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Tajemný zločin 
Usměvavý, slunný den nastávajícího léta. 

Od příhody na rozvodněné Vltavě uplynuly dva měsíce. 

Cizinec, kterého tehdy Bručoun se Skrčkem vytáhli z vody, nebyl mrtev, podařilo se jej 

vzkřísit. Ukázalo se, že je i několikrát raněn. Jistě jen mocným kouzlům nového šamana se 

podařilo zachránit cizinci život. Když se pak už mohl vyhřívat na kamenném sedátku před 

náčelníkovou chatou, dověděli se od něho zvědaví Medvědi, co se mu přihodilo. 

Byl to Sigúl, jeden z předních mužů lesního národa z jižních a západních Čech, který své 

mrtvé pochovával v kamenných mohylách. Medvědům byli tito „Mohylci“ z doslechu 

poněkud známi, avšak bližších styků do té doby s nimi neměli ani přátelských, ani 

nepřátelských. 

Mohylci byli veliký národ, jehož četné kmeny vypásávaly svá stáda na roztroušených 

pastvinách, vypálených ohněm v nesmírných lesních oblastech bukových a dubových při 

Lužnici a Otavě, jakož i v rozsáhlém údolí řek stékajících se do Mže. Při dolní Vltavě se 

doposud neobjevovali. Měli bronzové zbraně i bronzové šperky, ale odlišné od zbraní a 

šperků domácího lidu ve středních Čechách. 

Zkušený Sigúl byl vyslán svým kmenem, aby s dvěma průvodci putoval po dolní Mži, a bude-

li možno, i pak dále po Velké řece, a pátral tu někde po nových, dobrých a rozsáhlých 

pastvinách, jichž se kmenům lesního národa již tísnivě nedostávalo. 

Hledači prozkoumali již údolí dolní Mže až k jejímu ústí do Veliké řeky a podle ní 

postupovali pak dále k půlnoci. Tu se jim kupily do cesty nové a nové překážky. Skály a 

příkré pobřežní vrchy zatarasovaly jim často průchod podle řeky, takže musili překážku někdy 

daleko horem obcházet. Pak zase – kde řeka již vstoupila do prostranné kotliny – stavěla se 

jim do cesty četná říční ramena s peřejemi, ostrovy a močály. 

Namáhavým putováním divoce zarostlým pralesem byli velice unaveni. Sigúl rozhodl, že si tu 

na volnějším kousku pobřeží den odpočinou. 

A zde, pod temným Petřínem, mimo všecko očekávání výprava náhle skončila. Byla 

přepadena divokými zbojníky a oloupena o cenné dary, které měla přichystány, aby si 

naklonila náčelníky rodů při vyjednávání. 

Co se s jeho průvodci stalo, Sigúl dobře neví, nejspíš jsou mrtvi. I Sigúla lupiči zle poranili a 

hodili ještě do vody, nejspíše proto, aby zahladili stopu svého neslýchaného činu. Naštěstí se 

Sigúl chytil nějakého plovoucího stromu, a co se dál dělo, už neví. 

Náčelník Medvědů, Silný Medvěd, byl velmi pobouřen, když se dověděl o tomto zločinu, 

jakého nebylo pamětníka spáchaného v obvodu rodového území Medvědů. Ani sousedé Bobři 

nechtěli o tom nic vědět a odmítali jakékoliv podezření, že by se příslušníci jejich rodu 

přepadu nějak byli účastnili. Ani Medvědi, ani Bobři nechtěli pykat za přepadení cizinců. 

Nemohli arci vysvětlit, jak se mohlo stát, že na místě zločinného útoku byla nalezena mrtvola 

Číhavého Medvěda. Sigúl tvrdil, že je to zřejmý důkaz pro vinu Čihařovu, jistě byl mezi 

útočníky a při zápase se Sigúlovými průvodci ztratil život. Všichni Medvědi se ovšem tuze 

zaklínali, že by Číhavý Medvěd nikdy nebyl schopen takového zločinu, ale Sigúl k tomu ani 

okem nemrkl, jen konečně chladně řekl: 

„Jste vinni!“ 

Náčelník rodu Medvědů jen stiskl rty a neodpověděl. 
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Všechen rod znal z á k o n, neúprosně platný mezi všemi kmeny i rody: 

 

1. ROD ODPOVÍDÁ ZA ČINY SVÉHO PŘÍSLUŠNÍKA. 

2 NEZJISTÍ-LI SE PACHATEL, JE VINEN ROD, NA JEHOŽ ÚZEMÍ BYL ZLOČIN 

SPÁCHÁN. 

