
ODHAL 
FANTOMA

Velká dobrodružná  

hra pro velké i malé

Nekupuj zajíce v pytli!

FREE!

Snadná

Obtížnost

1
4,8 km

Délka

17

Počet úkolů

Fantom

Téma

2,5 hod.

Trvání

Ano

S kočárnem

Ano

Vozíčkáři

Pivoplaz

#FO2

POJĎ SI  POJĎ SI  
HRÁT VEN!HRÁT VEN!

OSTRAVAOSTRAVA
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Účastníci výpravyDatum:

Čas startu:

Čas dokončení:

Počasí:

Ostrava je třetí největší město v  České republice a  druhé na 
Moravě. Vyrostla jako průmyslové středisko černouhelné pánve, 
pro svůj hornický a hutnický průmysl bývala zvaná „ocelové srdce 
republiky“, ale překvapivě je plná zeleně, že by některá města 
bez těžkého průmyslu mohla závidět. A jako má Praha svůj hrad, 
má i  Ostrava svoje „Hradčany“. Dolní oblast Vítkovice  – bývalý 
průmyslový areál s unikátním souborem industriální architektury 
aspirující na zápis do seznamu Světového dědictví UNESCO. 
Pojďme se tímto ostravským unikátem projít a  dostihnout 
Fantoma Vítkovic při dnešním TripperGo.

(zdroj Wikipedie)

Hodně štěstí při dnešní cestě přeje váš TRIPPER tým

ODHAL 
FANTOMA

OSTRAVAOSTRAVA
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JAK POUŽÍVAT TRIPPER
1. Najdi si start

2. Vydej se na cestu

3. Postupuj podle 
hracího plánu

4.	Splň	všechny	úkoly

5. Odhal fantoma

Myšlenkou výletu je hledání, 
objevování a s tím i související 
bloudění. Nenajdete-li nějaký 
bod či indicii hned, nevěste hlavu 
a pokračujte v cestě.

Pokud nepůjde indicii vyluštit nebo 
si nebudete vědět rady, nezoufejte. 
Nejprve zkontrolujte aktualizaci 
výletu na www.trippershop.cz 
(viz. QR kód dole) nebo nám zavolejte 
na tel.: 608 975 563

POTŘEBUJETE:
	 propisku	nebo	fixu

	 dobrou	náladu

	 chuť	si	hrát

	 parťáka	co	umí	číst

	 parťáka	co	umí	psát

	 mobil	schovaný	hluboko	
(velice hluboko)	v	kapse

	 žádnou	mapu	či navigaci
… a to je vše!

NEŽ ZAČNETE  NEŽ ZAČNETE  HLEDAT FANTOMAHLEDAT FANTOMA

Nezapomeň, že výsledek hry 
Nezapomeň, že výsledek hry 

není žádná hmotná věc,  není žádná hmotná věc,  

ale hlavně zábava!ale hlavně zábava!



TADY ODHAL FANTOMA

Jméno a příjmení fantoma použijte jako 
heslo pro vstup do Tajné sekce na našem 
webu www.tripper.cz ke stažení pamětního 
diplomu. Heslo vždy zadávejte bez mezer, 
diakritiky a malými písmeny a římské číslice 
pište jako arabské, např. „Čeněk Přeučíl IV.“ 
jako „cenekpreucil4“.

Děkujeme, že jste strávili volný čas 
s výletem TRIPPER, a budeme se na 
vás těšit příště u dalšího velkého 
dobrodružství.

Podle odpovědí v úkolech vyškrtávejte jména. 
To, které vám zůstane, je jméno našeho fantoma.

Vojtěch Vorálek 
ředitel měšťanské školy

Usain Bolt 
atlet

Vilém Stanovský 
generál

Salomon Rothschild 
zakladatel Vítkovických 
železáren

Beno Blachut 
operní pěvec

František Opial 
odborný učitel

Jiří z Poděbrad 
český král

Miloš Zeman 
český prezident

Wilhelm Gutmann 
moravský a rakouský podnikatel

Václav Pech 
automobilový závodník

Marie Antonína 
mučednice

Štěpán Kozub 
herec 

Tomáš Baťa 
podnikatel, obuvník 

Marie Rottrová 
zpěvačka

Jan Pavel II. 
papež

Stanislav Devátý 
disident

Paul Kupelwieser 
generální ředitel



Tripper F02 | Ostrava

Označujte si nalezené obrázky. Během cesty vám napoví ikonka našeho žabáka FROGGIHO. 
Zbylý obrázek zakroužkujte a spolu s ostatními vybarvěte, vyfoťte a fotku nám zašlete na adresu 

soutez@tripper.cz spolu s křestním jménem dítěte.

