
Červená Karkulka – mapový diktát 

Karkulka bydlela se svými rodiči na kraji hlubokého lesa, moc ráda chodila běhat, navíc vždy v 
červeném oblečku a nebyla tak v lese k přehlédnutí. Když nastala zlatá neděle před vánočními 
svátky, rozhodla se, že v rámci tréninku fartlekem zaběhne za svou babičkou na druhý konec lesa. 

Maminka jí zabalila do košíčku bábovku a víno, Karkulka si zavázala tkaničky na svých hřebových 
botkách a vesele vyběhla do sněhem poprášeného lesa. Z jejich domu se vydala na JJV a poté 
podél nově vysekané paseky. Od jámy na jihu paseky si to namířila přímo na pěšinu SV od ní.  Po 
pěšince běžela nejprve na S, poté na VSV až k rozhraní porostů, po kterém zamířila až k potoku v 
nízkém podrostu. Podél něj sprintovala přes jednu cestičku a zastavila se až na druhé. Na ní uhnula 
na sever ke krmelci, aby zkontrolovala, zda mají zvířátka seno a dostatek solného lizu. Od něj 
běžela doprava do kopce až uviděla malou kruhovou světlinu výše v kopci, vydala se k ní po 
rozhraní porostů a poté pokračovala dál ke kupce a kameni až na silnici. Na ní odbočila na SV až 
k rozhraní porostů na pravé straně silnice, podél něj na směr ke skupině kamenů, vrcholek kopce, 
jámu až k dalšímu rozhraní podél kterého doběhla až na pěšinu. V hustníku vyrušila rodinku 
divočáků z jejich siesty, ale nebála se jich, znala je dobře ze svých tréninků. 

Po pěšině pokračovala JV směrem až na křižovatku cest, poté na J podél paseky až na další 
pěšinu. Po ní na JZ až k zarostlé pasece po pravé ruce, kterou si ráda v rámci tréninku celou 
obkroužila až zpět na cestu. Po ní JZ na další křižovatku cest, kde odbočila na VJV až doběhla na 
křižovatku, kde odbočila na J a pokračovala kolem boudy na seno. To už tady ale nebylo, bude 
muset říct hajnému, aby seno doplnil. Dál pokračovala na jih až na místo, kde se nalevo odpojoval 
průsek, ona však vyrazila na druhou stranu na své oblíbené místo – starý liščí hrad. Kdysi tu žila 
celá rodinka rezavých chlupáčů. Minula dvě kupky, vběhla do údolíčka a tím pokračovala až na 
velkou louku. Na ní si dala rychlý úsek až ke studni v údolíčku. Od ní již pomaleji pokračovala k 
okraji lesa, podél kterého se vydala na SSV až k posedu. Tam zahnula do lesa a napojila se na 
průsek. Po doběhnutí na křižovatku se rozhodla ještě vyběhnout na S k řopíku (bunkru) a od něj 
po průseku na ZSZ až k vodoteči. Do ní vběhla a pokračovala přes silnici, křižovatku, kolem dalšího 
řopíku a další pěšinku na ZJZ až na silničku u ohrady s koňmi. K babičce je to jen kousek, tak 
podrbala čtvernohé stvoření za ušima a pokračovala už pěšky podél ohrady na SZ k odbočce. Na 
ní se vydala na JZ, na další křižovatce na SZ u hustníčku poté na SV, na poslední křižovatce na 
JV po silnici a u boudičky na kola zazvonila na zvonek, nikdo neotevíral, ale zamčeno nebylo, tak 
šla Karkulka dál… 

 




