
Inspektor Okoun
… a záhada  

svitavského nábřeží
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Inspektor Okoun, majitel 
detektivní kanceláře NONN,  

tedy „Našemu oku nic 
neunikne“, přezdívaný také 
Očko, se vrhá do rozluštění  

další záhady!



3

Úvod
Nádech, výdech, nádech… inspektor Okoun právě trénoval plavecký styl, kterým obvykle brázdili řeku pouze 

lidé a kterému stále nemohl přijít na kloub. „Proč pořád vystrkují hlavu nad hladinu?“ dumal si sám pro sebe. 
„Samozřejmě – jejich plíce jim neumožňují nadechnout se pod vodou, aniž by se utopili. Ale proč jim příroda 

prostě nenadělila žábry jako každé pořádné rybě? Má to vykukování na vzduch snad nějakou výhodu?“
„Nádech, výdech…“ Očkova hlava se vynořovala a znovu potápěla pod hladinu v přesných intervalech. A pak TO 

spatřil a přínos lidského plaveckého stylu mu byl rázem jasný! S hlavou tam venku toho člověk  
(a teď už i ryba!) mnohem víc vidí!

Jen díky tomu narazil na podivnou plovoucí věc dřív než jeho kolega strážník Komár, který neustále kroužil 
nad řekou. V případě, že spatřil něco nepatřičného, varovně a velmi náruživě bzučel tak dlouho, dokud se 

Okoun neobjevil nad hladinou. Pak se společně vrhali na práci na případu, který jim přinesla voda. Dnes byl ale 
objevitelem Okoun.

Na vodním povrchu se pohupovala divná věc. Lahev. Vlastně by na ní nebylo nic zvláštního, protože lahve 
bohužel nezdární lidé házejí do vody docela často. Jenže tahle nevypadala vůbec obyčejně. A navíc v ní bylo 

cosi ukrytého. Lejstro…
Byla na něm klikatá čára a pár obrázků – dům, vlnitý plech, nějaký válec, les… Mohla by to klidně být hra 
na hledání pokladu, kterou tu ztratila parta místních dětí, kdyby lahev nebyla nejmíň sto let stará a papír 

zažloutlý stářím.
Kde tedy začít pátrání, když svědkové už nejspíš dávno nejsou mezi námi? Ve dvou se to lépe táhne, a tak Očko 
zamával ploutví na kolegu Komára. Přemýšlejí každý po svém a přitom společně. Jeden vypouští bubliny a děsí 

ostatní ryby nepřestálým komíháním svého žíhaného těla, druhý bzučí a blanitými křídly víří vzduch.
„Najdeme potomky autora kresby!“ Jenže podpis autora chybí… „Jeden z těch obrázků vypadá jako mlýn!“ 

„Jenže kolem mlýna teče řeka rovně a tady se to klikatí…“ Nakonec je napadne spásná myšlenka. Hospodský 
z nedaleké Restaurace Svitava má přeci sbírku starých lahví, která se v rodině dědí z generace na generaci 

spolu s hostincem.  
A že jejich restaurace už něco pamatuje!
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I. úkol
Inspektor Okoun se strážníkem Komárem se vydávají po horké stopě. Hned při příchodu do hostince je ale očekávají 

komplikace. Zatímco Očko na první pohled vypadá nenápadně, neboť za léta studia lidských tvorů nasál jejich 
chování, naučil se dokonce i chodit po ocasních ploutvích a maskuje své rybí tělo dlouhým kabátem, Komár 

vzrušením z nového případu nedokáže utišit svůj bzukot. A lidé se ohánějí, plácají se po ramenou… Ale kdepak! Nejde 
o oslavný potlesk na uvítání věhlasných detektivů. Bojí se, že schytají bolestivé štípnutí, a jejich jedinou starostí 
je zbavit se Komára! Ohánějící se lidské ruce jsou příliš velkým nebezpečím pro druhý největší mozek detektivní 

kanceláře NONN. Komár proto raději volí ústup a do restaurace nakonec vstupuje pouze pláštěm maskovaný Okoun.
Odhodlaný Okoun rozrazí ploutví schovanou v rukávu kabátu dveře hostince a stojí rybí tváří v tvář podivné situaci. 
Okolo jednoho stolu tu sedí zvířata a všechna vypadají poněkud nejistě. Aby ne, když většina z nich bývá obyčejně 

potravou těch druhých… Velkou žranici oddálil jen Očkův příchod. Ač je sám dravec, s nímž si nerady zahrávají i menší 
ryby a raci, za léta zkoumání lidské říše načichnul jejich způsoby natolik, že vnímá některé tvory z potravního řetězce 

jako své přátele.