 

Medvědi se tedy asi nevyhnou pomstě lesního národa… 

Nešťastný Čihař! Co ho to jen napadlo, že se místo obvyklé čižby účastnil zbojnického pychu 

a navždy poskvrnil jméno svého rodu! 

 

     (Ukázka z knihy Eduarda Štorcha Bronzový poklad) 

 

 

1. Vyznač na mapce všechny řeky, o kterých se v článku píše. Použij příruční nebo 

nástěnnou mapu: 

2. Najdi v přesmyčkách názvy knih Eduarda Štorcha: 

 

VCILO MMAUTŮ _______________________________________________________ 

DASAO VRANŮHA _____________________________________________________ 

ČEM OLZNÝME ________________________________________________________ 

HAMIVANE ___________________________________________________________ 

V RUŠE VÁDNÝCH KĚVŮ _______________________________________________ 

DRHNIA KIN __________________________________________________________ 
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3. Odpověz na otázky z textu. Odpovídej celou větou: 

 

Jak se nazýval rod obývající popisované území? ________________________________ 

Čemu se Medvědi nevyhnou? 

______________________________________________________________________ 

Jak zněl zákon mezi rody? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Kde a jak našli Sigúla? 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Jaké překážky byly kladeny hledačům nových pastvin? 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4. Osmisměrka: 

Eduard Štorch byl _______________________________________, který svými psal své 

knihy především proto, aby žákům na poutavých a historických příbězích přiblížil život 

v dávných dobách a pravěku. Vycházel z nejnovějších archeologických vykopávek a důkazů. 

Vše důkladně promýšlel a kombinoval. Jako učitel předběhl svou dobu, a jeho texty 

nezestárly. 

 

 

Slova k vyškrtání: 

 

ACHÁT, AKTA, ALFA, ALKOHOL, 

ALPY, ANATAS, AUTA, EURO, HUMR, 

HYPOCHONDR, IONT, IRÁK, KANA, 

KANCI, KANCIONÁL, KARPATY, 

KDÁKATI, KECAT, LARVA, LÁTI, 

LHÁŘ, NITĚ, OKOPY, OLEÁT, OTKA, 

PIKNIK, PODKOVÁŘI, PODŘEP, 

POVRCH, PRKNO, RISK, RTÍK, SHYB, 

SMRT, SPOJ, STAH, SVOD, TROPIKO, 

UPÍT, VÍTR, ZDVIŽ, ZOEA, ZRNA, 

ŽRÁT. 

 

 

 

Použitá literatura: 

Štorch Eduard: Bronzový poklad, SNDK, Praha 1960 
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Tajemný zločin – metodika a řešení: 

 

1. Podle mapy. Vltava, Mže, Lužnice, Otava. 

 

2. Přesmyčky: 

Lovci mamutů 

Osada havranů 

Zlomený meč 

Minehava 

V šeru dávných věků 

Hrdina Nik 

 

3. Odpověz na otázky z textu. Odpovídej celou větou: 

 

Jak se nazýval rod obývající popisované území? 

Byl to rod Medvědů. 

 

Čemu se Medvědi nevyhnou? 

Pomstě ostatních kmenů a rodů. 

 

Jak zněl zákon mezi rody? 

1. ROD ODPOVÍDÁ ZA ČINY SVÉHO PŘÍSLUŠNÍKA. 

2 NEZJISTÍ-LI SE PACHATEL, JE VINEN ROD, NA JEHOŽ ÚZEMÍ BYL ZLOČIN 

SPÁCHÁN. 

 

Kde a jak našli Sigúla? 

Vytáhli jej poraněného z vody. 

 

Jaké překážky byly kladeny hledačům nových pastvin? 

Tu se jim kupily do cesty nové a nové překážky. Skály a příkré pobřežní vrchy 

zatarasovaly jim často průchod podle řeky, takže musili překážku někdy daleko horem 

obcházet. Pak zase – kde řeka již vstoupila do prostranné kotliny – stavěla se jim do 

cesty četná říční ramena s peřejemi, ostrovy a močály. 

 

4. Osmisměrka: 

Tajenka – nadšený učitel 

 


