
Já jsem komár Toník, plácačce jsem unik… 

Domov můj je lužní les, kde začne vaše cesta dnes. 

U questu vás vítám rád, první úkol chci vám dát. 

Abyste ho mohli splnit, musíte si k němu dojít… 

Trasa našeho questu začíná pod můstkem na parkovišti před 

budovou školy. Odtud pokračujte po cestě do lužního lesa, až 

přijdete k Dirt Parku. 

1. Váš první úkol je tu. Spočítejte černé a žluté pruhy 

(malé i velké) na obou podpůrných tyčích cedule. Od 

výsledku odečtěte číslo 10. Říkejte si v duchu abecedu 

(včetně písmen s háčky) a zastavte se u písmene s číslem, 

které vám vyšlo. Umístěte ho do tajenky pod číslem 21. 

Právě jste na krásném místě, zabavíte se tu jistě. 

Běhejte si, skákejte si, hlavně nohu nezlomte si. 

Copak to tu krásně voní? Přiveď si sem dívku svoji. 

Květiny však netrhej, místo toho pusu dej… 

Pokračujte po lesní cestě podél mladého stromořadí (po 

levici) a kvetoucího lužního lesa (po pravici, v měsíci dubnu) 

k autobusové zastávce u hlavní silnice. Opatrně přejděte přes 

přechod a dojděte k vodárenské věži. Zde vás čeká druhý 

úkol. 

2. Pohlédněte mírně vlevo a spatříte strom s bílou kůrou a 

dvěma korunami, který se větví hned od země. Jak se 

tento strom jmenuje? 

---   ---   ---   ---   --- 
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Smrček nám tu krásně voní, moc původní tu však není. 

Lidé ho sem nasadili, aby náš park dozdobili. 

Jehlice své světlé mívá, ozdobou všech parků bývá. 
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3. Třetí otázka zní: Jaké je druhové jméno tohoto smrku, 

který má pichlavé jehlice a lidově se mu říká stříbrný? 

Písmeno CH patří na jednu linku. 

---   ---    ---    ---    ---   ---   --- 
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Pokračujte dále po cestě. Na jejím konci spatříte mírně vlevo 

dřevěnou skautskou klubovnu. U ní naleznete další úkol. 

Tady skauti přebývají, svoji klubovnu tu mají. 

Zaťukejte na dveře, možná vám skaut otevře. 

Chceš-li skautem býti, najdi invazní kvítí. 

Vydejte se od klubovny směrem k lavičce na břehu slepého 

ramene Labe zvaného Skupice. Kousek za ní, poblíž 

betonových protipovodňových zábran, spatříte ceduli s 

nápisem MÍSTO ČERPÁNÍ POŽÁRNÍ VODY. Jste na místě.  

4. Čtvrtá otázka zní: Jak se jmenuje invazní rostlina, 

která zde roste? Nápověda: vznikla u nás zkřížením 

křídlatky japonské a sachalinské. Do tajenky použijte 

první a poslední písmeno jejího celého názvu. 

 

---  ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---        ---   ---   ---   ---  --- 
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    Směr vaší další cesty je podél slepého ramene Labe zpět 

okolo skautské klubovny k tabuli naučné stezky Skupice - 

Huslík. 

Roste tu čarovník i konopice, vítá vás slepé rameno – 

Skupice. 

Naučná stezka vám ukáže, co lužní les dokáže. 

Tabuli si pročtěte a naše dvě otázky zvládněte… 
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5. Co daroval zoolog, geolog a paleontolog Antonín Frič 

Muzeu království českého? 

---   ---   ---   ---   ---   --- 
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6. Kolik lístků (slovy) mají listy kakostu lučního? 

--- --- --- ---  
3   
 

Od naučné tabule si „odskočte“ vlevo do lužního lesa k bustě 
prvního českého novináře a básníka. Všimněte si nápisu na 
lavičce, která se nachází poblíž této busty. Lavičku ozdobili 
studenti kvarty EKO Gymnázia Poděbrady. 

