od vás) leží asi 2 m od cesty padlý betonový sloupek. Na tomto místě vkročte do lesa a asi po 5 m 
uvidíte vchod do podzemí. Překonejte větve a vydejte se k němu. 
 
Zastavení č. 4-podzemí 
Doporučujeme projít podzemní chodbou, ale není to nezbytně nutné. Podle terénu lze rozeznat, kudy chodba vede. Od 
vchodu je vidět asi 25 m vzdálený falešný (zazděný) východ, ten skutečný naleznete asi 10 m od toho nepravého (je to 
takový zarostlý kopeček).  U východu se dejte vlevo a pěšinkou v netýkavkách dojděte k dvojitému hrazení a jděte skrz 
něj. Překonejte padlý jehličnan a pokračujte vpravo stále skrz dvojité hrazení. Po levé ruce budete mít za plotem bílý 
domek a kůlnu. Za ním opusťte hrazení (stáčející se doleva). Jděte asi 15 m po pěšince vedoucí vedle lesní cesty a pak 
zabočte vlevo do netýkavek. Po levé ruce budete mít příkop a dvojité hrazení, jděte podél něj, dokud vpravo neuvidíte 
černý vršek betonového krytu. Vydejte se ke krytu a u něj najděte základy lágru. 
 
Zastavení č. 5-lágr 
Od betonového krytu pokračujte směrem k budovám, obejděte je z levé strany. Měli byste se objevit na asfaltové cestě 
před objektem č. 58. Dejte se vpravo a u cedulky označující číslo tohoto objektu sejděte z cesty nalevo a vkročte do 
lesa. Jděte mírně doprava tak, abyste  budovu, kterou vidíte, obešli z pravé strany. Pozor na tři velká mraveniště, na 
která možná narazíte! Až vyjdete na cestu před objekt č. 60, vydejte se napravo. Potkáte zastavení D historické naučné 
stezky. Dále jděte po cestě zatáčející doleva. Ocitnete se u dalšího zastavení historické naučné stezky (E)  a zároveň na 
nádraží. 
 
Zastavení č. 6-nádraží 
Projděte mezi nádražními budovami a zatočte doprava. Teď by vaše kroky měly vést po rampě nad bývalými kolejemi 
až na konec nádraží (nutno 3x prolézt/přelézt zábradlí).Mezi objekty č. 116 a 117 je báječná ozvěna, kterou 
doporučujeme vyzkoušet. Až dojdete podél stěn nádražních budov popsaných nejrůznějšími sděleními na konec, dejte 
se za dálničními svodidly doleva a uvidíte smírčí kříž. 
 
Zastavení č. 7-smírčí kříž 
Pro poklad se vydejte po bývalých kolejích, které vedou mezi 2 asfaltovými cestami, směrem na severozápad (na 
rozcestí se dejte doprava). Asi po 300 m hledejte podle tajenky. 
 


