
  

 

PÁTRAČKA K LOMANSKÉMU DUBU 

 

 

Jméno:__________________________________________________________________________ 

Odkaz na trasu: 

https://mapy.cz/zakladni?planovani-

trasy&x=13.3599698&y=49.9338298&z=14&dim=6058af23eceea794f9fc0dc0 

Start:    Národní technické muzeum Plasy (u Kláštera) 

Cíl:    Lomanský dub 

Délka:   cca 12 km (5,5 km do cíle k dubu – zpátky stejnou nebo vlastní cestou) 

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

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

  

S sebou:  něco na psaní, drobnou hračku, kterou můžeš darovat, 

prázdnou lahev na pití  

 

Vyplněné úkoly ofoť a pošli na adresu jaroslava.mikulova@krizik.eu nebo 

jana.balounova@krizik.eu nebo zprávou přes Teams.  

https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=13.3599698&y=49.9338298&z=14&dim=6058af23eceea794f9fc0dc0
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=13.3599698&y=49.9338298&z=14&dim=6058af23eceea794f9fc0dc0
mailto:jaroslava.mikulova@krizik.eu


  

 

1. START - Stojíš před vstupem do 

Technického muzea v prostorách Kláštera. 

Před sebou vidíš sochu. Jdi směrem k ní  

a podívej se doleva. Uvidíš lávku. Je to jen pár 

kroků. Jdi 

tím směrem. 

 

  

 

 

 

 

2. Lávka – zastav se, pozoruj a poslouchej 

chvíli tekoucí vodu. Víš, jak se tato řeka 

jmenuje? Odpověď zapiš.  

Za lávkou pokračuj směrem doprava kolem velké louky. Možná budeš mít 

štěstí a uvidíš cestou kolem vody nutrie. 
 

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

 

3. Amfiteátr – na levé straně uvidíš 

„amfiteátr“, který láká k tomu, abys secvičil/a 

krátké vystoupení s rodinou nebo pro rodinu. 

Zapiš název svého vystoupení. Potěší nás  

i fotografie či video.  

Pokračuj dál po in-line dráze až na její konec, 

kde se řeka stáčí doprava. Ty jdi ale doleva 

stále po zelené značce. Té se budeš držet 

skoro do cíle (až k bodu 8 – Lomanský rybník). 

 

 

 

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



  

 

             

4. Prelátka – právě jste přišli k pramenu s léčivými účinky. Ještě před tím, než si 

natočíš pramen do lahve, podívej se na naučnou tabuli před lávkou a přečti si 

zajímavosti o zvířatech žijících v okolí Střely. Jaké zvíře se každý rok hromadně 

přesouvá (táhne) z luk do rybníka přes střed města? Označ správnou 

odpověď.  

 

a) Mlok 

b) Žába 

c) Nutrie 

Zatímco rodiče se mohou na chvíli posadit na odpočívadle, zkus najít 

schované křídy. Fotka ti napoví, kde jsou. Tvým úkolem je nakreslit na cestu 

skákacího panáka a zahrát si ho. Křídy prosím 

vrať zpět na původní místo, děkujeme.  

Pokračuj po zelené značce, mírně do kopce 

směrem k tunelu. Za tunelem je to trochu 

komplikovanější. Až dojdeš k modré směrové 

tabuli, nalevo uvidíš další most. Jdi jen kousek 

směrem k němu a vpravo uvidíš zelenou značku. 

Cesta vede doprava směrem do kopečka. 

Procházíš krásnou přírodou. Kochej se pohledem 

kolem sebe a zkus třeba počítat posedy, kterých 

bude cestou opravdu hodně.  

 



  

 

5. Očenáškova stezka – právě ses napojil na stezku. Přečti si informace na tabuli. 

Tvým úkolem je zjistit, co a v jakém roce sestrojil vynálezce Ludvík Očenášek. 

Odpověď zapiš. Další zajímavosti o slavném vynálezci si můžeš najít doma. Už 

jste navštívili s rodinou Aeroklub Plasy? Nebo jste byli na leteckém dnu? 

 

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

 

6. Mozolínský mlýn – Rozhlédni se kolem sebe a důkladně prohledej všechny 

pařezy na pravé straně podél cesty, kousek od informační tabule. Najdeš 

krabičku, do které jsme schovaly drobný dárek. Máš s sebou také malou 

hračku nebo předmět? Teď je čas si vzít poklad z krabičky a dát do ní ten svůj. 

Můžeš také zapsat, co jsi do krabičky vložil/a.  

             

7. Příběh o Hadriánovi – cedule č. 3 na stezce. Přečti si zajímavý příběh (slabším 

povahám doporučujeme úkol vynechat). Zjisti a označ, jakým způsobem dva 

kumpáni sprovodili třetího ze světa. 

 

a) Uchechtali ho k smrti 

b) Ulechtali ho k smrti 

c) Uštípali ho k smrti 

 



  

 

Cestou k dalšímu bodu vymysli konec příběhu. 

Jak to asi dopadlo s pokladem? 

Pokračuj po cestě – když se podíváš vlevo, uvidíš 

v kopci posed, na který si můžeš vylézt (když to 

rodiče dovolí).  

 

8. Lomanský 

rybník – najdi 

5 vhodných 

MALÝCH 

kamínků a hoď žabky do vody. Zapiš, kolikrát 

se ti to povedlo a kamínek krásně skákal. 

Pokračuj kolem rybníka stále po cestě mírně 

vpravo. Dojdeš do Loman. 

 

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

 

9. Hájovna Lipovka – došel jsi k hájovně a 

muzeu těžby borové smoly. Zjisti, v jakém 

roce byla hájovna postavena. Kolik je jí let? 

Zapiš.     

………………………… 

 

………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Jdi dál po cestě. Tady se odpojíš od zelené 

značky. Projdi kolem zastávky (všimni si, čím 

je zajímavá). Zde se silnice rozdvojuje. Jdi 

tou vpravo. Jsi už jen kousíček od cíle. 

Pokračuj po silnici. 

 
 

               

 

 

 

10. CÍL – Jsi v cíli. Před sebou vidíš naprostý 

unikát -740 let starý dub. Své vojsko kolem 

něj vedl slavný vojevůdce. Který to byl? 

 

a) Albrecht z Valdštejna 

b) Jan Žižka z Trocnova 

c) Napoleon 

 

Zjisti, v jakém roce byl dub poražen a proč. Zapiš.  

 

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

Fotka 

ti 



  

 

napovídá, kde je schovaná malá krabička s tužkou. Sem se můžeš podepsat a 

třeba napsat i své dojmy z cesty.  

 

Počítal/a jsi posedy? Pokud ano, kolik jich je? …………………………………………….……. 

 

Česká vás ještě cesta zpátky. Můžete jít stejnou cestou nebo možná znáte 

kratší. Šťastnou cestu přeje Jana Balounová a Jarka Mikulová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak se ti hra líbila? 


