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Délka trasy: Cca 3 km
Obtížnost: Nenáročná trasa vhodná i pro rodiny
s dětmi a starší osoby.
Poznámka: Pozor, zámecký park má v průběhu roku
různou otevírací dobu a večer se vždy uzavírá
(www.trebonsko.cz/zamecky-park-v-treboni),
Třeboňská záchranná stanice je otevřena celoročně
denně (vydry.org), Třeboňská přírodní učebna je
celoročně volně přístupná.
Vybavení na cestu: Tužka, papír
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START – Zastavení 1

Putování své pod hrází rybníka slavného započněte. Významnou součástí městského
opevnění býval, Nevděk původně se jmenoval a stavitel jeho mnohá tajemství skrýval.
Zavečera nad převelikou plochou vodní za hmyzím soustem netopýři se honí.
Do tajenky jméno jeho současné si napište a pak na trase dále pokročte.
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Zastavení 2

Směrem vzhůru na hráz spějte a výhledem na vodu se pokochejte. Prastaré dřeviny zde najdete,
ty mnohým živočichům domovem jsou. Uvnitř se vzácní brouci ukrývají a netopýři tu přes den
spávají. Tajenka na doplnění jména stromů čeká, jejichž kůra
nebývá hebká. Pohleďte s pokorou na velikány, co po staletí
rybník lemují, a vydejte se pak dále na sever touto alejí.
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Zastavení 3

Přístaviště maličké, parníček tu v létě parkuje, proslulý stavitel odtud veledílo své sleduje. Kapři tu jsou ochočení jak rybičky
v akváriu, máš-li suchý rohlík, chleba, do vousaté tlamky není více
třeba. Na Třeboňsku rybníkáři mnozí působili. Nápis kamenný
proslulá jména celá zobrazuje, tajenka nechť jen začáteční písmena
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všech tří pánů ukazuje.

Zastavení 4

Nyní směrem ku zámku třeboňskému se vydejte. Na trase prastaré budovy, kde pivo se dodnes vaří, uzřete. Novohradskou
nejprve, potom Svinenskou bránou projděte a k domu Krčínovu
dospějte. Do tajenky jeho funkci u dvora rožmberského, jež stejný
název má jak pivo zmíněné, si nyní doplňte. Odtud už je na zámecké
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nádvoří, coby kamenem dohodil pan komoří.

Zastavení 5

Sídlo posledního Rožmberka Petra Voka obdivovat můžete, dnes už tu ale nepotkáte ani schwarzenberského knížete. Zámky
staré, stejně tak i kostely, netopýři v létě mají v oblibě. Na velikých půdách si netopýří maminky často povídají se svými
miminky. V Třeboni však netopýrů velkých letní kolonie je bohužel už jen historie. Netopýří potomci potřebují teplíčko,
půdy vyhřívá jim od jara do podzimu sluníčko.
Po prohlídce nádvoří když k bráně na náměstí
přijdete, tak předků našich speciální časostroj tu
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najdete. Jak jmenuje se tento vynález, do tajenky si
zapište a potom zpět ke kašně pospěšte.
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Zastavení 6

Z nádvoří západní branou se teď vydejte a oddychu v zeleni se oddejte. V parcích vzrostlé staré stromy, to pro netopýry,
ptáky i veverky po celý rok úžasné jsou domy. Při kácení i v zimě je vždy třeba pozor dát, zda v dutině nemohou
nájemníci zrovna spát. Na okraji parku Dům hledejte, jenž s přírodou má souvislosti. Když otevřeno je, vstupte a seznamte
se s Třeboňskem do sytosti. Do tajenky majestátní zvíře zapište si, jež u vchodu potkáte.
Místní rybníky a lesy má ve velké oblibě, v ohromném hnízdě na prastarých stromech
sedávají jeho mláďata jak chasníci v kolibě.
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Zastavení 7

Pod stromy se osvěžte, pak na další stanoviště pospěšte. Přes potok úzký nenápadný,
mezi domy stařičkými, na náměstí nepatrné dojdete. Proč zrovna sem, k silnici hlavní,
trasa vede? To zjistíte, když rozhlédnete se řádně kolem sebe. Domy panelové, věžáky
a činžáky tu uvidíte, a tak další domov netopýří poznáte. Tyto stavby novodobé
mnohé úkryty nabízejí – spáry mezi panely a dutiny pod střechou netopýři v létě
i v zimě obývají.
Náměstíčku Otec národa jméno dal, uličku vedlejší po buditeli mladším lid nazval.
Na tabulce tam prostřední jméno novináře, spisovatele a básníka hledejte, který životem
to zaplatil, když do Tyrol za názory své vyhnán byl.
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Zastavení 8

