
 

Základní škola Žamberk, 28.října 581  

 

PUTOVÁNÍ ČASEM 

Vaším úkolem bude projít všechny body z mapy (celkem 14 stanovišť). Na každém stanovišti naleznete 

zajímavou pověst z daného místa, či jeho okolí a také tajnou šifru (písmenko), které si zaznamenejte do tajenky 

na konci tohoto pracovního listu.   

Popis jednotlivých bodů a jejich souřadnice naleznete na tomto pracovním listu, včetně malých map, které vás 

v případě nejistoty dovedou k cíli.  

Vyfoťte se na místě a foto odešlete na dobrovska.anna@zs28rijna-zamberk.cz  a zúčastni se soutěže o ceny.  

Odkaz na celou mapu se všemi body naleznete na konci pracovního listu. Příjemnou zábavu 😊 

Stanoviště č. 1: SMÍRČÍ KŘÍŽ V KRIEGWALDECH – GPS: 50.0869550N, 16.4150267E  

Toto stanoviště naleznete cestou ze Žamberka směrem k Bohousové v blízkosti firmy DIBAQ. Půjdete-li směrem 

od Žamberku projdete okolo fi. DIBAQ a pokračujete směrem ke kolejím.  Ihned za přejezdem odbočíte vpravo 

do lesíka a po několika desítkách metrech dojdete k cíli.  

 

Stanoviště č. 2: Výhledna Dlouhoňovice – GPS: 50.0652753N, 16.4394319E  

Výhledna Dlouhoňovice se nachází nad obcí Dlouhoňovice přímo nad místním hřbitovem. 

Stanoviště č. 3: Karlovice – GPS: 50.0715750N, 16.4667569E 

K tomuto stanovišti dojdete nejlépe z ulice Zemědělská. Projdete okolo sběrného dvora a firmy GAF a 

pokračujete směrem na kopec, který bude před vámi. Skoro na kopci kousek před lesem uvidíte křoví, ve 

kterém se ukrývá další indicie. 
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Stanoviště č. 4: Kříž Lukavice – GPS: 50.0673794N, 16.4873994E 

Vydáte-li se ze Žamberka po cyklostezce směrem na Letohrad, naleznete před JZD nad Lukavicí další indicii.  

 

Stanoviště č. 5: Pirát - hřbitov rodu Parish – GPS: 50.0761308N, 

16.4741103E  

Na hřbitov rodu Parish se dostane nejsnáze cestou parkem, když 

půjdete z Lukavice. V jednu chvíli narazíte nalevo na cestu vedoucí 

směrem do lesa a ta vás dovede přímo ke hřbitovu.  

 

Stanoviště č. 6: Studánka v Černém lese – GPS: 50.0807369N, 

16.4780800E 

Toto stanoviště najdeme u zámeckých rybníků v parku, když vyrazíte 

směrem ke koupališti.  

 

Stanoviště č. 7: O paní Teréz – věž –  

GPS: 50.0848300N, 16.4690625E  

Stanoviště 7 se nachází také v zámeckém parku u staré 

vodárenské věže v blízkosti fontány.  

 

Stanoviště č. 8: Pověst o znaku – zámek –  

GPS: 50.0853222N, 16.4679253E 

Tuto lokalitu naleznete z druhé strany vchodu do zámku. 

 

Stanoviště č. 9: Eduard Albert – rodný dům –  

GPS: 50.0882094N, 16.4645992E 

V půli kopce pod radnicí naleznete další stanoviště.  

 

Stanoviště č. 10: Pověst o morovém světýlku – Kříž – GPS: 50.0911506N, 16.4607167E 

Stanoviště se nachází vedle bývalé pivnice na Kopečku směrem k Albertinu. U křižovatky uvidíte kříž, u kterého 

se bude nacházet další šifra.  

Stanoviště č. 11: Zakletá panna – Dymlov – GPS: 50.0978875N, 16.4735953E 

K Dymlovskému rybníku se dostanete z předchozího stanoviště vystoupáním nepříjemně vypadajícího kopce 

před vámi směrem k Albertinu. Až vystoupáte úplně nahoru, odbočíte směrem vpravo, kde končí i asfaltová 

cesta a po polní cestě se vydáte směrem k rybníku, kde na vás čeká další indicie. Nemůžete zabloudit.  

Stanoviště č. 12: Zlatý klíč – kaple – GPS: 50.0967967N, 16.4599522E 

Nad soutokem Divoké Orlice s Rokytenkou se tyčí na malém vrcholku kaplička, u které na vás čeká další 

stanoviště.  

Stanoviště č. 13: Upír Micohlav – hřbitov – GPS: 50.0912383N, 16.4521378E 

Naproti bývalých Orlických kasáren se nachází žamberecký hřbitov. Nemusíte však vstupovat dovnitř. Indicii 

hledejte hned u dolního rohu hřbitovní zdi.  



Stanoviště č. 14: O poustevníkovi z Rozárky – kaple – GPS: 50.0855808N, 16.4578414E 

V blízkosti Tyršovy rozhledny se nachází kaplička a u té také poslední stanoviště tohoto putování.  

 

 

 

 

Jméno a příjmení:……………………………………………………………………………  

Škola:            □ ZŠ 28. října Žamberk         □ jiná (jaká?):…………….…………………………… 

Třída: …………………………… 

 

TAJENKA:  

Stanoviště 
číslo: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Písmeno: 
              

I 
 

 

Odkaz na MAPU: https://mapy.cz/s/mepavonuje 

nebo QR mapa: 
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