
                                                                                       

Umístění schránek   (Upozornění – souřadnice GPS zadávejte do aplikace mapy.cz) 

 
Panský dvůr – číslo místa v pasu 1 
Keška: Panský dvůr najdete v Telči.  Schránka je umístěna na informační tabuli před lanovým a 
lezeckým centrem.  
GPS: 49.187962N, 15.450374E 
https://www.panskydvurtelc.cz/ 
 
Telčské podzemí – číslo místa v pasu 3 
Keška: Vstup do telčského podzemí je přes turistické informační centrum, které najdete na náměstí 
Zachariáše z Hradce. Vstup do informačního centra zdobí dva velké květináče. V útrobách jednoho 
z nich je ukrytá schránka s naším úkolem. 
GPS: 49.1843519N, 15.4531219E 
https://www.telc.eu/turista_a_volny_cas/turisticke_atraktivity_mapy/telcske_podzemi 
 
Třešť – číslo místa v pasu 4   
Keška: Na autobusovém nádraží vás přivítá pan Tau. Za jeho sochou je jehličnatý keř. Pod ním, ve 
vzdálenosti cca 5 m od sochy, je placatý kámen, pod kterým je umístěná naše keška.  
GPS: 49.2919444N, 15.4830556E 
https://www.trest.cz 
 
Hrad Roštejn – číslo místa v pasu 5 
Keška: Hrad Roštejn leží na skalnatém vrchu nad obcí Doupě přibližně 12 km od Telče či Třeště. Před 
vchodem do samotné hradu je dřevěná informační tabule, ve které je umístěna schránka s úkolem. 
GPS: 49.2522222N, 15.4263889E 
http://hrad-rostejn.cz/ 
 
Polná – městské muzeum – číslo místa v pasu 8 
Keška: Na prvním nádvoří uvidíte zámeckou věž s průchodem na Kateřinov. Keška je uložena za 
průchodem na parapetě okénka pod zámeckou věží. 
GPS: 49.4869514N, 15.7147011E 
https://www.muzeum-polna.cz/ 
 
Třebíč – TIC Zadní synagoga – číslo místa v pasu 10 
Keška: Keška je uložena pod velkými kameny vedle schodů do informačního centra u Zadní synagogy. 
GPS: 49.2176519N, 15.8795039E 
https://www.mkstrebic.cz/informacni-centra/tic-zadni-synagoga/ 
 
Šlakhamr Hamry nad Sázavou – číslo místa v pasu 13 
Keška: Od penzionu Nejdek jděte po červené turistické trase přes řeku Sázavu. Poté pokračujte lesem 
cca 900 m. Nejdříve potkáte mamuta, následně dojdete k Šlakhamru. Keška je ukryta v kamenné 
zídce zahrady před obytnou budovou Šlakhamru (u třetího sloupu plotu). 
GPS: 49.5662692N, 15.8788389E 
http://www.technicalmuseum.cz/pamatky/slakhamr-v-hamrech-nad-sazavou/ 
 
Zámek Žďár nad Sázavou – číslo místa v pasu 14 
Keška: Keška je umístěna pod malými kameny těsně za bránou na druhém nádvoří zámku. 
GPS: 49.5829178N, 15.9367317E 
https://www.zamekzdar.cz/ 
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Sněžné – číslo místa v pasu 15 
Keška: Na náměstí uvidíte sochu 4 velkých mužů našich dějin. Za nimi napravo uprostřed prvního 
oblouku kamenné zídky je ukryta keška. 
GPS: 49.6457908N, 16.1217986E 
http://www.snezne.cz/ 
 
Lipnice nad Sázavou – Národní památník odposlechu – číslo místa v pasu 17 
Keška: V lese za Lipnicí nad Sázavou najděte Ústa vytesaná do skály (po červeném místním značení). 
Přes cestičku naproti ceduli Českého rybářského svazu s č. 453 hlídají kešku mezi listím tři velké 
kameny. 
GPS: 49.6191558N, 15.4074044E 
https://www.hrad-lipnice.cz/cs/tipy-na-vylet/6021-okolo-zatopenych-lomu-k-hlave-xxii 
 
Pavlov – záchranná stanice – číslo místa v pasu 20 
Keška: Kešku hlídá vysoký pařez před budovou záchranné stanice, nedaleko dřevěného posezení pro 
návštěvníky. 
GPS: 49.7003083N, 15.3377567E 
https://www.stanicepavlov.eu/ 
 
Hrad Orlík nad Humpolcem – číslo místa v pasu 22 
Keška: V poslední zatáčce před vstupem do hradu (cca 40 metrů před bránou) je informační tabule 
naučné stezky (zastavení číslo 31). Kousek nad ní (u cesty) stojí krásný velký listnatý strom a u jeho 
kmene je pod kameny umístěna schránka. Na hledaném stromě jsou umístěny turistické značky. 
GPS: 49.5448647N, 15.3842261E 
http://www.castrum.cz/ 
 
HLINÍKárium Humpolec – číslo místa v pasu 23 
Keška: Kešku hlídá národní český strom, který roste za městským informačním centrem, kde je 
rovněž umístěno Hliníkárium (cca 4 m od budovy). 
GPS: 49.5411786N, 15.3558911E 
https://hlinik3.webnode.cz/hlinikarium/ 
 
MÚZYum Lipských Pelhřimov – číslo místa v pasu 24 
Keška: Pro kešku budete muset vystoupat schody Kalvárie až ke Kapli sv. Kříže. Když budete kapli 
obcházet, je ukrytá za okapovou rourou ve výklenku v levé části kaple. 
GPS: 49.4297222N, 15.2188889E 
http://www.pelhrimovsko.cz/cz/co-v-pelhrimove/muzyum-lipskych.htm 
 
Letohrádek sv. Vojtěch Počátky – číslo místa v pasu 26 
Keška: Za vstupem do zahrady Letohrádku sv. Vojtěch je po pravé straně krásná lavička. Vedle ní 
mohutný buk, který střeží naší kešku. 
GPS: 49.2666667N, 15.2519444E 
https://www.svatyvojtech.cz/ 
 

23 13 15 3 4 17 8 5 22 1 20 24 10 14 26 

               

Více informací najdete na turistickém portále www.vysocina.eu 
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