Nyní směrem ke stoce proslulé se vydejte
a pro orientaci mapu tuto užijte. Vaše kroky
nechť přes sady, jež po nejslavnějším našem
učiteli zvou se, pílí a spějí tak neodvratně
k cíli. Mláďata vaše na hřišťátku do sytosti
pohrát nechejte, teprve potom parkem dále
spěchejte. A vzpomeňte si! Místo plné větších
stromů listnatých, k tomu voda v okolí? Sem
se netopýři jistě rádi sletují!
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Zastavení 9

Po věky tudy voda teče, rybníky třeboňské spojuje a městem samým
koluje. Štěpánek Netolický otcem myšlenky geniální byl, když před
pěti sty lety Zlatou stoku vytvořil. Nad hladinou její když komáři se
rojí, to potom netopýři dosyta se nají. Zde na tomto zastavení hledají
lidé zotavení. Nápis s názvem ozdravovny zdejší nad vodou hledejte
a do tajenky zadejte.
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Zastavení 10

Od koryta vodního se nyní odpoutáte, na konci putování se s ním opět shledáte. Ulicí se jménem spisovatele slavného nyní
severozápadním směrem vykročte. Kdo autorem Temna je, ví ten, kdo hodně čte. Ke stanovišti moderních dostavníků
dospějte a tam plakát se zvířetem hledejte. To další písmenka do tajenky dosazuje a na poslední úsek putování ukazuje.
V noci myši k snědku loví, s mláďaty v dutině si hoví. Netopýra
chytne taky, když ho nezastíní mraky. Když to tady nevymyslíš,
nezoufej a vyčkej chvíli, živou nápovědu najdeš blízko cíli.
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Zastavení 11

Milí naši poutníci, vítáme vás téměř v cíli! Netopýr když bolest má, pro pomoc sem pílí. A když lidé úkryt jeho stromový
či v domě zmaří – zde je pomoc přichystána, záchrana se mnohdy zdaří. Pokud domů nechvátáte, se zvířaty, květinami,
loukami i mokřinami pěkně se tu seznámíte. A jestli trable s úkolem předešlým ráčili jste mít, tak tady zvíře tajuplné můžete
snadno objevit.
Ten, kdo celou trasu s netopýry proletěl a nad úkoly se zamyslel, TAJENKU závěrečnou lehce vyplní. Jméno netopýra,
který na Třeboňsku velmi hojný je, a zimu nejraději
ve stromových dutinách či panelových domech prochrní.
Písmenka z odpovědí předchozích, u nichž se čísla
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vyskytují, nechť na pomoc vám tady přispěchají.
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CÍL – Zastavení 12

Poklad vy však poptáváte, to jasné, žádný div. Tajenku když celou máte, dáme vám jej na odiv.
Netopýři když o byt nouzi mají, lidé jim speciální budky přichystají. V zahradě přírodní,
od zvířátek cesty kousíček, hledejte na stromě netopýří domeček. Kolem když se rozhlédnete,
schránku s pokladem naleznete.
Nyní závěrečný krok je třeba učinit, a všechna písmena z tajenky si podle abecedy seřadit.

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Tajenková písmena, jež v abecedě jako první čtyři najdete, do horního řádku
zadejte. Čísla, která k písmenům těmto již znáte, snadno si pod ně dodáte.
písmena
Hle, čtyřmístný kód se zjeví a dostane se k pokladu ten, kdo jej správně
nastaví. Na závěr pak, prosíme vás, čísla na zámečku znovu pomíchejte, ať
čísla
nechtěně radost ze hry poutníkům dalším nezkalíte…

Hledačka (quest) byla vytvořena v roce 2021 v rámci projektu „Skrytý život v památkách – výpravy za tajemstvím
létajících savců“ realizovaného Českou společností pro ochranu netopýrů. Na přípravě spolupracovala Třeboňská
záchranná stanice.
Autoři: Olga Růžičková, Eva Cepáková. Kresby: Kryštof Bartuška. Grafická úprava: Jiří Novotný, Tiskárna TRIA s.r.o.
O hledačku se stará Česká společnost pro ochranu netopýrů (www.ceson.org, napude.sousednetopyr.cz).
Questing vyvinula nestátní nezisková organizace Vital Communities ve Vermontu, USA, v roce 1995 a je vlastníkem
příslušné obchodní známky (www.questing.cz).

