
Vítej poutníku milý, 
pátrat teď budeš chvíli. 
Za železnou oponu se vydej, 
stop člověka v krajině si všímej. 
 
1. 
Přírodě člověk pomáhá i škodí, 
někdy nepěkné následky to plodí. 
Jindy však přírodu to těší, 
když mocní konflikty své řeší 
nepropustnou hranicí 
vstoupit lidem bránící. 

Přes ostnaté dráty s holými pásy  
chtěli lidé prchnout za lepšími časy. 
Proto ostnatý drát zůstal tady 
v upomínku na trpkost a zrady. 
Za ním však se rozprostírá  
krásný les či louka širá, 
k úžasu všech návštěvníků 
jsou v národním parku v mžiku. 

Pohraničník ani pes 
nebrání ti projít dnes. 
Za železnou oponou 
stezičkami, přírodou, 
až k hranici samotné, 
řekou Dyjí tvořené. 
 
Než se vydáš po modré, uvidíš vlevo poslední 
strážní věž, jež byla pojmenována dívčím jménem, 
které je v kalendáři 13.8. Je to buď Alena, Eva nebo 
Tereza. 

 
 

    

           1 
Pokračuj po modré až k rozcestí Pod Čížovem. Tam se 
vydej po červené doleva na hráz rybníka. 

 
2. 
Stojíš nyní na hrázi, 
ptačí zpěv tě provází. 
Rozhlédni se kolem sebe, 
na vodě spatříš odraz nebe. 

Rybníček zdejší je člověka dílem, 
udržet v krajině vodu je cílem. 
Přítok jeho pramení 
na louce vedle kamení. 

Voda velké taje skrývá, 
objevit je těžké bývá. 
Podvodní svět nechme v klidu spát, 
co nad vodou je, potřebuješ znát. 

Hladinu malého rybníka čeří, 
rostlina neznámá i kachní peří. 
Kdo zná skřítka, co za mlhou žil,  
ten právě našel správný cíl. 
 
V rybníce vidíte orobinec, který je často zaměňován 
se známější vodní rostlinou, jež dala jméno 
skřítkovi z Večerníčku. Napiš její název. 

 
 

    

                2 
K rozcestníku vrať se zpět a pokračuj po asfaltové 
cestě vzhůru. Mineš bílé patníky a po pravé straně 
uvidíš proluku s remízkem. 

 
3. 
Pruh dřevin v krajině má od člověka původ, 
není tu jen tak, má oprávněný důvod. 
Krajina tichá, jen v remízku šustí listoví, 
křehký zdá se, leč silný – vodu i vítr zastaví, 
je úkrytem zvěře – laní, ptáků a zajíců, 
i svědkem nesmělých polibků milenců. 

Otoč se na chvíli zpět,  
a vlevo od cesty hleď, 
Který strom se nám tu tyčí, 
Je to třešeň. Třešeň ptačí! 
Jako zebra je pruhovaný, 
modře a červeně označený. 
Dobře si ho pamatuj 
a dál v cestě pokračuj. 
 
Kromě remízku slouží v krajině jako zábrana proti 
větru také pás stromů, kterému říkáme (doplň do 
tajenky) 

        

                          3   4 
Pokračujte dál po cestě až na rozcestí Na Keplech. 

4. 
Kříží se tu spousta různých cest, 
jednou z nich pašeráci nechali se vést. 
Nosili nám do dvorků 

kávu, mouku, cikorku. 

Dráby měli za zády, 
útočiště hledali. 
Chránil je tu tenkrát les, 
jenž tu roste ještě dnes. 

Spočiň si zde poutníku, 
vytáhni si svačinku. 
Chvíli tiše rozjímej, 
krajiny krásu si užívej. 

Než toto místo opustíš, 
zaměř svůj pohled trochu výš. 
Cedulka ve štítu ti poví, 
co tvá tajenka ještě neví. 
 
Z číselného označení zastávky pro pomoc v nouzi 
odečti od druhé číslice číslici první. Jaký je 
výsledek? 
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                      6 
Opiš první telefonní číslo na cedulce. 

