
Mokřadní spirálou na záchrannou stanici 
 
Vydej se poznávat okolí prostřednictvím hledačky! Hledačku lze přirovnat k šipkované nebo také honbě za pokladem. Cílem hledačky však není 
jen nalezení samotného pokladu, ale objevování zajímavostí z místního přírodního a kulturního dědictví během pátraní po pokladu. Postačí ti 
k tomu tento papír s mapkou a můžeš začít! 
 
Obtížnost hledačky: místy náročná na orientaci (je třeba pozorně sledovat text a mapu) 
Délka hledačky: délka 4,8 km, na poklidné projití budete potřebovat asi 2hodiny 
Doporučené vybavení na cestu: tužka, papír, pohodlné boty, repelent, dlouhé kalhoty, může se hodit dalekohled 
Začátek hledačky: restaurace Pergola u svatého Víta (z centra Třeboně 3 km po modré značce, lze dojet i autem) 
Zakončení hledačky: Záchranná stanice pro handicapovaná zvířata, Český nadační fond pro vydru, Třeboň (návštěva možná v otevíracích 
hodinách záchranné stanice nebo po telefonické dohodě – tel. 384 722 088) 
Upozornění: Průchodnost hledačky závisí na stavu vody – při vysoké hladině vody v Rožmberku (zejména na jaře) jsou části hledačky na lukách 
silně podmáčené nebo zaplavené. Část hledačky je vedena po úzké dřevěné lávce  – je třeba opatrnosti. Hledačka není vhodná pro ty, kdo mají 
pohybové omezení. 
 
Pro nalezení pokladu je třeba vyluštit tajenku – pozorně sledujte text! 
 
I. 
Vítej milý člověče 
v krajin ě, kde toho dost teče. 
Zde pohodu máš a klid 
pivem či limem se občerstvit. 
Čeká tě totiž dlouhá cesta 
přes rybníky louky až do města. 
Cesta tě k pokladu dovede,  
když písmenka nalézt se povede.  
 
Jak se jmenuje třeboňské pivo, točené v Pergole?  
_   _   _   _   _   _   
2 (použijte písmeno nad číslicí jako druhé v tajence) 
 
Z Pergoly, kam chodí lázeňští hosté 
kol WC vlevo vydej se prostě. 
 

Od cedule s výhledem ku kapli sv. Víta 
jdi cestou vpravo – mlýn tě tam vítá. 
Má to však pár háčků:  
nesleduj modrou značku! 
 
II. 
Voda v rybníce rybářské školy 
liší se, že není zelená tolik. 
Kam voda z rybníka a ze stoky míří? 
Do mlýna z roku 1604. 
Obecní, městský či Jindr ův byl zván, 
v dřívějších dobách mlynář byl pán. 
Válce místo kamenů zde mouku mlely, 
vybavením se stal moderní čili „um ělý“ celý. 
Devět kilometr ů dlouhou Mlýnskou stoku 
sem od Majdaleny kopali asi pár roků. 
 

Do tajenky použij první písmeno z druhého slova 
názvu mlýna 
 
_  _  _  _  _     _  _  _  _  _  _  _      _  _  _  _   
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_  _  _  _  _  _    _  _  _  _  _  _  
 
Na rozcestí u dvou křížků a dvou lip 
na hráz rybníka doleva koukej jít. 
Hned na konci hráze doprava, 
teď tě čeká pravá zábava. 
Kolem cesty za závorou vidíš lesy mokřadní, 
komáři ti tímto místem rychlou chůzi usnadní. 
Tam, kde leží na zemi staré mrtvé dřevo, 
cesta před ním dělí se a ty se dej vlevo. 
 
 



III. 
Sleduj, jak břehy a vodou se rybníky liší. 
Proč? To už chce pohled bližší. 
Někde je voda dohněda, jinde zelená, 
kde je moc řas a kde je jen zkalená? 
Zde před sebou rybník Smíchov máš, 
před koncem hráze po cestě doleva se dáš. 
 
Nejpočetněji zastoupený strom v okolních 
mokřadních lesích 
 
_   _   _   _ 
          9 
 
IV. 
Při cestě lesem vidíš rovné borovice, 
zubní kartáček připomínají nejvíce. 
Vhodné na nábytek a fošny rovné, 
někdy se  zlomí, když vítr je ohne. 
 
Co se vyrábí z třeboňské borovice? 
 
_  _  _  _  _  _  _  
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Jdi dále po cestě, než začnou rybníky. 
Nedojdi k Pergole – začal bys od píky! 
Hned odboč doprava - vlevo máš rybníky 
a vpravo od cesty jsou pořád lesíky.  
Ať už jdeš jak krocan nebo bez patosu, 
za chvíli kolkolem máš hodně rákosu. 
Ať kráčíš pomalu nebo jdeš prudce, 
za chvíli dorazíš k rybářské budce.  
 
V. 
Všiml sis rozdílů zde mezi rybníky? 
Rybí obsádka má vždy vliv veliký. 
Kde rybáři nasadí kapry moc hustě 
rybníky za chvíli jsou téměř pusté. 

Krom ě ryb daří se řasám a sinicím 
a šelmám a ptákům ty ryby baštícím. 
Ostatní naopak jsou celkem v bryndě, 
čistou vodu s potravou hledají si jinde. 
 
Nejčastěji chovaná ryba v třeboňských rybnících: 
 
_   _   _  _ 
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Po hrázi běž deset metrů za budku, 
pak doleva přes lávku, nepropadni (zármutku). 
 
