
  

PÁTRAČKA PO DOUBRAVCE 
 

 

Jméno:___________________________________________________________________  

 

   

  

Start:  Vchod do parku u křižovatky ulic Potoční a Chmelová za 14. ZŠ  

Cíl :  Kostel sv. Jiří  

Délka:    1,5 km    

Čas na startu: …………………………………………………………………………………………………………… 

Čas v cíli:  …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vyplněné úkoly ofoťte a pošlete na adresu mathl@email.cz nebo zprávou na teamsy Iva 

Mathlouthi.  



  

1. Začátek trasy je na Doubravce u vchodu do parku Potoční za 14. ZŠ. Po cestičce 

seběhni ke krytému dřevěného mostu přes hrádecký potok (u Potoční ulice). Znáš 

nějaké písničky, kde se zpívá o vodě? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

2. Přejdi přes most směrem doprava a hledej na stromě kartičku s  číslem 9. V její 

blízkosti najdeš pohádku Zvířátka a loupežníci. Znáš ji?  A také kartičku s úkoly. Zkus 

například houpavé medvědí kroky, vrabčí poskakování, žabí skoky ze dřepu, sloní 

dlouhé kroky  

a udělej si i chobot. Zvládl jsi je všechny? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

3. Vyběhni do stráně ke dvěma vysokým kamenům, proběhni mezi nimi, oběhni 

kamenný stůl a vrať se zpět na cestu. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

4. Odboč po dlážděné cestě doleva, projdi pod krásným dřevěným mostem a prohlédni  

si ho. Kolik je v zábradlí vidět křížů (nebo-li písmen X)? 

  

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

5. Najdi na mostě ceduli. Jakou má barvu? Zjisti, za co bude pokuta 20 000 Kč. 

Popovídejte si, jak se máme v přírodě chovat a kam patří odpadky, když v blízkosti 

nejsou odpadkové koše? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………...  

6. Přejdi most, zahni doprava a vyběhni kopeček k altánu, kde se můžeš rozhlédnout. 

Najdi v altánu srdíčko. Jaká písmena jsou v něm napsaná? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

7. Pokračuj po cestě a dojdeš do parčíku. Spočítej tam všechny lavičky. Kolik jich je? 

Proběhni všechny cestičky kolem laviček. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

8. Z parku můžeš pozorovat vlaky, které tudy projíždí. Pozoruj je 10 minut, kolik vlaků 

projelo za tu dobu?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

9. Kolik vidíš kolejí a kolik tunelů?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

 



  

10. Jdi po cestě směrem k vlakovému tunelu. Po levé straně mineš malou výstražnou 

ceduli. Na co upozorňuje? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

11. Pokračuj rovně k pomníku Viktoria. Přečti si informační tabuli. Kam vede tato trať?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

12.  Vlakovým tunelem se zkrátila doba jízdy vlaku o 9 minut. Jak se jmenuje stroj, který  

ho razil? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

13. Teď si můžeš prohlédnout část razícího štítu ze stroje, který razil ten velký tunel. Dnes 

je z něho nejen pomník, ale i prolézačka. Klidně si tady chvíli pohraj.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

14. Poblíž je ještě jedna informační tabule. Zajdi k ní a zjisti, jak se jmenuje kopec před 

vámi, kterým vede tunel? Jak je vysoký? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

15. Co je postaveno na vrcholu kopce? Jaké zimní sporty se zde v  minulosti provozovaly?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

16. My budeme pokračovat v cestě ke kostelu sv. Jiřího. Ale ty si příště můžeš vycházku 

prodloužit i o výstup na kopec, kde se také určitě nebudeš nudit.  

Vrať se kousek zpátky, projděte pod železničním mostem. Zapište letopočet, 

ve kterém byl most postaven. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

17. Kousek dál je na pravé straně cesty ohořelý topol. Najdi si před sebou ve směru chůze 

ještě jeden topol a jdi k němu přes trávu přímou cestou. Kolik kroků jsi udělal? Můžou 

se přidat i ostatní z rodiny.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

18. O kousek dál uvidíš velký starý pařez. Co na něm roste? Zkus na něj 3x vylézt a skočit. 

Zvládl jsi to? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

19. Došli jsme do místa, kde se nachází mokřady a proto zde i žijí obojživelníci. O nich nás 

informuje i naučná tabule. Které zvíře je na obrázku znázorněné jako první?  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………  



  

20. Jsme v místě, kde vedou cyklostezky. Na rozcestí jsou ukazatelé směru. Napiš, kolik 

kilometrů musí ujet cyklista, který chce jet do Holýšova. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

21. Teče tady Hrádecký potok. Je to ten samý potok, který jsme na začátku naší trasy 

přecházeli přes dřevěný most. Jen kousek odtud se vlévá do Berounky. Jdi to 

prozkoumat. Co zajímavého jsi tam viděl? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….  

22. Hrádecký potok přejdeme a pokračujeme ke kostelu svatého Jiří. Je vidět již z dálky.  
U něho se nachází starý hřbitov s několika cennými náhrobky a barokní kostnicí. 
Nejzajímavější je hrobka rodiny Trejbalů. Hledejte ji u zdi v  levé části hřbitova. Kolik 
andělů je vytesáno na hrobce? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

23. Jdi si prohlédnout kostel, který je nejstarším dochovaným kostelem v Plzni. Je 

hřbitovní zeď vyšší než ty?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

24. Najdi na hřbitově velký kříž s Ježíšem. Na kříži je nápis, který se skládá ze čtyř písmen. 

Znamená to: Ježíš Nazaretský král židovský. Která písmena to jsou? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

  

25. Od kostela dojdi k soutoku Berounky s Úslavou. Berounka je oblíbená řeka vodáků.  

Už jsi i ty sjížděl nějakou řeku? Jakou? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Blahopřejeme !!!  

Úspěšně jsi absolvoval/a cestu naší hrou. Neztratil/a ses a skvěle jsi splnil/a všechny úkoly. 

Pokud se ti trasa líbila, můžeš brzy očekávat další podobné.  



  

 Jak se ti hra líbila?  

  

 

  

 

 

 

Trasu vytvořily: Jitka Plescherová a Iva Mathlouthi  


