
Putování po Ohři s vílou Egerií 
 

Obtížnost hledačky: Časově náročná, nutný doprovod dospělé osoby 

Délka hledačky:  350 km, hledačku není možné projít v jeden den, my doporučujeme si ji rozložit do 

více dní. 

Kdy je vhodné hledačku procházet: hledačka je přístupná celoročně, v zimě počítejte se sněhem.  

Vybavení na cestu: automobil, automapa nebo gps, papír, tužka, může se hodit dalekohled.  

Začátek hledačky: u pramenu Ohře  

 

 

Celé dlouhé roky střežím svoji řeku 

již Agara, Eger a Ohře nazývali, 

národy se střídaly tu po věky věků,  

Keltové, Germáni a Slované tu pobývali, 

užívali dary jejích vod a břehů.  

 

Jak změnila se Lososí má řeka,  

pryč jsou lesy hluboké a voda čistá,  

prudkou vodu přehrady poutají,  

klidné břehy lidská sídla okupují.  

 

Nejsem člověk, jen představa, 

kterou lidé ve své fantazii vytvořili, 

v pověstech má křehká postava 

lidem v nouzi pomáhá,  

však tvrdě trestá za sliby, jež nesplnili 

 

 

VODNÍ VÍLA Ve Smrčinách, kraji pramene životadárné řeky Ohře, žije prý od nepaměti tajemná vodní 

víla Egeria. Slované jí v dávných dobách dávali jméno Oharka. V říční tůni obývala křišťálový palác 

hluboko pod hladinou. Řeka Ohře každoročně způsobovala řadu vážných neštěstí a záplav. Lidé věřili, 

že je působí vodní víla Egeria, která je, podle čarodějných knih, přivolává. Egeria se ale lidí stranila a o 

jejich stesky se pranic nezajímala. Až jednou. Kdysi z jara lovil na podemletých březích řeky mladý rybář 

z Jindřichova v místech, kde se vlévá Slatinný potok do Ohře. Náhle se pod ním velký kus břehu utrhl 

a rybář spadl do rozvodněné řeky. Provaz, kterým byl opásán, se zachytil na chatrném křoví a jen silnou 

vůlí k životu nebo snad nějakým kouzlem, ještě pevně drží. Pod nohama se mu náhle ocitnul velký 

plochý kámen, který na bahnitém soutoku řeky a potoka nemohl přece vůbec být. Plochý kámen začal 

náhle stoupat i s rybářem několik stop vysoko, až nad hladinu vody. V divokém proudu se rybáři zjevila 

krásná dívčí postava, ozdobená závojem z pěny. Ale lze ji stěží rozpoznat v oslnivém lesku, který ji 

obklopuje. Sotva ji ale rybář zahlédne, tak uniká mezi kudrnaté vlny řeky Ohře. S tímto krásným 

obrazem v srdci se mladý rybář vrátil domů. Plný touhy se od té doby často a stále vrací na břehy, 

obestřené mlhami a tajemstvími. Jeho srdce touží ještě jednou překrásnou dívku spatřit. Až do své 

smrti ji již nikdy neviděl. Plochý kámen se, nikdo ani neví kdy, opět propadl do hlubin. Tok řeky Ohře 

od té doby mnohokrát změnil své koryto. Dnes je prý v tomto místě tichá tůň slepého ramene řeky, 



napájená spodní vodou a na její hladině plují každoročně bílé labutě. Samotná věčně mladá vodní víla 

Egeria stále opatruje všechny vodní prameny ve Smrčinském pohoří a jednou za pět set let snad 

vychází z pramene, nemocné uzdravuje a chudým pomáhá. Přesto mnozí mají pocit, že v hlubokých 

tůních řeky se čas od času objevuje obraz k zbláznění krásné dívky, která mizí v pěnivém závoji 

kadeřavých vlnek za plujícími labutěmi.  

 

Pramen  

Na tom tajemném místě se Ohře rodí,  

zvěř i poutníci sem rádi chodí. 

Kameny s vyrytými jmény zde v kruhu leží,  

každé jméno městu na Ohři náleží. 

