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Jak se jim říká?

Opatrně přejdi přes cestu, nacházíš se na autobusové 
zastávce. Ta se jmenuje? 

Na informačních cedulích zjisti, co má v tomto objektu 
rozlohu 400 m2?
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Trasa tě stále vede po Naučné stezce Hůrky, která se napojí na Naučnou 
stezku Leoš Janáček očima dětí. Ta vede až k mostu přes říčku Ondřejnici. 
Než přes řeku přejdeš, míjíš modré, očíslované boxy, které využívají místní 

obyvatelé. Jako nápovědu poradíme, že jich je 31.

Poslední odpověď na otázku najdeš u Tropic Hukvaldy, takže se za 
autobusovou zastávkou vydej do kopce do zákazu vjezdu. Určitě 

doporučujeme návštěvu tohoto zařízení.

Tak a teď už určitě víš tajenku. Pokud ses během hledání pokladu řídil 
pokyny na hrací kartě, ono místo jsi viděl/a. S vyplněnou kartou pokračuj 
do informačního centra, kde získáš lašský poklad. Informační centrum je 

otevřeno každý den od 9:00 do 17:00 h.
Pokud se Ti líbila trasa pokladu, určitě doporučujeme navštívit místo 

uvedené v tajence. Odměnou Ti bude pohled na Beskydy, Poodří, 
Ostravsko a při dobré viditelnosti také na Jeseníky. Opravdu to stojí za to!



Vítej na startu trasy 
Lašského pokladu - HUKVALDY

Začátek a cíl trasy najdeš přímo u informačního centra. Zde také získáš 
odpověď na první otázku tajenky. Určitě tě potěší, že se zároveň nacházíš 

u rodného domu jednoho hukvaldského hudebního génia.  

Informační tabulí začíná naučná stezka, po které se po schodech nahoru 
vydáš dál k pokladu. Pokračuj přes zahrádkářskou kolonii až k rozcestí.

Tvé kroky nyní povedou od značky pořád rovně, kolem dřevěných stavení 
po polní cestě ke kapličce. Ovšem než ke kapličce dorazíš, zastav se a 
pokochej se krásnými výhledy!!! V kapličce, u které se nyní nacházíš, 

najdeš modlitbu. 

Pokračuj od kapličky pořád rovně a drž se podél lesa.

Nyní se pomalu blížíš k lesu, ovšem než se do něj schováš, před sebou 
vidíš chaloupku. Ta má vikýřová okna.

V lese jdi pořád po cestičce, kterou se napojíš na zpevněnou cestu. Jdi 
kousek doprava dolů a jsi u rozcestníku. Ten se nachází v nadmořské 

výšce 500 m.

Vydej se po žluté turistické značce, která vede kolem památníku onoho 
velikána, jehož jméno už znáš. 

Od památníku pokračuj po žluté turistické značce, která plynule přejde 
v červenou. Jakmile přejdeš most přes řeku Ondřejnici, vydej se vlevo 

podél řeky až k hospůdce na koupališti. U hospůdky vyhledej informační 
tabuli Naučné stezky Leoš Janáček očima dětí.

Tady tě upozorňuje dopravní značka:  Čeho je zde konec?
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Jaké je jeho jméno? 

Zastav se u informační cedule tohoto památníku, na které zjistíš, 
který den v týdnu NEmůžeš tento památník navštívit.

Na tabuli najdeš písničku, doplň chybějící slovo v prvním verši:
 „Dyž sem já šel přes … les.“

 Doplň chybějící slovo: „Od hromobití a…, vysvoboď nás Pane!“

Po levé straně najdeš mobilní posed, který je určen pro? 

Kolik jich je? 

Kde teď přesně jsi? Jak se místo jmenuje? 
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Těsně před napojením se na asfaltovou cestu uvidíš 
dopravní značku, která tě upozorňuje na: 
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A teď tě čeká příjemné klesání, nasměruj se na zelenou turistickou 
značku (Naučnou stezku Hůrky) a pokračuj až dolů do Hukvald. 

Hlídej si trasu.


