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             Lušticí HLEDAČKA  
                                              Rýmařov  

 
 

Celkem 1,6 km             Zábavná procházka s úkoly                  60 minut                                           

      (okruh)                             varianta JUNIOR                                              
 

START A CÍL: Začátek cestičky je u infocentra na náměstí, cíl tamtéž. 

CO JE ÚKOLEM? Odpovědět na 7 otázek a vyluštit tajné heslo. 

Jednotlivá místa, kterých se otázky týkají, jsou v mapě                                  

vyznačena čísly od 1-7. 

U každé otázky vyluštíte jedno slovo. Tato slova si jedno po druhém přepisujte 

do závěrečné šifrovací tabulky a vypátrejte tajné heslo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                      

1. otázka – Náměstí Míru 

První slovo vyluštíte, když správně přiřadíte písmenka z náčrtku k objektům                  

a institucím, které se nacházejí na rýmařovském náměstí. 

Dokážete přiřadit všech šest? Tajenku přečtete odshora dolů. 

 

 

 

 

 

 

Nezapomeňte si vyluštěné slovo opsat do závěrečné tabulky. 

               Bonus pro bystré hlavy 

Ke každému z písmen doplňte jednu věc (podstatné jméno),  

kterou můžete zde na náměstí najít a která na toto písmeno začíná. 

B _________________________   D _________________________ 

H _________________________   I _________________________ 

K _________________________   M _________________________ 

P _________________________   R _________________________ 

S _________________________   T _________________________ 

V _________________________   Z _________________________ 
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Nápověda: Kryštof Kolumbus 

České Středohoří 

Brdy 

2. otázka – Vykopávky tvrze Hrádek 

Druhé slovo vyluštíte s pomocí naučné tabule „Chráněná archeologická lokalita 

Hrádek“. Všimněte si, jak vypadal Rýmařov na přelomu 14. a 15. století a do 

okýnek vepište názvy tehdejších historických dominant. Čísla vám napoví. 

                                                                                                                                              

 

 

          

 

 

 

 

Že vyznačená písmenka nedávají smysl?     ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___ 

Přeskládejte je tak, aby vám prozradila název nedaleké hradní 

zříceniny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. otázka – Náměstí Svobody 

Na rohu ulic Sokolovské a Havlíčkovy (poblíž KB) se nachází hotel, pyšnící se 

stejným názvem, jako nejvyšší hora Moravy a Slezska.  

 Víte, o kterou horu se jedná? 

 

                                                                            

Její název si přepište jako třetí slovo                                                                                                  

do závěrečné tabulky. 

               

Bonus pro bystré hlavy 

Dopočítejte pyramidu a zjistěte,                                                                                 

kolik metrů tato hora měří.  

Toto číslo zároveň značí jeden významný letopočet.                                               

Vzpomenete si, co se tohoto roku událo? 

 

    V roce _______________ byla ______________________________________________ . 

A když už jsme naťukli hory, dokážete šipkami přiřadit do slepé 

mapky následující pohoří? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

      

Nápověda: Je po ní pojmenovaná i místní naučná stezka, jejíž 

první zastavení zde také najdete. 

Název zříceniny si napište 

také do závěrečné tabulky. 

Krušné hory 

Jeseníky 

Krkonoše Beskydy 

Šumava 

Jizerské hory 

Český les 
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Nápověda: v létě sem vyrazte v plavkách, v zimě na bruslích 😊 

 

DLOUHY

MUZEUM 

UMĚNÍ 

PÓZA 

DIVADLO 

DÍLO 

OPONA 

ORTELY 

SOCHAŘ 

KOMIK 

H 

4. otázka – Park u ZŠ Jelínkova 

Vaším úkolem je doplnit rodové názvy stromů a pospojovat je čarami 

s příslušnými listy. Každý list = jedno z písmenek v okýnku. 

Na kmenech stromů najdete dřevěné tabulky, které vám zajisté pomůžou. 

Čtvrté slovo do tajenky pak zjistíte vyluštěním listové šifry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. otázka – Otevřená brána 

Plastika ze dřeva a oceli, kterou městu v roce 1991 daroval významný malíř                  

a sochař, rýmařovský rodák, Herbert Dlouhy. 

Brána symbolizuje porozumění mezi národy a jejich sblížení. 

Otevřenou bránu autor umístil přesně na místo, kde dříve stával… 

Co na místě stávalo a zároveň páté heslo do tajenky zjistíte vyluštěním 

osmisměrky. 

Jak luštit?       

Vyškrtejte slova z rámečku + příjmení 5 dalších významných výtvarných 

osobností, které se k Rýmařovsku váží.  

Všechny najdete na informační tabuli u Otevřené brány. 

Příjmení osobností z tabule: 

________________________     

________________________       

________________________ 

________________________   

________________________ 

  

Na místě dříve stával …  

 

 

R Y    K E     I C  Ý 
            

J 

B 

K 

Š 
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váš věk 

číslo, kterému je 
nejblíž minutová 

ručička 
kostelních 

hodin 

Vyluštěné slovo 

si nezapomeňte 

opsat na 

poslední místo 

v závěrečné 

tabulce. 

6. otázka – Kostel sv. Archanděla Michaela 

Nadešel čas se trošku protáhnout.  

Oběhněte kostel dokola a  

spočítejte, kolik dveří do kostela vede. 

 

Číslo, které vám vyjde, dosaďte místo „x“  

do jednoduché rovnice. 

15 – x +           +               ×   0 = 

 

Vypočítanou cifru si napište také do závěrečné tabulky. 

 

Hurá na poslední úkol!           

 

    Závěrečná tabulka 

Přepište si do ní jedno po druhém všechna 

hesla, která jste vyluštili cestou.  

 Finální tajenku, název nedaleké malebné osady,  

                vám prozradí 9 šedých políček! 

 

 

 

 

 

                              

7. otázka – Fara 

Poslední otázka vás čeká v blízkosti jedné z nejcennějších a nejpůvodnějších 

budov města, která je zároveň kulturní památkou. 

Když faru obejdete zprava, narazíte na cennou sochu Panny Marie, která stávala 

původně u Janovického zámku.  

Zjistěte, jak se nazývá netradiční hornina, ze které je socha vytvořena. 

Jak na to? Do tabulky opište 22 písmenný nápis, který najdete na podstavci sochy 

a vyluštěte šifru.  

 

   

 

             

   

                                                               VÁPENEC            

 

 

Věděli jste, že … 

Vápence obecně vznikají z usazených zbytků mikroskopických 

mořských živočichů (korálů), pokud je v nich zastoupen větší podíl 

viditelných zbytků různých schránek plžů (ulity), pak se jedná právě             

o vápenec ………………..(viz. tajenka u 7. otázky). 

 

 

 

 

 

 

         