JUNIOR

KOLEČKOVÉ 
BRUSLE

RYTÍŘ VÍTEK TRUMPETA

VĚŽNÍ HODINY

DRAVEC V LETU

FILMOVÁ KAMERA
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Kavárna v Malém světě techniky U6, 
Ruská 2994/18, Ostrava.

Přejeme šťastnou cestu!

START

Podejdeme most a pokračujeme ulicí Ruská 
a zastavíme se před vchodem do budovy na 
rohu.

TRASA

Pokračujeme ulicí Ruská a dojdeme 
k autobusové zastávce Mírové náměstí. Zde 
se zastavíme.

TRASA

Pokračujeme ve směru, kterým jsme 
k vodojemu přišli, směrem k mostu. 
Zastavíme se u hotelu před mostem.

TRASA

Vyjdeme z kavárny a zahneme vlevo směrem 
k Multifunkční aréně Gong, před ní se nachází 
vodárenská věž.

TRASA

Název hotelu udává iniciály falešného 
fantoma.

ÚKOL

Pořádně si prostudujeme jízdní řády 
autobusů, na nich se skrývá jméno dalšího 
falešného fantoma (Pozor – nemusí to být 
nutně název zastávky). A zde si jízdní řád 
prostudují i děti a vyškrtnou 1. předmět 
ze seznamu.

ÚKOL

Na budově se nachází dvě číslice, když je 
sečteme dohromady, výsledek nám ukáže na 
nepravého fantoma.

ÚKOL

Pořádně prostudujeme text na vodojemu 
a určitě najdeme indicii falešného fantoma, 
kterého můžeme ze seznamu vyškrtnout. 
Je potřeba prohlédnout texty na celém 
vodojemu. Někteří budou škrtat opravdu rádi.

ÚKOL

#01

#10

#02

#03

#04

#06

#07

#08

#09

#05
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Pokračujeme dále ulicí Ruská, dojdeme 
k restauraci a za ní se vpravo objeví budova 
radnice. Dojdeme k ní.

TRASA

Otočíme-li se k radnici zády, uvidíme před 
sebou kostel sv. Pavla apoštola, vyrazíme 
k němu a opatrně přejdeme hlavní ulici, 
cestou ovšem ještě splníme jeden úkol.

TRASA

Na kostele nalezneme pamětní desky 
několika fantomů, jako prvního škrtneme 
fantoma se stejnými iniciálami jako má bývalá 
francouzská herečka, sex symbol 60. let 
minulého století – Brigitte Bardot.
A další úkol zde mají dětičky, ovšem při 
hledání musí zvednout oči pěkně 
nahoru.

ÚKOL

Jako druhou osobu v pořadí škrtáme fantoma, 
který měl vlastní jméno Karol Wojtyla, ovšem 
známý byl po celém světě jako…?

ÚKOL

Třetí falešný fantom zemřel v roce 1942, našli 
moji rádcové, našli a vyškrtli?

ÚKOL

Když se cestou od radnice k hlavní silnici 
pořádně porozhlédneme, najdeme jméno 
dalšího falešného fantoma.

ÚKOL

Na radnici najdeme pamětní desku dalšího 
z fantomů, ale on tím správným není, a proto 
ho můžeme vyškrtnout.

ÚKOL

#12

#13

#14

#15

#17

#18

#19

#11 #16
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Čelem ke vchodu do divadla se vydáme 
vlevo okolo divadla ulicí Halasova až na 
náměstí pojmenovaném po jednom falešném 
fantomovi.

TRASA

Dojdeme k domu 105/8 v Tržní ulici, zahneme 
vlevo, projdeme okolo nejstarší mateřské 
školy na světě a na rohu zahneme vpravo 
a pokračujeme až k divadlu Mír.

TRASA

Čelem ke vchodu do kostela se vydáme 
vpravo a kostel obejdeme, dojdeme 
k domečkům na následujícím obrázku.

