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KOSTEL SVATÉHO  
MARTINA V LULČI
Římskokatolický farní kostel svatého Mar-
tina v Lulči se nachází nad obcí na kopci zva-
ném Liliová hora. V pramenech se objevuje 
již na počátku 15. století, dnešní stavba je 
z let 1751–1753 a je chráněna jako kulturní 
památka České republiky. Ke kostelu vede 
z obce křížová cesta. 

Odměnou za rodinný výšlap vám bude místní pří-
rodní koupaliště, které se nachází hned pod parko-
vištěm. Původně to byl zatopený lom, který byl ve 
třicátých letech 20. století přebudován na přírodní 
koupaliště. Najdete zde také dětské hřiště a pří-
jemné místo k posezení a občerstvení.

Část naší trasy se protíná s Naučnou stezkou Luleč. 
Kdo bude mít chuť a sílu na prodlouženou trasu, 

OTÁZKA Č. 1
Na informační ceduli č. 15 z naučné stezky najdi infor-
maci, jaký strom byl vysazen pod vyhlídkou u kostela sv. 
Martina.

A )  Dub B )  Akát C )  Buk

OTÁZKA Č. 2
Na další informační ceduli č. 16 z naučné stezky najdi, 
jak se dříve jmenovala tato lokalita.

A )  Boží stoleček
B )  Liliová hora
C )  Kopec sv. Martina, Boží stoleček, Liliová hora, 
Na starém zámku

OTÁZKA Č. 3
Za kostelem svatého Martina se nachází malá budova 
s číslem popisným 95. Z levé strany budovy jsou na 
fasádě umístěny informace. V kterých letech zde 
působila tiskárna?

A )  1530–1536 
B )  1530–1537 
C )  1530–1540

OTÁZKA Č. 4
Na informační ceduli č. 17 z naučné stezky najdi 
informaci, jak širokým příkopem byl chráněn hrad na 
předním valu.

A )  1–2 m B )  5–8 m C )  14–25 m

OTÁZKA Č. 5
Pod kostelem najdeš dřevěnou vyhlídku s posezením. 
Jaký nápis zde zvěčnil vandal?

A )  Miluji Pepinu
B )  Miluji Natálku
C )  Miluji vás všechny

OKRES  
VYŠKOV

trasa  
pro pěší

trasa  
pro kočárek

trasa  
pro kola

~ 3 KM ~ 90 MIN

trasa na mapy.cz mapy.cz/s/gomojezubo

může stezku projít celou, je dlouhá cca 5,5 km. 
Trasa je osazena 22 informačními panely, ze kterých 
se dozvíte zajímavosti o historických událostech, 
osobnostech a některých objektech Lulče, které 
stojí za návštěvu. Na dvou místech trasy jsou vybu-
dovány odpočinkové prostory.
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