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HLEDAČKA: Z KULTURNÍ KRAJINY DO „DIVOČINY“ 
 
V PODYJÍ, V PODYJÍ, ZÁŽITKY TĚ NEMÍJÍ 
  
Obtížnost hledačky: fyzicky spíše snadná, vede terénem, je vhodné si vzít pevnou obuv 
Délka hledačky: 4,8 km k cíli, počítejte se zpáteční cestou dle vlastního výběru, na cestu 
k cíli je třeba asi 2 hod. (plus čas na cestu zpět) 
Kdy je vhodné hledačku procházet: hledačka je přístupná celoročně  
Vybavení na cestu: papír, tužka, může se hodit dalekohled 
 
Začátek hledačky: u kostela sv. Linharta v Havraníkách 
Konec hledačky: na vyhlídce Sealsfieldův kámen 
 
Pro nalezení pokladu je třeba vyluštit tajenku – pozorně sledujte text! 
Vždy si přečtěte celý odstavec, než začnete luštit. 
Hledané slovo dopište na řádky, písmeno s příslušným číslem patří do tajenky. 
Budete potřebovat číselný kód pro otevření zámku na krabici s pokladem (vyluštíte po cestě). 
 
 
1. VÍTEJ NA TRASE 
Vítej, poutníku, vydej se na trasu, která Tě provede krásami NP Podyjí. 
Tvoje cesta začíná u kostela sv. Linharta v Havraníkách. 
 
Od kostela směrem vzhůru vydej se na pěší túru. 
Od svatého ke svatému dopřej pohyb tělu svému. 
V půlce kopce kaplička to je naše jednička. 
Ve stínu lip tiše stojí, žalm na ní ti teď poví, 
komu cestu poutník svěří. 
 
Další cestu Ti ukáže zobáček ptáčka drobečka, který by se rád osvěžil čerstvou pitnou vodou 
u nedaleké pumpy. Číslo 13 cestu značí, poběž, co ti síly stačí. 
 
 
2. STARÉ VINICE 
Sešli jsme se u vinice, rozhlédni se trochu více. 
Zastav se tu chviličku, poslouchej ptačí písničku. 
Nalevo je starý sad, napravo pak vinohrad. 
 
Ty dobré nohy i boty máš,  
za červeným zákazem auto nepotkáš. 
Akáty lemují cestu tvou,  
k božím mukám tě kroky dovedou. 
Pokračuj směrem k označníku NP Podyjí. 
  

Opiš ze žalmu, komu svěří 
poutník svou cestu. 
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Rozhlédni se kolem sebe.  
Vidíš třešeň, vrbu, révu vinnou, 
společně označujeme je: 
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3. VŘESOVIŠTĚ 
Žlutá s modrou kolo značí, modrý puntík koně tlačí.  
A co pro nás? Cesta stačí? 
Český lev a orlice chrání podyjské hranice. 
Kdysi dávno v pravěku, les nevadil člověku. 
Nedejte se ale zmást, potřeboval někde pást. 
Teď tu místo lesů, máme trsy vřesů. 
 
 
4. PASTVA        
Zastav se a podívej, dlouhověkost uhlídej.           
Zavři oči, přistup blíž, zvláštní dub tu uvidíš. 
Když se otočíš, další krásu zříš – janovec, šípky i vřes.  
Ovečky tu vlnu nechaly, když vřesoviště spásaly… 
 
Pokračuj ke kapli pod vřesovištěm. 
 
 
5. KAPLE PANNY MARIE BOLESTNÉ 
Pod kaplí dvě lípy stojí, každé přátelství vždy spojí. 
Měsíc, co měsíc zde procesí poutníků přichází hledat víru a útěchu.  
Když kříže na kapličce spočítáš všechny, pak před zvonem klekni 
a vzpomeň ještě, jak lidé dřív žili, když na políčku svém skromně hospodařili. 

 
Vydej se dolů a mírně doleva  
po modré značce. 
 
 
6. SV. ANTONÍN       
Antonín z Padovy jméno má, dítě s láskou objímá, 
také poutníky a chudé, ochraňovat vždycky bude. 
Proto jeho rady dbej, na cyklisty pozor dej! 
  
 
 
Od sochy jdi kolem rozcestníku stále dolů podél plotu po úvozové cestě až k výklenkové 
kapli. U výklenkové kaple pokračuj rovně až na zelenou turistickou značku, která vede na 
Sealsfieldův kámen. Dej se po ní doleva. 

Rozhlédni se kolem sebe. Která rostlina 
je označena cedulkou s číslem 9? 
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Opiš názvy obou dubů z tabulky č. 12. 
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Napiš slovem, kolik jsi napočítal křížů. 
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Napiš první a poslední slovo z českého 
nápisu na kapli. 
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Opiš nápis ze zadní strany 
podstavce sochy. 
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7. DIVOČINA ZAČÍNÁ  
Cesta se dobře vyvíjí, vítá tě Národní park Podyjí. 
Akáty dřeviny jsou cizí, proto cíleně ekologicky mizí. 
Opouštíš území člověka, čeká tě příroda divoká. 
Pokud ti štěstí bude přát,  
nezavoláš pomoc v nouzi s číslem šestapadesát. 
 
Pokračuj cestou mírně do kopce až k závoře a 50 m nad ní se zastav u svodnice 
(odvodňovacího kanálku přes cestu) a skupinky stromů po levé straně cesty. 
 
8. TEPLOMILNÁ DOUBRAVA 
Doprava se dívej hned, jsou tu stromy staré stovky let. 
I když se les občas kácel, přes pařízek se zas vracel. 
Pro lidi to není dřina, vyrůstá tu pařezina. 
Cesta ke konci se chýlí, proto vnímej každou chvíli, 
oči, uši dokořán, les je velmi vzácný chrám. 
 
Pokračuj po zelené turistické značce vpravo. 
 
9. SEALSFIELDŮV KÁMEN  
Dosáhl jsi svého cíle, pod tebou je kaňon Dyje. 
Na bezpečnost pozor dej, na kámen si nesedej. 
Zatni zuby, pokračuj, v Havraníkách najdeš poklad svůj. 
U kostela hledej schránku na budově národního parku. 
 
 
Hurá! Došel jsi do cíle! Vyluštil jsi tajenku? Jsi pašák!  
Poklad je v této hledačce tvoje cesta. I cesta může být cíl! 
 
TAJENKA 
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Celý nápis na vrchní tabulce vlevo 
u cesty doplň do tajenky do 
políčka číslo 20. 

Jak se nazývá druh lesa, který 
vzniká z kořenových výmladků? 
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Opiš křestní jméno na prvním 
řádku informační tabule o kameni. 
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