VI.  
Uprostřed luk krmítko pro zvěř,  
zrak svůj až k obzoru zaměř. 
Uvidíš věže města slavného,  
mezi rybníky posazeného,  
a před ním luka široká –  
jsou výtopou největšího rybníka. 
Hnízdili tu b řehouši,  
dnes se luka vysouší. 
Zmizely i bekasiny, 
meliorace jsou vinny.  
Mnohým kytkám odzvonilo, 
kejdou se tu přehnojilo, 
obří Gigant na prasata - 
kytky zmizly natotata. 
Co je to za kravinu, 
takhle zprasit krajinu? 
  
Za chvíli vyzkoušíš, zda stezka projít se může  
či rybník rozlil se: má jméno po pánech z Růže 
_  _  _  _  _  _  _  _ 
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Od krmítka se vydej podél strouhy k první ze tří vrb, 
pak se dej ve směru modrobílého technického 
zařízení k betonové lávce.  

VII.  
Nad Prostřední stojíš stokou: 
jakoupak má funkci, jakou? 
Kampak asi vtéká? 
Přeci do Rožmberka! 
 
Jak se jmenuje tato stoka?  
_  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
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Pokračuj pěšinkou po úzké prkenné lávce, po pravé 
straně budeš míjet modrobílé vědecké zařízení.    
Až se prkenná lávka ztratí, drž směr vpravo od 
nejbližšího seníku, kde je vidět průhled na cestu 
podél Zlaté stoky. Půjdeš-li za průhledem, překročíš 
odvodňovací stoky suchou nohou.  
 
VIII. 
Pohleď na ty louky, 
uvidíš tam domky. 
Neslouží však k bydlení, 
v přízemí dveří není! 
Mají dveře v podkroví. 
Sloužily na… kdo to ví? 
 
Seníky se využívaly na  _  _  _  _ 
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Dřív bývaly plné až po střechu, 
dnes bezdomovci dělají tu neplechu. 
 
Proč se tu vůbec seníky postavily? 
Stroje i koně se do bahna zabořili. 
Seno ručně sklízelo se, 
do seníků schovalo se. 
V zimě pak po zmrzlé půdě 
sedlák seno odvez´ hrdě. 
Dnes trávu sváží nejvíce 
do bioplynové stanice. 



Pokračuj dál podél Zlaté stoky směrem k Třeboni. 
Můžeš jít po okraji luk s výhledem na seníky a 
Jindrův mlýn. 
 
IX. 
U stoky Zlaté vítám tě teď, 
Štěpánek Netolický život jí vdech. 
Chodil tu v okolí, nohy měl vlhké,  
krokvicí měřil, jak meze jsou prudké. 
Zlatá je proto, že prachy nám nesla, 
když všude okolo voda tu klesla. 
 
Výše než ostatní k Veselí míří 
a jiné stoky spodem ji kříží. 
 
Stavitelem zlaté stoky byl  _   _  _  _  _  _  _  _         
_  _  _  _  _  _  _  _  _  
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X. 
Jdi podél stoky, ke sloupům dojdeš. 
Nahoře na nich hlavice najdeš: 
jedna je rovná - ta ptáky trápí, 
když na ni sednou, život jim zkrátí. 

Druhá, ta novější, je typu „pařát“: 
ochrání ptákům křídlo i pařát.  
 
V těchto drátech probíhá elektrický    _  _  _  _  _ 
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Stále podél stoky běž 
pak skrz betonový les. 
Přes stoku tu zahni vpravo,  
k cíli dorazíš už hravo.  
 
XI.  
Tam v areálu jatek 
(ať nemáš v tom zmatek) 
záchranná stanice sídlí, 
zvířátkům pomoc slíbí. 
Zvířátka tady u nás bydlící 
jsou druhy v přírodě volně žijící. 
Ztratili matku, k řídlo či pacičku, 
proto jim podáme pomocnou tlapičku. 
Než do stanice vstoupíš, 
na zvonek zazvoň si. 
 
 
 

Počkej, až přijdou si  
pro tebe zřízenci. 
Poslední písmenko tajenky najdeš 
když za brankou doprava zahneš  
 
Osmým písmenem tajenky 
je čtvrté písmeno jména chlupaté příšerky. 
Rychlá je jak střela, 
možná myšku by chtěla. 
 
_   _   _   _   _   _ 
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Potom ostatní obyvatele stanice navštiv 
a vůči nim neskrývej svůj obdiv. 
Všechno si prohlédni a pořádně přemýšlej, 
kde poklad skrývá se, jak káže obyčej. 
Pokud znáš tajenku a nevíš si rady, 
zeptat se neváhej, proto jsme tady. 
 
Tajenka označuje místo, kde najdeš poklad: 
  
_   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  
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Na přelomu července a srpna roku 2013 společně vytvořili Zuzka a Zuzka, Terezka, Standa, Matouš a Dalibor. 

 
Hledačka vznikla za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědná Actaea – společnost pro přírodu a krajinu a 
nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.  

              Projekt byl podpořen z programu Pro budoucnost Nadace OKD. 
 

                                                                                                                                                                                  
  
               O hledačku se stará Český nadační fond pro vydru, Třeboň. 
 
              Questing vyvinula nestátní nezisková organizace Vital Communities ve Vermontu, USA, v roce 1995 a je vlastníkem příslušné obchodní známky. 



 


