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ČTVERÁCI  

 Sraz: kdykoliv od 21.3. do 29.3.     

 S sebou: mobil nebo foťák, uzlák, hrníček 

 S kým vyrazit: rodiče, sourozenci, domácí mazlíčci  

 

Naše výprava začíná u rozcestníku RUDOLFOV ELEKTRÁRNA. Sem se dá dojet 

autobusem č.18 nebo autem, které můžete zaparkovat přímo zde nebo na 

České chalupě a sejít sem z kopce dolů.  Jediným způsobem, jak získat fotky 

do kroniky je, že se vyfotíte (společně s doprovodem) na různých místech. 

První fotku si pořidťe zde s cedulí CHKO Jizerské hory.  

Po důkladném focení můžete vyrazit po zelené turustické značce 

směrem STAMMELŮV KŘÍŽ. Cestou pečlivě vyhlížejte kládu, která je 

označena třemi růžovými vykřičníky. Pokud ho naleznete, nezapomeňte 

si u něj udělat fotku a získate 1M! Takovýchto úkolů budete mít po 

cestě víc, můžete vydělat až 10M. A to chceš!!! 

Cesta jde pomalu pořád do kopce, když jsme šli my, tak jsme pomalu 

přešli na sněhovou část cesty, která už nás provázela téměř po zbytek 

výpravy. Po pár desítkách minut narazíte na občerstvovací stanici, kde 

můžete svlažit vyprahlé hrdlo z místního pramene. K tomu použijte 

hrníček, který máte schovaný v batohu. Samozřejmě udělejte fotku. 

Jakmile budete připraveni na cestu, můžete pokračovat po zelené. 

Další zastávkou bude rozcestník POD PŘEHRADOU Tady na vás čeká 

možná lehký, možná nelehký úkol. Z batůžku si vytáhněte uzák 

(svačinu tam ještě nechte, nejsme na cestě tak dlouho) a každého 

člena vaší skupiny naučte uvázat škoťák. Doufám, že mezi sebou 

nemáme nikoho, kdo tento základní uzel neumí! Vše řádně 

zdokumentujte (1M) a pokračujte po zelené na STAMMELŮV KŘÍŽ. 

Cestou jste si jistě všimli, že podél cesty v lese je spousta věcí, které do lesa nepatří. PET 

lahve, obaly od sušenek, igelitové pytlíky, atd. Pomozte naší přírodě a jednu z těchto věcí z lesa 

odneste tam kam patří, tedy do odpadu. My vám za to dáme 1M (samozřejmě za fotku, ne za 

ten odpadek), ale pamatujte, že tohle by jste měli dělat pokaždé a všude. 



 

Konečně jsme dorazli k rozcestníku 

STAMMELŮV KŘÍŽ. Zde odbočíme 

doprava po modré na Bedřichovskou 

přehradu. Nenechte se zastrašit 

cedulí, že je cesta uzavřena, 

naštěstí pro nás, je tam vyznačena 

náhradní cesta, po které se budete 

moci vydat až na druhou stranu 

hráze, kde nastane okamžik, na 

který netrpělivě čekáte - SVAČINA. 

Nezapomeňte sesednout z koně  

Pokud jste si mysleli, že u rozcestníku bude pomník, máme pro vás 

špatnou zprávu. Pomník se nachází trochu ukrytý v lese, ale máme 

pro vás nápovědu – až budete v půli cesty mezi výstražnou cedulí 

POZOR (u rozcestníku) a cedulí OKLIKA HRÁZE (na kraji 

přehrady), hledejte na pravé straně cesty, přibližně 30 metrů 

daleko. Pokud se vám podaří pomník nalézt, vynese vám fotka 1M. 

Doma si zjistěte info, proč tu ten pomník je a teď je správná 

chvíle ho ostaním povyprávět.  

Nastává nejoblíbenější část výpravy, svačinka. Ukažte ostaním, 

co jste si s sebou vzali na zub a do pozadí nechte proniknou 

(zamrzlou) přehradu . Tady si na chvíli odpočiňte a užijte si 

sluníčka (či deště, sněhu, prostě toho, co zrovna máte). Po 

načerpání sil se opět vydejte na cestu. Pokračovat budeme opět 

po zelené na BEDŘICHOVSKÉ SEDLO (MALINÍK). Momentálně se 

nacházíme asi v polovině naší výpravy. 

Po cestě si můžete všimnout podivných koleček kousek od cesty. 

K čemu asi slouží? Na to si budete muset přijít doma, ale tady 

se s ním můžete alespoň vyfotit – za 1M. Pokračujte dále po 

cestě dokud nenarazíte na další pomník. Zde zemřel 1905 četník 

Melzer. Stejně jako u Stammela si zjistěte příběh tohoto 

neštěstí a u pomníku ostatní s tímto příbehem seznamte.  

O kousek dál si zkusíme trochu akrobacie. Vyfoťte každého 

člena vaší výpravy na blízkém stavidle, jak dělá holubičku. 

Přísný zákaz padání do vody nebo nějakého zranění!!! 

Až doskotačíte, můžete se opět vydat na cestu. Pokračujeme 

pořád po zelené. V tomto místě se možná trochu zamotáte, 

nemusíte ale smutnit, my jsme se zamotali taky! 



Než se dostanete na další zajímavé místo, 

můžete cestou potkat dvě místa, na kterých od 

vás budeme chtít fotku. Samozřejmě každou 

oceníme 1M. Obě místa jsou viditelná z cesty a 

neměl by pro vás být vůbec žádný problém je 

najít. 

 

Jedna z posledních zastávek, kterou si 

dneska uděláme je odbočka k pozoruhodnému 

místu VODNÍ ZÁMEK. Na pohled to až tak 

zajímavé není, ale doporučuji si přečíst text 

na ceduli naučné stezky. To už by pro vás 

mohlo být zajímavější. Fotka za Mustang, to 

je klasika. Poté se vraťe stejnou cestou 

k rozcestníku a pokračujte dále po zelené. 

 

Po zelené se dostanete až na známý Maliník. Dlouhou cestu už máte za sebou a 

určitě se už těšíte domů. V ideálním případě bude na Maliníku stánkový prodej a 

vy si tu budete moci dát zmrzku nebo kofolu. Bohužel vám to nemůžeme slíbit, 

tak vám o tom raději ani nebudeme říkat, aby jste pak nebyli zklamaní. Tak vás 

prosím, abyste tuhle část textu přeskočili, díky. Pokračujte po červené. 

 

Všechno z kopce. Ať už jste přijeli autobusem či autem, tohle je poslední 

část naší výpravy. Závěrečná část lesem, kde už můžete objevit první 

známky jara. Cestou můžete narazit na tyto rostliny, více co jsou zač? 

Pokud ne, zkuste si je vyfotit a doma si to zjistit. Za fotku s rostlinami a 

jejich správným celým názvem od nás dostanete obvyklou odměnu 1M. 

 

Právě jste dorazili do cíle naší výpravy. Pokud jste stále všichni 

veselí, udělejte závěrečnou fotku a my vám za ni rádi dáme 1 

Mustag. Věříme, že jste si těch pár hodin v lese užili tak jako my a 

pokud se situace nezmění, připravíme pro vás další výpravu zase na 

první víkend v dubnu. 

Fotky nám pošlete třeba přes úschovnu na info@ctveraci.cz a my je 

budeme průběžně nahrávat do naší kroniky. 

Výpravu pro vás připravili Frenkáč, Můra a Šakal 

mailto:info@ctveraci.cz

