
POKLADY NA OBZORU  
Tuto hru jsme hráli 19.1. 2008 na při naší každoroční akci "Zimní přechod Brd". Byla 
koncipována jako mezioddílová soutěž. Zúčastnilo se jí celkem 5 oddílů, které se ještě 
rozdělili na skupinky cca po 6 lidech. Celá hra byla v režii našich instruktorů, kteří jí z větší 
části celou připravili. 
 
Ůvodní příběh 
F:hej johny kdo to je? 
J: nevim franku, asi ňáký cizinci. 
F: tak je vokradem a zabijem, tyhle přivandrovalci maj u sebe dycky trochu zlatejch. 
T: počkejte vy dva, třeba by nám mohli píchnout s našim malym problémem. 
  
Porada pirátů 
  
J:máte na vybranou vy mořský krysy. Buďto vás tajhle frank vodkrágluje a nebo nám kapku 
píchnete. Tak co? 
Reakce přihlížejícich (ano, pomůžeme) 
T: hmm, už je to ňákej pátek co sme měli fajnovou loď a přepadávali sme s ní v karibiku 
každou kocábku na kterou sme natrefili. Štěstí nám fakt přálo a jednoho dne sme měli tolik 
zlata, že sme se s tim rozhodli seknout a vrátili se do našeho rodnýho města-Tortugy. 
F: náš úspěch sme se rozhodli náležitě voslavit v jedný přístavní putyce. Když sme v noci byli 
všici náležitě vopilý, nášeho kámoše jacka popadla chamtivost a pláchnul nám i s pokladem. 
J: slyšeli jsme vo něm, že jak přespával v různejch krčmách, dycky tam za sebou nechal 
ňákou nápovědu, podle který se dá najít poklad, kterej nám šlohnul. Vod tý doby už vo něm 
nikdo neslyšel-prostě zmizel. 
T: Pokud dáte dohromady všechny nápovědy, možná, že se vám ten poklad podaří najít a část 
z něho si můžete nechat.  
  
O co půjde: musíte obejít všech pět hospod( stanovišť) a možná vám tam hostinští dají za 
nějakou práci pro ně nápovědu, po který určitě tolik toužíte. Jakmile budete mít u sebe všech 
pět nápověd, můžete jít za starým námořníkem, o kterém se povídá, že ví, kde je Jackův 
poklad schovaný. hospody sou: na babce, na skalce, u červenýho kříže, u jezírka, rozcestí pod 
strážným.  
Skupiny: každá disciplína se měří na čas a proto je ideální aby se oddíly rozdělily po 4-6 
lidech. Tato skupina si vymyslí své jméno, které poté nahlásí na každé kontrole. 
  
Brdy manuál pro vedoucí: 
  
Cílem je obejít všechna stanoviště(skalka, rozcestí u kříže, rozcestí pod strážným, u jezírka, 
babka), na kterých děti za disciplíny dostanou kartičku, která potvrzuje, že daný úkol splnili. 
Na druhé straně kartičky je vždy nějaké slovo. Jakmile zdoláte všech pět disciplín, budete mít 
pět kartiček na kterých budou slova, která spolu budou dávat nějakou souvislost, ta souvislost 
je TORTUGA . na toto by děti měli přijít sami, ale když si opravdu nebudou vědět rady, 
je možné je lehce popostrčit správným směrem.  poté, co obejdete všech pět disciplín 
zamiřte ke starému námořníkovi(námořník bude na místě od 15:00 do 16:15 )(rozcestí u tří 
modrých-poznáte podle mostu)(buďte tam nejpozději ve 16:00, jelikož v 16:15 námořník 
odchází, aby stihnul vlak atp. J), tam mu děti řeknou souvislost mezi slovy, na kterou 
přišli(TORTUGA) a námořník jim například řekne, že poklad se nachází 20 kroků na 
sever(námořník u sebe bude mít buzoly, tedy děti určí směr podle nich, pokud by si děti opět 
nevěděli rady, je možné jim ukázat, jak se to dělá). Poté co děti najdou poklad, můžete 
odejít na nádraží, kde proběhne závěrečné vyhodnocení atp. 
  



  
  
  
  
Disciplíny: 
 
Rozcestí pod strážným- stavba lodi 
Legenda: Měl bych pro vás takovou prácičku: Můj kámoš potřebuje postavit loď, jenže mu 
někdo ukradl suroviny. A on by je chtěl získat zpátky. Najdete je? 
Podle čeho se měří: podle času celé skupiny 
O co půjde: po lese jsou viditelně roztroušené papírky(rozstříhaný obrázek lodi), hráči je mají 
za úkol vysbírat(musejí běhat jednotlivě a střídat se), a následně z nich sestavit loď. Poté co ji 
hráčí správně sestaví se jim stopne čas. 
Pozn.: loď mohou sestavovat hráči sestavovat i když ještě nemají všechny papírky posbírané. 
Každý vedoucí měří vlastní skupinu. 
Potřeby: rozstříhaná loď na 20 dílků(tolikrát kolik bude skupin), je potřeba je barevně 
odlišit(např. Podlepit barevným papírem), stopky 
  