   

            5 
Pokračuj po asfaltové cestě rovnou dál a cestou počítej 
propustky, co připomínají malé mosty. U čtvrtého se 
zastav. 

 
5. 
Kolem cesty stromy lesní, 
jen u mostku je pár _ _ _ _ _ _, 
Lesklou kůru pruhy zdobí,  
zjara kvetou, v létě plodí. 
Pocestné vždy občerstvily, 
hávem stínu obklopily. 
Dřív jich bylo stromořadí, 
dnes již tady jenom planí. 
 
Doplň název dřeviny. 

      

  7 
Pokračuj stále po modré, až dorazíš k mostku, kolem 
nějž jsou placaté patníky a strom označený dvěma 
bílými pruhy s číslem, které značí rozčlenění lesa. 



6. 
Cestou z kopce do kopce  
patník dělá průvodce, 
ortoruly kolem dost 
– zajišťoval bezpečnost. 
Nevíš, co je ortorula? 
Nezoufej si – nejsi nula! 
Jsou to místní horniny, 
vizitka této krajiny,  
v minulosti ceněná,  
k stavbám využívaná. 
 
Slovně napiš číslo, které označuje lesní oddělení. 

           

                8                                9 
Jdi ještě dál až na rozcestí, kde je odbočka na vyhlídku. 

 
7.  
Došel jsi na rozcestí,  
což blízkost vyhlídky věstí. 
Na stromě dva červené pruhy, 
jeden je kratší než ten druhý. 
První zóna národního parku je tak označena, 
v ní chodit mimo značené cesty se nemá. 
Zde střežíme si místa s krásnou přírodou, 
vždyť národní park nevznikl jen náhodou.  
Čistá krajina, hluboké lesy a kaňon řeky Dyje 
– řekněte mi, co ještě krásnější je! 
 
Všimni si malé zelené tabulky označující I. zónu 
národního parku. Opiš první slovo třetího řádku. 

 
 

    

     10      11 
Zahni na vyznačenou cestu a jdi až na vyhlídku. 

 
8. 
Lázeňské městečko leží tu pod námi, 
původně lidnaté, teď hlavně návštěvní. 
Město i hrad Hardegg nazývá se, 
prohlédni si je v celé jejich kráse. 
Vyhlídku postavili za první republiky, 
hosté z lázní tu prožili kouzelné okamžiky. 

Pak postavili železnou oponu na rakouské hranici  
a ve vstupu všem bránili pohraničníci. 

Před „revolucí“ totiž nesměl nikdo na „Západ“, 
ty se možná divíš, co to bylo za nápad. 
Tak teď už jsme volní... 
Vyhlídku obnovili turisté v roce devadesát, 
a nad tou krásou nám může opět srdce plesat. 
 

Opiš čtvrtý řádek z tabulky pod stříškou vyhlídky. 
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Tajenka 

Nyní blížíš už se k cíli, 
kde dva skřítci spolu žili. 
Bílou čapku oba nosívali, 
v mechu a kapradí se schovávali. 

Dej na naše dobré rady. 

 

        si stoupni zády. 
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       ˇ se vydej vpřed. 
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A   kroků ujdi hned. 

          6     5 

Skřítkům se teď ukloň trošku, 
uvidíš vchod do domečku. 
Na dvířka jim zaťukej, 
o poklad je požádej. 

Právě objevil jsi velký svět, 
co obklopuje nás po celý věk. 
Máš teď velkou výhodu, 
už víš, jak člověk ovlivňuje přírodu. 

Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu 
Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně 
odpovědná Nadace Partnerství a nelze jej v žádném případě považovat za 

názor Ministerstva životního prostředí. 
 

Za železnou oponu se vydej, 
stop člověka v krajině si všímej. 

Obtížnost hledačky: fyzicky lehká, snadná na 
orientaci  

Délka hledačky (délka, čas): 2,5 km, asi 1 hodinu 
(nutno počítat se zpáteční cestou) 

Kdy je vhodné hledačku procházet: hledačka je 
přístupná celoročně, ale nejvhodnější čas k návštěvě 
je od jara do podzimu; v zimě může překvapit (nikoli 
odradit) množství sněhu  

Vybavení na cestu: papír, tužka, může se hodit 
dalekohled  

Začátek hledačky: Informační centrum Správy 
Národního parku Podyjí v Čížově 

Konec: v blízkosti Hardeggské vyhlídky 

 
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. 