 

Kolik kamenů je kolem pramenu? (napište slovy)    

       

          25                                                                        36                                                                            1 

Weissenstadter See 

Pojeďme teď k jezeru, 

do oblasti Weißenstadtu. 

Až ceduli uvidíte, 

úkol rychle vyřešíte.  

A jaký že vlastně je? 

Tak teď dobře poslouchejte. 

 

Jak se jmenuje lázeňský park mezi městem a jezerem? 

       

                                                                   11                                                                  

Egertal bei Neuhaus 

Vstup do přírodní rezervace, 

nedaleko naší hranice. 

Před 40 lety založena, 

v krajině německé nalezena. 

Málokdo ji zatím zná, 

proto teď se každý ptá. 

O jakou že vlastně jde? 

To se dozvíš v tajence. 

 

Napište název německé přírodní rezervace, která se nachází poblíž českých hranic.  

       X    X        
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VN Skalka 

Lidé se tu rádi na lodičkách plaví,  

děti ve vodě si často hrají.  

Žije tu i spousta různých ryb,  

pro rybáře zdejší voda rájem musí být. 

 

Jak hluboká je přehrada v nejhlubším místě? (Slovy v metrech) 
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   Chebský hrad 

Tento hrad si prožil krušné časy,  

i tak je všude kolem spousta krásy.  

Vřavu válek a dobývání, 

hlavně když došlo ke stmívání.  

Rachotily kolem něj husitské vozy,  

zrovna když se venku pásly kozy.  

 

V jakém slohu je postaven Chebský hrad?  
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Jezero Medard 

Pohřebištěm kmenů stromů 

jezero Medard bývalo, 

proto se tam dlouhé doby 

hnědé uhlí skrývalo. 

 

Přišel člověk, uhlí mizí, 

vzniká jáma veliká, 

co s tou jámou bude dále? 

Hloubá Sokolovská uhelná. 

 

Svedeme tam spoustu vody, 

tak jak to vždy bývalo, 

pak na místě temné jámy 

bude Medardovo jezero.   

 

Odkud se vzala voda v jezeře Medard? Byla napuštěna z: 

    X     

       16                                                       35                                     12 



Hrad Loket 

Hrad obtéká zde řeka Ohře,  

lidé se tu mají velmi dobře.  

Sloužil také jako vězení,  

kde docházelo k mučení. 

 

Jak se jmenuje skřítek, který řádí na hradu Lokti? 

         

                                                  19                                       40                                                           20 

Svatošské skály 

Je tu svatební průvod jenž znamenal,  

když Jan Svatoš slib nedodržel.  

Že pozemská dívka se mu zalíbila,  

víla ho na kámen proměnila.  

 

Jaká hornina tvoří skalní město? 
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Karlovy Vary 

Jestliže máš peněz hodně,  

kočárem přivezou tě koně.  

Tam na konci kolonády,  

stojí hotel pro velké pány.  

 

Jak se hotel nazývá? 

    

                   15                                                                                                                                      18 

Lázně Kyselka 

V Kyselce prý všechno bylo krásné,  

procedury, prameny i lázně.  

Cvičení a masáže tu měli, 

ručník zdarma k tomu dali. 

 

Nikdo nespočítá, kolik za tu dobu 

uplynulo vody v naší řece. 

Dnes opět mění Kyselka podobu,  

ať zas pověst dobrou svou si nese. 

 



Kolik památkově chráněných budov se zachovalo? (slovy) 
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Most Radošov 

Krytý most tu břehy spojuje,  

u vsi, co Radošov se jmenuje.  

Všude kolem krásná příroda,  

je tu pořád pohoda.  

Kdysi most zničili Švédové,  

snad tu ještě chvíli pobude.  

Po válce most obnovili,  

dnes je vidět zblízka zdáli.  

 

Jaký materiál byl použit ke stavbě mostu? 

     

               42                                                                                                         13                                  5 

 

 Boč 

V třetihorách dávno tomu 

k povrchu se horká láva tlačila. 

Dnes pyšná skála nad Ohří se tyčí, 

o těch dávných časech mlčí, 

však památka na sílu Země zůstala 

jako vějíř z šestihranných sloupů. 

