
  

 

 

Jméno:___________________________________________________________________  

 

Start:  Konečná autobusová zastávka Vinice 

Cíl:   Konečná autobusová zastávka Vinice 

Délka:   4,4 km 

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

Část u cíle: ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Tato trasa je oproti jiným dobrodružnější a náročnější na orientaci v přírodě, vede 

většinou po lesních nezpevněných cestách a vyšlapaných cestičkách. Označení na naší mapě 

je jen orientační. Zejména první část cesty lesem, která vede k Zámečku.  

Tučně označená část je poměrně složitá, proto buďte opatrní a bedlivě sledujte popis 

trasy. Oblečte a obujte se sportovně, na kramflíčky to opravdu není 😊. Do batůžku si 

přibalte mrkev nebo jablíčko, budete je později potřebovat. 

Po cestě jsme proto označili pár stromů šedo – stříbrnou značkou. Je sice nenápadná, na 

kůře stromů není úplně dobře vidět, ale snad pomůže. 

 

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

Mathlouthi. Prosíme i o přiložení vašich fotek z Pátraček. Děkujeme. 

 

 

 

mailto:mathl@email.cz


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1. Naše trasa začíná na autobusové zastávce Vinice. Jaké autobusy mají konečnou stanici? 

 

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

2. Ze zastávky jdeme do ulice Pálavská směrem na Sylván. Na plotě rohové zahrady vpravo 

visí letáček na dětské cvičení zumby. Jak se jmenuje cvičitelka, která zumbu předcvičuje? 

 

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

3. Kdo bydlí v domě Pálavská 85? 

 

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

4. Vedle domu Pálavská 82 je rohový pozemek s boudou na zahradě. Dej se kolem něho 

vyšlapanou cestičkou podél plotu. V zahradě je dětský herní prvek s horolezeckou stěnou. 

Kolik barevných úchytů má stěna? 

 

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

5. Pokračuj dále rovně mezi stromy a keře po jakékoli vyšlapané cestičce až dojdeš na cestu, 

po které se dáš z kopce dolů – mírně vlevo. Po levé straně jsou zvířecí hrobečky. Kolik je 

na nich celkem křížků? 

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

6. Po cestě z kopce dojdeš k zaniklému Pecháčkovu statku, který byl na konci 2. světové 

války při náletu na Škodovku vybombardován. Býval to poměrně veliký statek, ke kterému 

patřila většina polí na Sylvánu. Nikdy už nebyl obnoven.   Zajdi na vyhlídku a prohlédni si 

panorama Plzně. Jak se jmenuje hrad v dálce na kopci za městem? 

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

7. Kolik modrých budov vidíš u silnice? 

 

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

8. Kolik červených pruhů má nejvyšší komín, který vidíš na obzoru? 

 

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

9. Jak se jmenuje keř, který roste vlevo u vyhlídky? 

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

10. Vrať se kousek zpátky po cestě nahoru. Po levé straně je malinký jehličnatý lesík. Jaké 

stromy tam vidíš? 

 

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

11. Za lesíkem se dejte vyšlapanou lesní cestičkou vlevo podél lesíka. Po chvíli dojdete 

k ohništi, nad kterým se rozprostírá veliký a statný strom. Jak se jmenuje? 

 

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



  

Vrať se na cestičku a pokračuj po ní dál mezi křovím. Dojdeš na křižovatku cestiček, kde 
se dáš doleva dolů. 

12. Hned kousek dál (před další křižovatkou) je napravo na stromě cedule. Jakou má barvu? 

 

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

 

13. Na další křižovatce pokračuj rovně prudce dolů. Po levé straně vidíš dům. Napiš anglicky, 

jakou má barvu. 

 

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

Na křižovatce kousek pod domem zahni na cestičku doprava a pokračuj v cestě. 

Potřebuješ se dostat dolů do rokle, abychom se dostali na protilehlou stranu. 

 

14. Cestou si všimni, kde všude dokážou stromy zakořenit a růst. Zkus někde na rovině skákat 

jako zajíček. Kolik skoků jsi zvládl? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………........ 
Na další a trochu větší křižovatce do tvaru T odboč vlevo (směrem k silnici na Radčice). U dalšího 

rozcestí zahni vpravo do kopce. Po pár metrech dojdeš k cestě, kterou přejdi, a pokračuj ve 

stejném směru pořád rovně. Silnici máme stále po levé ruce a mírně stoupáme do kopečka. 

15. Po cestě na pravé straně opět uvidíš růst krásný statný dub. Jaké plody na něm rostou? 

 

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

16. Všimni si, že dub má zelenou kůru. Čím je obrostlý? 

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

Pokračuj dál po cestě a na další křižovatce zahni doleva. Zde uvidíš zelenou turistickou 

značku, po které teď část cesty půjdeme. 

17. Kousek dál uvidíš po pravé straně cesty velkou jámu s rozvětveným stromem. Povede se ti 

na něj vylézt? 
 