Tíživá atmosféra v místnosti ho dovede k rozhodnutí ponechat prozatím případ lahve stranou. Jak se tu ocitla tato 
překvapivá sešlost? Svedla ji dohromady náhoda či úmysl? Byl dobrý či zlý? Očko zjišťuje, že všichni přítomní tvorové 

zrovna pokukovali po novém bydlení. Náramně se jim proto hodila nabídka inzerce zdarma v místním zpravodaji. 
Jedinou podmínkou pro její získání bylo, že se inzerenti musejí dostavit v určitý termín do Restaurace Svitava. Žádné ze 

zvířat ani nenapadlo, že by to mohla být past! 
Celou věc zosnoval rádoby vědecký spolek „Koloběh života“. Ve skutečnosti šlo o bandu zvrhlíků, kteří se pod 
záminkou zkoumání přírody bavili kradením ulit hlemýžďům, rozplétáním pavučin či dokonce trháním křídel 

mouchám! Tentokrát se rozhodli být svědky pokusu, který spočíval v tom, zda se zvířata tvořící potravinový řetězec 
pozřou ve správném pořadí – tedy tak, aby žádné nezbylo.

Naštěstí se Okoun ocitl v pravý čas na pravém místě. Teď potřebuje rychle rozesadit kamarády tak, aby 
nikdo nepřišel o život. Pomůžete mu, když sestavíte potravní řetězec z jejich názvů tak, aby obsahoval pět 

organismů. Začni od nejslabšího z nich. Někteří z přítomných naštěstí nejsou pro nikoho nebezpeční.

Výborně! Nejenže jste dokázali zachránit několik živých bytostí, ale získáváte zároveň první indicii,  
která Očkovi a vám, od nynějška spoludetektivům, napomůže rozluštit záhadu z lahve.  
Zapište si zvýrazněná písmena z názvů organismů v pořadí podle potravního řetězce.

Vodní řasa

Larva chrostíka 

Sýkora koňadra

Veverka obecná

Jelec tloušť 

Užovka  
obojková

Volavka  
popelavá 

Ježek západní

1 2 3 4 5
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II. úkol
Po vyřešení dramatické situace v restauraci si Okoun potřeboval utřídit myšlenky. Požádal o vodu bez bublinek 

(perlivá je totiž pro ryby prudce jedovatá) a vzal do ruky noviny. Dolistoval až k osudným inzerátům, v nichž zvířata 
hledala nová obydlí. S hrůzou zjistil, že je jich tam víc, než se v hostinci sešlo před chvílí. Loknul si pořádně vody a 

vyrazil je do terénu hledat.
Přečtěte si inzeráty a vydejte se Očkovi opět na pomoc!

Podle inzerátu zjistěte, jaké prostředí zvíře hledá. Najděte jeho číslo v obrázku. Pak zapište písmena u zvířat v pořadí 
podle čísel prostředí. Získáte slovo, které je další nápovědou pro rozluštění záhady ukryté v lahvi.   

Svitava Times
INZERCE

Hledám pěknou 
hladinu, po které se 
povozím i v zimě.  

Zn.: Peří mi 
nepromokne.

Hledám kousek hliněného břehu. Beton 
neprovrtám. Zn.: Spěchá! Potřebuji zahnízdit.

Jsem na dně  
a hledám svůj 

osudový kámen. 
Zn.: Chci se už 
konečně usadit.

Hledám proudící vodu, která mi přinese 
hromadu potravy rovnou do tlamy.  

Zn.: Drcení schránek není problém.

Hledám vodní rostlinu či řasu, ať se dobře 
napasu. Zn.: Dýchání pod vodou je hračka, 

to mám v paži, teda v noze.

Kachna divoká

Ledňáček říční

Chrostík

Jelec tloušť

Bahenka
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III. úkol
Když si Okoun konečně mohl oddechnout, že jsou 
zvířata v bezpečí, došlo mu, že se v Restauraci 
Svitava úplně zapomněl zeptat na původ 
lahve. Chtěl se vrátit, ale v tom ho zastavil 
chrostík. „Co jste vlastně v hostinci 
pohledával, inspektore?“ zeptal se. Očko 
mu vysvětlil, že pátrá po něčem, 
co by mohlo osvětlit záhadné lejstro 
v lahvi. „Odkud lahev pochází, 
to nevím“, povídá chrostík. „Ale možná 
znám někoho, kdo by vám mohl 
poradit. Mí příbuzní žijí v celé Svitavě, 
od pramene až po soutok. Od nich vím, 
že v lesích u Javorníku, kde řeka pramení, 
je Pekelný kámen. Bydlí u něj stará moudrá 
sova. Co nepamatuje sama, zná z kroniky, 
kterou její rod píše od pradávna.“
Očko nelenil a přivolal strážníka Komára. 
Při prodírání lesem a hledání sovy 
v korunách stromů by se mohl bezpochyby 
hodit. Od pramene u obce Javorník po 
soutok na konci Brna se Svratkou má 
Svitava 97 kilometrů. Aby se tělem ani 
duchem příliš nevzdálili od řeky, zvolili 
cestování vlakem, neboť železniční trať 
kopíruje cestu Svitavy krajinou.