TRASA

Jméno fantoma vyškrtneme.
A zde se opět zapojí děti, rozhlédnou se 
po celém náměstí a škrtnou…?

ÚKOL

V divadle bychom mohli narazit na dalšího 
nepravého fantoma, tak ho ze seznamu 
vyškrtneme.

ÚKOL

… na scéně zdejšího divadla Mír vystupuje 
soubor Tři tygři, tvořený čtyřmi velmi 
populárními moravskoslezskými herci 
(Tři mušketýři taky byli čtyři.) Albertem 
Čubou, Robinem Ferrem, Vladimírem Polákem 
a samozřejmě Votjubkem, což je jedna 
z postav, kterou hraje fantom, kterého jste 
právě vyškrtli?

VÍTE, ŽE…

… Marie Antonína, vlastním jménem Marie 
Anna Kratochvílová, místní rodačka, byla 
jako představená komunity sester zatčena 
v ukrajinském Mikuličině, uvězněna 
a mučena ve městě Stanislavově? Zemřela 
krátce po propuštění z vězení v říjnu 1942. 
Blahořečena byla 13. června 1999 Janem 
Pavlem II.

(zdroj Wikipedie)

VÍTE, ŽE…

… tyto domky tzv. Štítové kolonie patří do 
městské památkové zóny Ostrava – Vítkovice? 
Každý objekt, tvořený dvěma stejnými částmi, 
byl určen původně k bydlení pro čtyři rodiny. 
Nyní slouží polovina domu jedné rodině.

(zdroj Wikipedie)

VÍTE, ŽE…

#20

#28

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27
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Pokračujeme ulicí Výstavní až k autobusové 
zastávce Hlubinská, zde zatočíme 
do stejnojmenné ulice a dojdeme na její 
konec.

TRASA

Pokračujeme k tramvajové zastávce 
a podchodem projdeme až na druhou 
stranu ulice.

TRASA

Z náměstí pokračujeme dále ulicí Halasova 
až ke kruhovému objezdu, zde zatočíme 
vlevo, dojdeme k světelně řízené křižovatce, 
rovně ji přejdeme a zastavíme se u domu 
na následujícím obrázku.

TRASA

Cestou narazíme na pamětní desku dvou 
nepravých fantomů, kteří byli umučeni 
nacisty v koncentračním táboře Mauthausen. 
I je si můžeme vyškrtnout.

ÚKOL

Tentokrát škrtají pouze děti.

ÚKOL

… stojíte před empírovým zámečkem, 
který nechal v roce 1848 vystavět majitel 
vítkovických železáren Salomon Rothschild? 
Zámek nedávno prošel nákladnou 
rekonstrukcí a stal se opět reprezentativním 
sídlem. Během kulturních akcí je přístupný 
pro veřejnost.

(zdroj Wikipedie)

VÍTE, ŽE…

Než si děti vyškrtnou svůj předmět, můžeme 
dát několik tipů, co ještě v Ostravě určitě 
navštívit: Landek, Slezskoostravský hrad, 
Novou Radnici s vyhlídkovou věží, vystoupat 
na známou haldu Ema či dřevěný kostel 
sv. Kateřiny v Hrabové.

TIP NA CESTU

#30

#31

#32

#33#29

#34

#35

#36
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Pokračujeme areálem Dolních Vítkovic, míjíme 
těžní věž dolu Hlubina, vysoké pece a držíme 
směr infocentrum, ke kterému dojdeme.

TRASA

Z podchodu zamíříme vpravo, držíme 
směr Hlubina.

TRASA

Kousek za podchodem najdeme památník 
významné osobnosti II. světové války, a i toto 
jméno škrtneme ze seznamu fantomů.

ÚKOL

Ještě než zamíříme do podchodu, mají zde 
další úkol děti, už vidíte, koho škrtnout?

ÚKOL

Tentokrát to nebude tip na nějaký výlet nebo 
objekt, podívejte se na následující obrázek, 
zavřete oči a představte si, jaké to zde asi 
bylo, když tyto industriální podniky byly 
ve funkčním stavu, ten hluk, kravál, lomoz, 
různobarevné kouře a vůně či zápachy.

TIP NA CESTU

#37

#38

#39

#40

#41

#42

#43

#44
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Nyní jsme již téměř u cíle, ale stále nám 
jméno správného fantoma chybí, takže zbývá 
jediné, najít ještě v objektu Dolních Vítkovic 
zaparkovanou tramvaj řady T3.

