
  

PÁTRAČKA PO MIKULCE 
 

 

Jméno:___________________________________________________________________  

  

Start:  točna tramvají v Mozartově ulici 

Cíl :  točna tramvají v Mozartově ulici  

Délka:    2,4 km    

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

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

 

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

Mathlouthi.  

 



  

 

1. Jdi Mozartovou ulicí. Jaké číslo má sloup osvětlení před domem Mozartova 14. 

 

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

2. Před domem Mozartova 42 na sloupku je reklama na internet. Opiš telefonní číslo.  

 

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

3. Na konci ulice odboč vpravo. Před ostrou zatáčkou vlevo je v  zahradě ulomený strom. 

Jak se jmenuje? 

 

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

4. Jdi dále po silnici až dojdeš ke stožárům vysokého napětí. Kolik stožárů stojí u cesty?  

 

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

5. Vystoupej na betonový bunkr. Jak se jmenuje vrcholek s  rozhlednou, na levé straně od 

silnice (nad paneláky)? 

 

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

6. Na opačné straně směrem do centra stojí kostel se zelenou věží. Jak se jmenuje? 

 

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

7. Pokračuj cestičkou k mohyle. Čí je to památník? 

 

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

8. Dojdi k lavičkám bez opěradel. Kolik jich je? 

 

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

9. Hned za lavičkou je vyšlapaná cestička dolů k chaloupce. Jakou má chaloupka střechu? 

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

10. Jak se jmenuje jehličnatý strom, který je ohnutý po pravé straně cesty?  

 

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

11. Za chvilku dojdeš na křižovatku. Jak se jmenuje cesta doprava?  

 

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

12. Komu patří objekt/zahrada hned naproti vlevo? 

 

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

13. Kdo bydlí v domě Na Mikulce E 526? 

 

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



  

14. Na začátku vedlejší zahrady jsou vzrostlé stromy. Jak se jmenuje první z  nich (nejblíže 

k cestě)?      

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

15. Naproti betonového elektrického sloupu je plastový rozvadeč. Jaké má označení?  

 

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

16. Na konci zahrady posledního domku cesta zatáčí vpravo. Jak se jmenuje kopec 

s rozhlednou před tebou? 

 

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

17. Jak se jmenuje rybník vlevo? 

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

18. Odboč doprava a jdi cestou podél plotu zahrady. V zahradě za brankou je hlídač. Co 

má na hlavě? 

 

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

19. Opiš, co je na ceduli vedle něj. 

 

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

20. Pokračuj stále okolo plotu doprava. Za rohem na modrých vratech je cedulka 

s dopravní značkou. Co znamená? 

 

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

21. Při pohledu vlevo směr město je vysoký komín. Vpravo vedle něj je vrcholek se 

zříceninou hradu. Jak se hrad jmenuje? 

 

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

22. Z čeho je živý plot podél zahrady vlevo? 

 

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

23. Vpravo je extravagantní rodinný domek se šikminami. Jaká je jeho adresa?  

 

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

24. Na křižovatce je v zahradě vpravo skleník. Z jakého materiálu je? 

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

25. Jdi stále rovně. Jakou barvu má horní patro rodinného domku Sokolí 29?  

 

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

 

 



  

26. Na konci ulice máš po pravé straně dva rozestavěné neomítnuté domky z  bílých 

tvárnic. Co je napsáno nad oknem nižšího z nich? 

 

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

 

27. Na křižovatce cest pokračuj 2. cestou zprava. Vlevo pod sebou máš velký komplex 

budov. Co to je za areál? 

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

28. Blížíš se k velkému zajímavému objektu s venkovním železným schodištěm. Zjisti, co to 

je. 

 

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

29. Pokračuj cestičkou podél plotu z vršku k bytovce s garážemi. Jaké číslo má sloup 

veřejného osvětlení před 1. garáží? 

 

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

30. Projdi kolem baráku a na křižovatce odboč vlevo opět do ulice Mozartova. Napiš 

jméno levého zvonku na vrátkách Mozartova 44. 

 

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

31. Co je pověšeno na dveřích Mozartova 34? 

 

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

32. Mozartovou ulicí se vrať zpátky ke startu. 

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: Jitka Plescherová a Iva Mathlouthi  