 

 

Která hornina tvoří přírodní památku Boč? 

     

 

Klášterec nad Ohří 

Kláštercem protéká řeka Ohře, 

teče se jí tam dobře. 

Lemují ji krásné lesy,  

Občas naříkají ,, Vodo, kde jsi?” 

Pak zde stojí krásný zámek, 

lepší než nějaký hrádek. 

Je celý červený, 

i páv je tam spokojený. 



Také jsou tu lázně,  

kde pramenů je na dvě básně. 

Říká se jim Evženka,  

napila se celá rodinka. 

 

Muzeum čeho najdeme v zámku? 

         

       10                                                                                                                                           3 

Kadaň 

Vítejte ve městě Kadaň, 

o pozornost vás teď žádám. 

Projdeš Smetanovy sady, 

budeš-li k nim zády, 

jdi po cestě přímo, 

na rozcestí máš namířeno. 

Vlevo se dáš na rozcestí, 

narazíš na Studentské náměstí. 

Pokud k soše dojdeš, 

jméno českého krále najdeš. 

 

Jméno českého krále, jehož socha stojí na Studentském náměstí? 

     X  

                                                                32 

Želinský meandr 

Řeka Ohře pod Kadaní 

těžkou práci kdysi vykonala,  

než si cestu mezi skalami 

silným proudem vybojovala.  

 

Teplá oblast všude kolem 

rostlinám i živočichům je domovem,  

ještěrky a hadi na svazích se vyhřívají,  

hlasy vodních ptáků skály odrážejí.  

 

Jak se nazývá přírodní památka toku Ohře pod Kadaní? 

        X       
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VN Nechranice 

Vodní dílo Nechranice,  

pohltilo mnohé obce.  

Dnes tu jezdí pramice,  

rybáři nahazují ulice.  

Chytí kapra nebo plotice? 

 

O jaký typ hráze se jedná? 

      

              8                                                                                                                                                   14 

Žatec 

Město chmele zná snad každý,  

že tu dobré pivo vaří.  

všude kolem spatříš chmelnice,  

jako jinde pole pšenice.  

Však podívejte na to překvapení,  

chmelnice na náměstí – to jinde není. 

 

Jak se německy řekne “Žatec”? 

    

                                                                23 

 

Kostel svatého Mikuláše v Lounech 

Kostel svatého Mikuláše se nad mraky tyčí,  

Toto boží místo už nikde nekončí.  

I kdyby snad kostelní věž prudce k zemi padala,  

ta Božská láska by zde zůstala,  

i kdyby snad základy kostela otřásla.  

Z celé té krásy zbyl by jen prach,  

v lidských srdcích by stejně nebyl strach.  

Protože boží láska chrání toto místo,  

neboť bůh je k nám vždy blízko. 

 

Jak se jmenuje stavitel kostela? (Jméno+Příjmení) 

        X     
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Hazmburk 
Návrat do starodávných časů, 

pohled na stepních květin krásu, 

nekonečný rozhled do širého kraje, 

vrch nad Klapým všem turistům přeje. 

 

Gotický hrad tu kdysi stál,  

zřícenina je tu po něm dál.  

Nyní obdivujte její krásu,  

stojí tu už mnoho času.  

 
Jak se jmenuje vrch, na kterém zřícenina hradu stojí? 

        

                                                       45 

Terezín - malá pevnost 

Terezín je tajuplné místo,  

to vám říkám teď najisto.  

Z nedobytné pevnosti,  

vojáci měli hodně radosti.  

Smutné časy pevnost zažila, 

vězně dlouhé roky střežila. 

Na paměť všech generací 

národní hřbitov se obrací. 

 

Podle které osobnosti se město jmenuje Terezín? (Celé jméno) 

      X        

     46                                                                  7 

 

Litoměřice - soutok 

Dvě české řeky se tu spojují, 

ve světě snad jen Labe poznají. 

Však díky němu naše krásná Ohře 

ochutná i slanost moře 

 

Jak  se jmenuje výstava, která se v Litoměřicích každoročně koná? 

      X    

     44 

 



TAJENKA 
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