TRASA

Tramvaj má vzadu nad pravým blinkrem 
uvedeno jedno slovo se třemi vykřičníky. 
Z tohoto slova vyškrtněte druhé a poslední 
písmeno a ze zbývajících písmen se pokuste 
sestavit příjmení falešného fantoma  
(1., 3. a 4. písmeno použijete dvakrát). 
Toto jméno vyškrtněte.

ÚKOL

Vedle infocentra se nachází vyhlídková 
věž umístěná na vysoké peci. Jméno věže 
je stejné jako jméno falešného fantoma 
a tohoto fantoma si taky vyškrtneme.

ÚKOL

… Bolt tower je pojmenována po anglickém 
výrazu pro šroub nebo vrut, který věž 
připomíná? Nicméně věž otevíral právě 
světoznámý atlet a světový rekordman 
Usain Bolt při atletickém mítinku Zlatá 
tretra a je zde i jeho autogram, má se proto 
za to, že je pojmenována po něm a tvrdí 
to i Wikipedie.

VÍTE, ŽE…

Gratulujeme vám k dokončení ostravského 
TRIPPER free. Paráda!
Věříme, že se vám stopovačka líbila a budeme 
se na vás brzy těšit u dalších her TRIPPER.

Váš TRIPPER tým

CÍL

Po skončení dnešního Tripperu nezapomeňte 
navštívit další atrakce Dolní oblasti Vítkovic: 
Vyhlídkovou věž Bolt tower, Malý a Velký 
svět techniky, Těžní věž Hlubina a Národní 
zemědělské muzeum Ostrava.

TIP NA CESTU

Vyfotíme se s brožurou Tripper v ruce 
a tramvají v pozadí.
Soutěžní fotografii nám zašlete na email 
soutez@tripper.cz a vyhrajte výlet zdarma, 
tričko nebo další skvělé ceny.

FOTO

#45

#46

#47

#48

#49

#50

#51

#52



UNIKNI Z LABYRINTU
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MOST
ČR / Ústecký kraj / obce

CZ
00001

www.sbirejkarty.cz

ŽATECČR / Ústecký kraj / obce

CZ00002

www.sbirejkarty.czHÁZMBURK

ČR / Ústecký kraj / hrady

CZ
00003

www.sbirejkarty.cz

HRADEC KRÁLOVÉ

ČR / Královéhradecký kraj / obce

CZ
00016

www.sbirejkarty.cz KATEDRÁLA SV. DUCHAČR / Královéhradecký kraj / církevní stavby

CZ
00018

www.sbirejkarty.cz

www.sbirejkarty.cz

Cestuj
Hledej

Sbírej

Turistické 

sběratelské 

karty

Vyměňuj



www.tripper.cz

Další výlety 
TRIPPER najdete 
po celé České 
republice Pojď si 

hrát
vEN!

Sestav 
tým

Sbírej 
body

Získej 
bonusy



www.tripper.cz

Další výlety 
TRIPPER najdete 
po celé České 
republice Pojď si 

hrát
vEN!



Tísňová linka 112

V době vytvoření byla tato trasa průjezdná/schůdná a umožňovala úspěšné 

dokončení výletu. Za pozdější změny na trase nenese vydavatel žádnou 

odpovědnost.

Každý účastník tohoto výletu jej podniká na své vlastní riziko a zodpovědnost 

a je povinen dbát pravidel silničního provozu a právního řádu dané země, 

ve které se právě nachází.

Tato publikace je jak v části, tak v celku autorským dílem. Výhradní práva 

na  veškeré materiály jsou majetkem Mgr. O. Bubeníčka. Všechna práva vyhrazena. 

Žádná část této publikace, není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být 

kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovného souhlasu Mgr. O. Bubeníčka. 

Veškeré zobrazené fotografie jsou chráněny autorským zákonem. Tuto publikaci 

vydal Mgr. O. Bubeníček (IČO 49088441).

www.tripper.cz info@tripper.cz +420 608 975 563

MÁME PRO VÁS 
PŘIPRAVENY 

DALŠÍ SKVĚLÉ 
VÝLETY

Pokud se vám dnešní hra líbila, mrkněte na další na našem webu.

VÍCE NA 

WWW.TRIPPER.CZ


