
 

  

 

PÁTRAČKA KAZNĚJOV 
 

 

Jméno:____________________________________________________________________________  

 

 

 

Start:    parkoviště Náměstí 

Cíl:    parkoviště Náměstí 

Délka:   cca 3 km 

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

Čas u cíle:   ……………………………………………………………………………………………  

 

S sebou:   malá figurka (např. z Kinder vajíčka) – není povinné 

 

Vyplněné úkoly ofoťte a pošlete na adresu fiedlerova.z@seznam.cz nebo 

zprávou přes Teams.  



 

  

 

1. Jdi okolo řeznictví, které je na rohu náměstí. Jak se řeznictví jmenuje? 
 

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

2. Pokračuj po chodníku směrem doprava ke stanici dobrovolných hasičů. Ve 

kterém roce byl Sbor dobrovolných hasičů založen? 
 

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

3. Pokračuj ulicí Ke Koupališti. Po levé straně míjíš schodiště. Vyběhni nahoru  

a dolů a nezapomeň spočítat, kolik je schodů: 

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

4. Přijdeš na křižovatku s ulicí Prokopovka. Dej se vpravo do aleje směrem 

k nádraží. Jak se jmenuje dopravní značka na začátku aleje?  

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

5. U čtvrtého stromu vpravo najdi namalovaný zelený kámen. Nech ho tam pro 

ostatní, jen se podívej, co je na něm za obrázek?  

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

6. Přijdeš k tunelu pod nádražím. Jakou barvu má turistická značka na tunelu? 
 

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

7. Další úkol čeká v tunelu. U 3. světla po levé straně najdi nápis GFK. Světlo 

možná nebude svítit, posviť si třeba telefonem. Jakou barvou je nápis GFK? 
 

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

8. Z tunelu jsi přišel po schodech na nádraží. Najdi informační ceduli a na ní 

zjisti, kdy proběhla zkušební jízda z Plzně do Plas:  

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

9. Na stromě poblíž cedule najdi rozcestník a napiš, kolik kilometrů je to podle 

něj na Střelu: ……………………………………………………………………………………………..… 

10.  Pokračuj Nádražní ulicí kolem bývalého hotelu. Po levé straně má sídlo 

společnost SILVA CZ, která vykupuje dřevěný odpad. Napiš 5 výrobků, které 

se vyrábí ze dřeva. 
 

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

 



 

  

 

11.  Vydej se ulicí K Cementárně. Přijdeš k areálu zemědělského zásobování a 

nákupu. Zjisti, kolik míst na parkování je vyhrazeno pro návštěvy. 
 

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

12.  Pokračuj stále ulicí K Cementárně, copak je tam za dopravní značku? 

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

 

 

 

13.  Pozor, jdeš přes trať, ale tyto koleje se nepoužívají. Za kolejemi se dej vlevo. 

Stále jsi v ulici K Cementárně. Najdi dům s číslem popisným 28 a zjisti, co se 

tam prodává:  

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

14.  Přelez, podlez nebo obejdi závoru a dej se hned doprava. V zahradě po 

pravé straně si prohlédni pěkná krmítka. Je u nich nějaký ptáček? Jaké 

ptáčky můžeš přes zimu najít u krmítek? 
 

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

15.  Pozor, opět půjdeme přes koleje, vlaky tu jezdí jen výjimečně z nádraží na 

kaolinku a zpět. Projdi starou brankou a vydej se ke koupališti. Na hřišti se 

svez na lanovce a napiš, kolikrát jsi jel: …………………………………………………….… 

16.  Na hřišti u lanovky hledej tyto břízy, u nich najdeš žluté pouzdro s figurkou. 

Pokud máš svou figurku s sebou, můžeš je vyměnit a pouzdro zase schovej 

tak, aby byla vidět jen malá část.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

17.  U koupaliště si pročti informační tabule. Zjisti, jak se jmenoval obecní 

rybník, který tu dříve byl místo koupaliště:  

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

18.  Pokud bliká bílé světlo, vydej se přes trať po cestě dolů. Přijdeš k první 

lavičce, která je po levé straně. V okruhu dvou metrů od lavičky je tvým 

úkolem najít velkou mušli. Nech ji tam pro ostatní.  

 

Našel jsi? …………………………………………….………. 

 

 

19. Pokračuj dál po cestě, až přijdeš k domu s číslem popisným 633. Koukni se 

na ceduli, kdo všechno je v tom domě zlý: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

20.  Po levé straně uvidíš popelnice na tříděný odpad. Spočítej, kolik jich je:  

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

21.  Ulicí Ke Koupališti se vrať na start na náměstí. V okruhu třiceti metrů najdi 

cukrárnu a napiš, co dobrého sis za odměnu dal.  

................................................................................................................................ 

Gratulujeme!!!  

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: Jana Balounová a Zuzana Fiedlerová 