 

 

 

 

 

 

Zde vám úkol nedáme, později se však zeptáme. 

Proto v paměti vše mějte, na později si uschovejte. 

Bude se vám jistě hodit, až budete chtít poklad najít. 

 

Pokračujte dále podél Skupice. Na prvním rozcestí 

odbočte doprava. Držte se značky naučné stezky a 

dojděte na místo zvané Čábelna. 

 

Místo zvané Čábelna, dávno už ne cihelna. 

Potichu tu pobývej, sluníčka si užívej. 

Budeš-li v klidu seděti, užovku můžeš viděti. 
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7. Zjistěte z informační tabule jméno rostliny z čeledi 
miříkovitých. K zápisu na linky použijte třetí slovo 
českého názvu této rostliny. 
 
---   ---   ---   --- 
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Pokračujte k altánu. Zahněte doleva po začínající asfaltové 

cestě. Po pravici budete mít odpadkový koš a lavičku. Na 

rozcestí se dejte doprava k dalšímu altánu. 

Lesem jsme prošli, k altánu jsme došli. 

Strom se u něj vyjímá, zelenou barvou oplývá. 

Roste na něm známá řasa, co jen jednu buňku má, 

Oxid uhličitý ze vzduchu si bere a kyslík vydává. 
 
8. Osmý úkol zní: Jak se tato řasa jmenuje 
 
Z 
---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 
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9. A ještě jednou naše řasa: Pojmenujte děj, při 
kterém z okolního prostředí přijímá vodu a oxid 
uhličitý a přeměňuje je na cukr a do okolního 
prostředí uvolňuje kyslík. Nápověda: Jedná se o 
nejdůležitější chemickou reakci na Zemi, bez které by 
nebyl možný život. 
 
---    ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 
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Další vaše cesta vede po asfaltové cestě směrem od Labe do 

města. Pokud jste tu na jaře, ucítíte z lesa vonět česnek 

medvědí. Dojděte k poděbradské úpravně vody a spatříte 

rozložitý strom, který se jmenuje katalpa. 
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Já zvláštní jméno mám, katalpa se nazývám. 

Proč je tak zvláštní vím - z jazyka Indiánů pochází. 

Můj domov je v jiné zemi, ale tady daří se mi. 

Mé plody dlouhé lusky jsou, semena snad brzy ponesou. 
 

10. Poslední desátý úkol je tu: Z kterého světadílu 
katalpa pochází? 
 
---   ---   ---   ---   ---   ---   ---      ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 
 1           19                        16      7 

Nyní už máte všechna potřebná písmena do tajenky. 

Vyluštěte ji tedy a vydejte se zpět do školy. Přejděte po 

přechodu (mírně vlevo) hlavní silnici a jděte stejnou cestou, 

kterou jste přišli. Pokud jste tu na jaře, po cestě potkáte 

sasanky, orseje a dymnivky. 

V kanceláři školy je v truhle ukrytý poklad. Pokud máte 

celou tajenku a vyluštíte číselný kód zámku, který truhlu 

obepíná, bude váš. 

Ale nejprve tajenka: 

 --- --- --- --- --- --- ---      
 1   2   3   4   5   6   7         
 
 ---  ---  ---  ---  ---   ---   ---   ---   ---   ---  ---  ---  ---  ---  --- 
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Děkuji, že jste se se mnou 

prošli polabským lužním lesem 

a poznali jeho krásy. Někdy 

zase na viděnou… 

Ale teď už spěchejte pro 

poklad! 

Váš Komár Toník 

   6 

 

 

Putování lužním lesem 

 

 

 

 

 

 

První poděbradský quest, který vytvořili studenti 

přírodovědného kroužku z EKO Gymnázia a ZŠ 

Jedna radost Poděbrady 

 

 

 

 

 

 