Okoun s Komárem putují proti proudu řeky 
z Brna směrem na sever. Sledujte jejich cestu 
na mapě a doplňte města, kudy řeka protéká, 
do křížovky. Vyluštěním tajenky vypátráte třetí 

indicii pro vyřešení tohoto případu!

1 2 3 4 5 6
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Když vyškrtáte v tabulce 
podstatná jména – názvy budov, 

míst nebo činností, které se 
v minulosti odehrávaly v blízkosti 

řeky a vidíte je na obrázku, 
budete na dosah rozluštění 

lejstra z lahve.
Čtvrtou indicií je slovo, které je ze 

všech vyškrtaných nejkratší.

IV. úkol
Zapískání vlaku Okouna s Komárem 
zabrané do případu probralo právě 
včas. Cílové nádraží bylo na dohled. 
Jen co vystoupili, vydali se k řece, 
která dala městu jméno „Svitavy“. 
I když byl Očko trénovaný na pobyt 
v lidském převleku, po téměř 100 
kilometrech na suchu ve vagonu se 
nemohl dočkat svlažení se ve vlnách. 
A Komár se těšil, jak si pěkně zabzučí 
nad šplouchající hladinou, aniž by ho 
přehlušoval pravidelný rytmus vlaku. 
Navíc do Javorníku vlak nejede, a tak 
nezbývá než se do něj vydat vodní 
cestou.
Po náročné plavbě proti proudu 
a dlouhém letu nad hladinou konečně 
dorazili na místo. Javornický pramen 
vyvěrá ze dna průzračné tůňky. 
Zrcadlí se v ní Pekelný kámen porostlý 
mechem, dávný svědek nešťastného 
konce lásky rytířovy dcery Jitky 
a Kuneše z Ostrého Kamene. 
Rozezlený dívčin otec chtěl Kuneše 
proklát oštěpem, avšak trefil Jitku, 
která milence vlastním tělem bránila.
I tento příběh je zapsán v kronice 
vševědoucí sovy, která již naše 
detektivy očekává. Pomůže odhalit 
i dávné tajemství ukryté v lahvi? Aniž 
by čekala na dotaz, otevírá starobylou 
knihu a ukazuje Okounovi a Komárovi 
výjev z dob dávno minulých. 

B S V I T A V A B Ž
P A P U L A CH K R E
S P L A V D O T X L
P R O CH Á Z K A Í E
A N R Á V O T J N Z
Ř A T P K CH Y P E N
E Ď N K A P A R Ř I
Í N Á P U O K A A C
C A H E D I Ď N B E
Ň U O S T R O Í Y D
Y Ś N I N Ý L M R A

1 2 3 4
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ZÁVĚR
Detektiv Okoun i jeho přítel strážník Komár přemýšlejí, co mohou získaná slova znamenat. Píšou si je vedle sebe: 

Najednou je jim vše jasné. To staré lejstro musí být mapa! Jen ta řeka na ní teče jinak než dnes…
A tak naslouchají vyprávění moudré sovy o tom, k čemu kdysi sloužila řeka a jak vypadala. Nevycházejí z údivu. 
Prý kolem ní bývala spousta továren, které do ní vypouštěly splašky. Lidé o ni příliš nedbali a snažili se ji jen 
využít ve svůj prospěch. Dokonce ji přinutili vzdát se půvabných a praktických záhybů, zregulovali (narovnali), její 
tok a zpevnili břehy.
Naši detektivové z NONN pro změnu povídají o tom, co se děje u nich doma na nábřeží. Že je řeka čistá a v jejím 
okolí se budují cesty a cyklostezky. Že k ní lidé rádi chodí na vycházky a někteří se o ni i starají… Ale pořád jich 
není dost.
Ostatně to asi víte i vy. Až vyrazíte najít tajemství, které je podle mapy u řeky ukryté, můžete se o tom přesvědčit 
osobně. Ale nejdřív musíte zjistit, kam máte zamířit. Pomohou vám čtyři získaná slova a současná mapa.
Už to máte? Tak hurá na nábřeží Svitavy!


