
M
ůj milovaný synu,

chci ti svěřit velké tajemství. 

Tvůj praděd pracoval pro hraběte Šporka jako 

jeho správce. Získal od něj za své služby velký poklad, 

který nikdy neutratil. Doufal jsem, že ti ho předám sám, 

až se vrátíš z vojny, ale čas se mi krátí a doba je složitá. 

Město před pár dny zabralo pruské vojsko. Okupují celé 

město, rabují, drancují, vyslýchají. Nic jim není svaté. 

Jen peníze.

Poklad jsem musel schovat a vymyslet šifru, kterou 

vyřešíš jen ty. Obejdi místa ve městě, vyřeš hádanky 

a vždy vyber jeden symbol ze čtveřice. Symboly pak 

postupně spoj na staré mapě. Dovedou tě k pokladu. 

Je v kamenné dlažbě vedle zdi domu. 

Ať ti přinese štěstí!

1866

V archivu města jsme objevili 

dvě listiny poukazující 

na existenci pokladu 

ze 17. století, který původně 

patřil Janu Šporkovi.

Starší dopis napsal F. A. Špork, 

hrabě z nedalekého Kuksu, 

svému správci F. A. Bergerovi.

Dopis z roku 1866 pochází 

od Bergerova vnuka, který 

poklad ukryl pro svého syna.

Turistická hra v centru města

od F. A. Bergera, Šporkova správce

Drahý příteli,
děkuji Ti za věrnou službu ve Tvém úřadu.
Obracím se na Tebe, protože Tě považuji za čestného člověka, 
jemuž plně důvěřuji. Ocitl jsem se v nelehké situaci.

Byl jsem nařčen z kacířství Jezuity v Žirči a čeká mne soud v Praze. 
Hrozí mi doživotí či konfi skace majetku. Musím ho zajistit před 
případným zabavením.

Svěřuji Ti do úschovy předměty po mém otci, říšském hraběti, 
Janu Šporkovi. Jde o jeho válečnou kořist a odměnu od císaře 
za vítězství nad Turky v bitvě u Sv. Gottharda v Uhrách l.p. 1664.

Prosím, pečlivě je uschovej a vyčkej, dokud se já nebo někdo z mých 
legitimních potomků neozve. Pokud budu uvězněn, doplať prosím 
panu Matyáši Braunovi za jeho díla v Betlémě 5600 zl. Část pokladu 
Ti odkáži jako odměnu za tuto službu. 

Níže jest soupis všech položek.
Podpisem stvrzuješ jejich převzetí.

15.000 zlatých, 10.000 stříbrných
otcův meč z bitvy u Sv. Gottharda
vyznamenání od císaře za porážku Turků
řád říšského hraběcího stavu
20 kg drahých kamenů
10 kg křišťálu
4 šperky po mé matce
velký drahokam – osobní dar od císaře Leopolda I.

Dne 16. 3. 1729, ve Dvoře Králové nad Labem

správce F. A. Berger hrabě F. A. Špork

Turistická hra v centru města

od F. A. Bergera, Šporkova správce



Díky počítačové technice se nám podařilo obě listiny 

kompletně zrekonstruovat a rozluštit.

Poklad jsme skutečně objevili. Rozhodli jsme se jej nechat 

na původním místě a umožnit vám zažít stejné dobrodružství. 

Protože některá místa už od té doby zanikla nebo se změnila, 

museli jsme určité věci poupravit a přidat k úkolům naše 

komentáře s nápovědou. 

Úkoly plňte v příslušném pořadí. Vždy hledejte správný symbol.

Dvůr Králové nad Labem 1848
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Kuks hraběte 
F. A. Šporka
1720-1730 Hrabě Jan Špork

Modrotisk

Navštiv dílnu Františka Sochora, vyrábí 
látky zvané modrotisky. Kup od něj 
zbytek téhle látky s myslivcem. Dílna 
z té doby se bohužel nedochovala. Jediná 
možnost, jak úkol vyřešit, je navštívit 
Expozici textilního tisku. Můžete využít 
slevový kupón na rodinné vstupné 
do Městského muzea.

Najdi jeden z pěti menších listnatých 
stromů s cedulí nad strání. Plánuje se tu 
stavět dům Václava Hanky. Co drží ceduli 
s informacemi o původu stromů? 
Zmiňovaná cedule již odpadla, stromy 
vyrostly. Najdete ten správný strom? 

Dojdi na hlavní náměstí a najdi dům 
z roku MDLXXII. Co na něm najdeš?

Najdi dům se čtyřmi stejnými zvířaty, 
které ho drží.

Prozkoumej reliéfy na Mariánském 
sloupu na náměstí. MNICH / KNIHA / … 

Navštiv Záboje nad kašnou a prostuduj 
3 prameny. Volavka / kostka / … 

Zajdi za starým rytířem, který se opírá 
o kostel. Na co se stále dívá? 

Sejdi dolů do kobky pod věží kostela 
sv. Jana Křtitele. Před pár lety tu Václav 
Hanka objevil Rukopis královédvorský. 
Najdi klíč a odemkni jeho zapomenutou 
truhlu. V případě, že je věž zavřená, 
využijte nápovědu na webu nebo 
v informačním centru. 

Dojdi ke starému zvonu na věži 
a nasaď si pranýřovou masku. 
V případě, že je věž zavřená, 
využijte nápovědu na webu nebo 
v informačním centru.

Najdi sv. Barboru na sloupu odpustků. 
Ukáže ti, jak dál. Sloup byl přesunut 
do malého parku za kostelem 
sv. Jana Křtitele.

V kostele sv. Jana Křtitele je vymalovaná 
křížová cesta od Johana Bergla, dvorního 
malíře císařovny Marie Terezie. Hledej 
oheň. Obrazy se dnes nachází v galerii 
Městského muzea Kohoutův dvůr. 

Vyjdi ven z města skrz vstupní bránu 
s nejvyšší hranatou věží ve městě. 
Jdi vlevo podél hradeb k první kulaté 
věžičce ve zdi. Něco jsem ti tam nechal. 
Hradby koncem 19. století postupně 
zanikaly. Hranatá věž již neexistuje. 
Jediná možnost, jak identifi kovat místo, 
je prozkoumat starý model Dvora 
Králové nad Labem v Městském muzeu 
Kohoutův dvůr.

Dojdi na dvůr našeho pivovaru. Prušáci 
ho celý vyplenili a zničili. Hledej číslo M.

Dnes je poblíž pošta a obchod.
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Městské informační centrum
Švehlova 400, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

+420 499 321 742, +420 730 182 895

info@mudk.cz, www.dvurkralove.cz

Výhodné bezplatné parkování
nábřeží Jiřího Wolkera

Nápověda
V případě nesnází najdete nápovědu na webu města 

nebo vám rádi poradí v informačním centru.

U pokladu naleznete 

heslo, které můžete 

vyměnit za pamětní 

listinu a minci.


