
Popis trasy, umístění kartiček a některé úkoly, které 
nejsou na kartičkách – čísla jsou stejná jako mapě 
 

Všechny odpovědi si pište na papír a číslujte stejně, jako jsou tady. 
 

1. Start – na přístřešku autobusové zastávky 

2. KART na jedné z borovic u chodníku 

3. Tudy jenom procházíte 

4. Rozcestí – vidíte velký elektrický stožár vlevo? Pokračujte k němu. 

5. KART na červenobílé noze hledejte další kartičku 

6. Tady žádná kartička není – odbočte po cestě doleva a pak doprava přes potok k lesu 

7. Tady žádná kartička není – pokračujte po cestě podél lesa nahoru 

8. KART Jste na místě bývalého altánku. Kartičku hledejte na jednom ze stromků. 

9. KART na stromě vpravo 

10. Tady žádná kartička není – odbočte doleva a pokračujte po asfaltové cestě nahoru 

11. KART na informační tabulce 

12. Tady kartička není, odbočte pěšinkou doprava a pak pokračujte podle plotu, plot budete 

mít po levé ruce. Na konci plotu je další kartička. 

13. KART na plotě 

14. Tady žádná kartička není – pokračujte po zelené značce až k rybníku. 

15. ÚKOL Na informační tabuli zjistěte, kolik procent je v lese dubů. Zapište si číslo. 

16. ÚKOL Stojíte před dalším stožárem. Jaké má číslo? 

17. ÚKOL Došli jste na roh lesa. Které dva velké stromy tu spolu kamarádí? 

18. Tady žádná kartička není – pokračujte k dalším dvěma bílým kostkám. 

19. ÚKOL Stojíte u sloupu veřejného osvětlení. Jaké má číslo na kovovém štítku? 

20. Pokračujte po chodníku kolem laviček. ÚKOL Kolik jich je? 

21. Teď půjdete hodně dlouho stále rovně po tomto chodníku – rokli budete mít stále po 

vaší pravé ruce. KART pod schodištěm u prvního domu hledejte kartičku. 

22. Stále rovně… 

23. Stále rovně… 

24. Tady přejděte po přechodu na druhou stranu k plechové ohradě a PODCHODEM 

NA DRUHOU STRANU!!! Na konci podchodu odbočte doprava nahoru po schodech a 

pak po dřevěném chodníčku dolů. ÚKOL – kolik světel je v podchodu 

25. Tady kartička není, stále po chodníčku. Na hřišti si můžete chvíli pohrát, ale nezdržujte 

se moc dlouho, na konci na vás čeká ještě jedno. 

26. KART na první bříze vpravo 

27. Pokračujte dolů ulicí Na Blanseku až na konec. Pozor při přecházení ulic! 

28. KART na sloupu 

29. ÚKOL Zastavte se u betonového špuntu. Jakou barvu má trubka na červeném 

domě vlevo. 

30. ÚKOL Došli jste do malého parčíku. Jakou barvu má „můstek“ 

31. Pokračujte se ke kulatému rohovému domu s balkóny a přejděte na druhou stranu do 

parčíku s hřištěm. Najděte tři špičaté sloupy a… JSTE V CÍLI, TADY HLEDEJTE, 

HÁDEJTE KOHO…       