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

18. Pokračuj po cestě a před sebou na levé straně uvidíš malý zámeček. Původně v těchto 

místech stával dvůr plzeňského dominikánského řádu. Rodina Lobkowiczů si zde nechala 

postavit zámeček-novogotickou vilu. Dnes v něm sídlí soukromá střední 

uměleckoprůmyslová škola.  Kolik má zámeček věží? 
 

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

19. Stále pokračuj rovně po zelené turistické značce. Při pohledu z kopce se vlevo dole za 

silnicí klikatí řeka. Jak se jmenuje? 
 

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



  

20. Po cestě o kousek dál narazíš uprostřed cesty na hranatý kámen. Jakou barvou je 

natřený? 

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

21. Po zelené turistické značce dojdeš k Čertově kazatelně a po levé straně se ti otevře krásný 

výhled. Informace o kazatelně zjistíš na cedulce vlevo na stromě. Čerta tady ale nikdo 

nikdy neviděl. Jedná se o více než 20 metrů vysokou skalní stěnu, která je tvořena 

sedimenty karbonu. Jejím zvětráváním vznikají zajímavé skalní tvary. V jaké nadmořské 

výšce Čertova kazatelna leží? Rozhlédni se po kraji a chvilku se kochej pohledem.  
 

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

22. Při pohledu do krajiny uvidíte na skále, kousek dole pod vámi malý kříž. Jak se jmenuje 

strom s bílou kůrou, který roste před ním? 
 

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

23. Všiml/a sis, jaké borovice zde rostou? Jsou malé a pokřivené. Víš proč? 

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

24. Pokračuj dále po zelené turistické značce. Všímej si levého okraje skalního masívu a hledej 

tam zelenou ceduli Přírodní památka. Jaké zvíře je znázorněno na červeném poli tabule? 
 

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

25. Kolik má ocasů? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 

26. Kus od cedule ve směru cesty po pravé straně je malý a zajímavý hraniční kámen. Nakresli 

jeho tvar.  

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

27. Poodejdi od kamene 5 kroků a házej na něj šišky. Kolikrát ses trefil/a z 10 pokusů? 

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

28. Pokračuj dál v cestě po zelené turistické značce. Po nějaké době uvidíš vlevo chatu. Jakou 

barvu mají její vrátka? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 

29. Na křižovatce popojdi ještě dále vlevo ke stavbě západního obchvatu města Plzně. Tam 

cesta končí. Prohlédni si obchvat. Jaká městská část leží za plánovanou silnici? 
 

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

30. Vrať se kousíček zpátky na křižovatku a pokračuj dál po levé cestě do kopce. Jdi pořád dál 

rovně, pořád mírně do kopce delší dobu teď nebudeme vůbec nikde odbočovat. I na další 

křižovatce cestiček jdi stále rovně přes cestu.  

Po levé straně v lese uvidíš malý krmelec. Teď je čas na mrkev či jablíčko. Zvířátka to jistě 

ocení, když jim je vložíš do krmelce. Co jsi jim přinesl/a na zub? 

 

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



  

31. Jaká zvířata můžeš potkat v lese? 
 

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

 

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

32. Vrať se zpátky na cestu a pokračuj dál. Před křižovatkou se drž na cestě vlevo až dojdeš na 

širší cestu, kde odbočíš vlevo do kopce. Po pravé ruce máš louku / pole, po levé les. Na 

okraji lesa je malá lavička. Posaď se a pokochej se pohledem na Plzeň. Nalevo vidíš 

vysílač, který je zároveň rozhlednou. Díky Gymnáziu Františka Křižíka se mohla opět 

v dubnu 2006 zpřístupnit pro veřejnost. Od té doby také zabezpečují její provoz v pátek  

a o víkendech v turistické sezoně. Jak se rozhledna jmenuje? 
 

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

33. Jdi po cestě dál a na křižovatce na konci lesa odboč doprava. Na konci cesty před obytnou 

zónou je kamenná zídka. Jaká čísla jsou na ní napsaná? 
 

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

34. Projdi se po zídce nebo ji přelez. Zvládl jsi to? 
 

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

35. Odboč doprava hned do první ulice - do Pálavské ulice-cedule s názvem je vpravo, až  

o kousek dál na plotě jednoho domu. Co má dům Pálavská 35 napsáno na popelnici? 

Všimni si, že na jedné straně ulice jsou čísla domu sudá a na druhé straně jsou čísla lichá. 

Je to hlavně kvůli lepší orientaci. 
 

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

36. Pokračuj v cestě Pálavskou ulicí. Vlevo za křižovatkou mineme ulici Božickou a kousek za 

ní, naproti šedému domu, je elektrický rozvaděč. Jaké má číslo? 

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

37. Stále jdeš Pálavskou ulicí. Na další křižovatce zjisti, jak se jmenuje ulice vlevo. 
 

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

38. Kolik sloupků je na celé křižovatce? 
 

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

39. Kdo bydlí v domě Pálavská 81? 
 

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

40. Na konci Pálavské ulice vpravo před křižovatkou je rodinný dům. Jakou má barvu spodní 

patro? 
 

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

 

 



  

41. Vrať se na konečnou stanici Vinice. Kam jede autobus č. 56? 
 

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

 

 

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: Iva Mathlouthi a Jitka Plescherová 


