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Instrukce pro účastníky geolokační hry „Hledá se dračí vejce“ 

1. Co potřebujete s sebou 
• Turistickou obuv 
• Tužku, papír pro Vaše poznámky 
• Plně nabitý telefon s datovým připojením, pravděpodobně budete potřebovat nápovědu strýčka 

Googla. (Pokud máte power banku, vezměte ji pro jistotu s sebou) 
• Zkontrolujte, zda Váš telefon umí číst QR kódy. 

 

2. Cesta 

Časová náročnost je různá, podle zvolené trasy: 

1. PRO NEJMENŠÍ: Tato cesta – je vhodná pro nejmenší děti, cestou Vás bude doprovázet malá dračice 
Rafňa, která pro Vás bude mít připravené úkoly. Tato cesta je vhodná i pro kočárky, přibližně na 2 – 3 
hodiny.  Tato cesta bude mít QR kódy s ČERVENOU barvou. 

2. NA PŘEMÝŠLENÍ: Na ty z Vás, kteří si rádi namáhají mozkové závity, čeká Rybinoha s šiframi, které Vás 
dovedou zdárně k cíli.  Zhruba na 3 – 4 hodiny. Tato cesta bude mít QR kódy s HNĚDOU barvou. 

3. FYZICKY NÁROČNÁ: Dobrodruhů, kteří se nebojí nachodit spoustu kilometrů a chtějí si užít jen samotný 
příběh, se ujme Astrid.  Trasa na cca 4 – 5 hodin.  Tuto trasu lze zvládnout rychleji na kole, je ale potřeba 
počítat s náročnějším terénem, např. úvozová cesta, v jednom místě i schody. Na této cestě potkáte 
nejen filmové, ale i seriálové postavy z Jak vycvičit draka.  Tato cesta bude mít QR kódy s MODROU 
barvou. 

Všechny stezky vedou přes pozemky ČZU, které tímto děkujeme za spolupráci a žádáme všechny účastníky o 
zodpovědné chování a chodili v areálu pouze po cestách. 

 

3. Hra 
• Hra je vytvořená s Mapy.cz , doporučujeme je opravdu používat. 
• Hra začíná před DDM Suchdol, Rohová 4, kde najdete první QR kód. 
• Hra bude spuštěna ve středu 31. 3. 2021 ve 13 hodin.   
• V těchto časech můžete využít telefonickou podporu, pokud byste si na cestě nevěděli s něčím 

rady:  
středa: 31.3. – 13 až 18 hod. Tel.: 777 400 587 
čtvrtek: 1.4. – 9 až 18 hod. Tel.: 777 400 587, 777 459 528 
pátek: 2. 4. – 9 až 18 hod.  Tel.: 720 500 538, 777 459 528 

• Stezka bude přístupná až do pondělí 5. 4., ale už bez podpory na telefonu a pouze s on-line 
odměnou. 

• Na konci hry byste měli najít hnízdo s dračími vejci! Každý účastník si může jedno vybrat a odnést 
domů. Ostatní vejce nechte na místě pro další hráče. Upozorňujeme, že vejce jsou pouze 
dekorativní, nejsou určená ke konzumaci! Zároveň získáte průkaz Trenéra draků! Budeme rádi, když 
nám po jeho doplnění pošlete fotku. 

• Čeká na vás i on-line odměna. 
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4. Covid instrukce 
• Dodržujte nařízení Vlády o shromažďování osob. 
• Buďte ohleduplní k sobě i ostatním týmům. 
• Po načtení QR kódu (šifry) opusťte místo. Text si přečtěte a šifru vyluštěte opodál tak, abyste uvolnili 

místo dalšímu týmu. 

 

5. Zpětná vazba, dotazy 
• Jakoukoliv zpětnou vazbu, dotazy, připomínky, fotografie z akce, prosíme, zasílejte na adresu 

info@ddmsuchdol.cz. Děkujeme, že jste instrukce dočetli až sem. Doufáme, že si akci užijete vy i 
děti.  

 

Na akci ručí za své děti rodiče.  
Za případná zranění neneseme žádnou odpovědnost. 