Skalka- zmrtvýchvstání  
Legenda: Prosím, pomozte mi, mám nějakou divnou nemoc, která mě může každou chvílí 
zabit. Mám u sebe kouzlo, které by mě vyléčilo. Jenže je v jazyce, kterej nikdo z nás neumí. 
Ale v nedalekejch svatyních jsou knihy, s jejichž pomocí ho přeložíte. Když to zvládnete dřív 
než umřu, dám vám nápovědu k pokladu. 
Podle čeho se měří: podle času celé skupiny 
O co půjde: hráči dostanou zašifrovanou zprávu. Na viditelných místech cca aspoň 20 kroků 
od sebe jsou napsány nápovědy co který znak znamená. Avšak hráč si musí tužku a papír 
nechat tam kde leží pirát. Hráči musí šifru pomocí těchto nápověd vyluštit a přednést správné 
zaklínadlo pirátovi. V tu chvíli se jim stopne čas. 
Pozn.: hráči mohou luštit, i když nenašli všechny nápovědy. Čas měří vedoucí. 
Potřeby: šifra(tolikrát kolik je skupin), nápovědy, stopky 
  
Rozcestí u kříže – šermování 
Legenda: Měl bych pro vás takovej úkol: Výčepní z vedlejší hospody mi už dlouho dělá 
problémy. A já bych potřeboval, aby ho někdo odstranil. Problém je, že jeho dveře neustále 
hlídá pár hadů. Vy proběhnete mezi hadama a zapíchnete ho. 
Podle čeho se měří: podle času celé skupiny, až proběhne poslední, čas se stopne. 
O co půjde: mezi stromy je napnuté lano na kterém jsou provázky navěšeny pet láhve 
s vodou. Lano má na sobě přivázané druhý provaz tak, že jím jde kývat ze strany na strany. 
Láhve se tedy nepravidelně pohybují a hráči mají za úkol mezi nimi proběhnout a klackem 
propíchnout obrázek piráta, který visí na nedalekém stromě. Pokud hráče zasáhne láhev, musí 
se vrátit zpět na start a zkusit to znovu. 
Podle čeho se měří: podle času celé skupiny, až proběhne poslední, čas se stopne. 
Potřeby: láhve, lana, klacek, obrázek piráta, stopky 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Babka – střelba z děla 
Legenda: Potřeboval bych s něčím píchnout. Kousek odtud je loď, která tu už dva tejdny 
hlídkuje, a já se jí pořád nemůžu zbavit. Dám vám dělo a napalte to do ní. Každej máte 2 kule. 
Tak neremcat a pal.  
Podle čeho se měří: toto je jaksi doplňková disciplína, skore, které zde skupiny získají se jim 
odečte od jejich celkového času. 
O co půjde: hráči mají za úkol šipkami trefit obrázek lodi, který je prišpendlený na stromě. 
Loď má bodové rozdělení(např. Trup je za 10 bodů, ráhno za 20 atp.) body které hráči 
vystřílejí představují vteřiny, které se jim odečtou od jejich celkového času. 
Potřeby: loď(tolikrát kolik je skupin), připínáčky, šipky 
  
  
Jezírko – ráhno 
Legenda: Dali byste si pivo co? ale bohužel. Pivo došlo. Ledaže byste mi dolezli pro bylinky 
přes propast. Ja, ani jeden z mých pomocníků už na to... ehm... nemáme síly. Za tuhle 
službičku vám můžu nabídnout kus nápovědy jak se dostat k pokladu. Mě je ta věc na nic, já 
se odtud stejně nehnu.  
Podle čeho se měří: podle času celé skupiny 
O co půjde: jde o to, že hráči mají za úkol zdolat lanovou překážku mezi dvěma stromy, až ji 
sleze poslední,stopne se čas. 
Potřeby: hodně lana, stopky 
   
  
  
Závěr  
Tak co byste po mě chtěli? Poklad, jo? Víte, Jack říkal, že poklad nemám dávat jen tak 
někomu. Prej jen tomu, komu to trochu pálí. Musíte mi říct jaká je souvislost mezi všema 
nápovědama, pokud mi to neřeknete-nic nedostanete. Takže? Ano správně, je to Tortuga. Jack 
když si tady ten poklad schovával, tak mi tu nechal pár magickejch udělátek, podle kterejch 
by se snad ten poklad dal najít, ale jen jedno je 100% správný. Tak který si vyberete? 
  
Vyhodnocení pořadí: pořadí se vyhodnotí tak, že se sečte čas jednotlivé skupiny ze všech 
disciplín. 
 
Od počátečního bodu (např. strom) jsou rozmístěny na všechny světové strany krabičky 
s pokladem. Každá je od stromu vzdálená 20 kroků. Směr určíme podle buzoly. Pro zpestření 
mají hráči na výběr z více věcí, kterými ale směr neurčí(např. Mobil, budík, kalkulačka, ipod 
atp.), ovšem správná věc je buzola, tu si hráči vyberou a jdou hledat poklad podle směru který 
jste jim zadali(např. 20 kroků od stromu na západ). Poklad představuje např. Železná krabička 
plná lentilek. Poté co děti najdou poklad mohou se odebrat na nádraží, kde proběhne 
závěrečné vyhodnocení. Pro první tři skupiny je vhodná nějaká pirátská odměna(my jsme to 
řešili tak, že jsme vzali prázdné láhve od alkoholu, koupili šťávu s příchutí rumu, smíchali 
s vodou a následně nalili do láhví, mělo to představovat pirátský rum ), poté jsme všem 
skupinám udělili diplomy a každému jednotlivému dítěti diplomek za účast. 
 


