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Popis řešení projektu 

Veni Vidi Vici je projektem, jenž má za cíl zatraktivnit okolí fakult univerzity, a to hravou formou za 

pomoci hádanek a hlavolamů. Účastník prochází sérií několika záhad, které jsou lokalizovány v blízkosti 

univerzitních budov a atraktivních turistických bodů. Každý zúčastněný získá širší povědomí o 

zajímavých lokalitách a uměleckých dílech v Olomouci, a také o umístění významných univerzitních 

míst v centrální části Olomouce. V první části řešení bylo potřeba vymyslet znění hádanek a celkové 

rozuzlení hry. Také se kladl důraz na jejich umístění, aby se nacházely v požadované oblasti. Všechny 

hlavolamy ve výsledku využívají již existující umělecká díla a památky, tudíž se můžou hrát prakticky 

kdykoliv – socha TGM u Pedagogické fakulty, Geopark u Přírodovědecké fakulty... 

Ukázka hádanky: -> luštitel má za úkol přijít na požadované slovo 

    

Obr. 1 Ukázka hádanky č. 2 

 



 

Obr. 2 Mapa s místy hádanek 

Pořádaní dobrodružné hry 

Ve druhé části řešení projektu proběhla distribuce plakátů a letáčků se hrou a její uveřejnění na 

sociálních sítích. Hra trvala nepřetržitě od 7. do 24. listopadu, mohl se jí účastnit kdokoliv a kdykoliv 

během tohoto období. Její kompletní instrukce byly k dispozici na adrese: https://tinyurl.com/vvv-upol 

 

Obr. 3 a 4 Plakát se hrou v menze a účastníci řešící první záhadu 

 

Celkem se rozneslo 25 plakátů a 120 letáčků po budovách univerzity. Hry se za uplynulé období 

zúčastnilo 18 řešitelů. Všem úspěšným účastníkům byly poslány drobné produkty z UPointu (bloky, 

propisky...). První nejrychlejší řešitel získal poukaz do UPointu v hodnotě 200 Kč. 

 



    

Obr. 5 a 6 Nejrychlejší skupinka řešitelů s fotkou finálního místa a ukázka seznamu účastníků 

 

Tvorba propagačního materiálu 

Hádanky mají nespornou výhodu ve využívání reálných stálých objektů (sochy, památky). 

V návaznosti na tento fakt tedy proběhlo shrnutí poznatků z dobrodružné hry a vytvoření třetí části 

projektu = Interaktivní prohlídkové trasy v okolí Univerzity Palackého v Olomouci. Tato trasa 

představuje souhrn všech hádanek (některé byly upraveny na základě zkušeností ze hry) na turisticky 

atraktivní trase podél památek a budov čtyř fakult univerzity. Trasa je určena pro kohokoliv, především 

pak pro zájemce o studium nebo studenty nižších ročníků. Trasa je seznámí s prostorami Univerzity 

Palackého v Olomouci. Výsledný výstup má podobu propagačního materiálu s infografikou a 

informacemi o univerzitě. 

Digitální verze propagačního materiálu je k dispozici na: https://tinyurl.com/vvv-material 

Fyzická verze materiálu bude představena na obhajobě projektu, a poté může být použita fakultou 

k jakýmkoliv účelům. 

  

Obr. 7 Náhled výsledného propagačního materiálu 



Návaznost 

V případě zájmu by bylo možné udělat anglickou verzi propagačního materiálu pro studenty z 

programu ERASMUS. Představily by se jim tak interaktivní formou areály univerzity a město Olomouc. 

Případně by se dala vyrobit digitální verze interaktivní trasy ve formě aplikace. 

 

Závěr 

V rámci projektu Veni Vidi Vici byla vytvořena dobrodružná hra v okolí Univerzity Palackého 

v Olomouci. Hra se pořádala přes dva týdny kontinuálně do 24. listopadu. Z poznatků dobrodružné hry 

byl poté vytvořen propagační materiál, který interaktivním způsobem představuje na trase 

z Přírodovědecké fakulty na Hlavní náměstí prostory univerzity, atraktivní turistické cíle a pamětní díla. 


