8.

Vranov nad Dyjí – vycházka okolo řeky s tajenkou

Z břehu na břeh vedu,
pod sebou mám vodu.
Kdekdo se přese mne na druhý konec toulá
a taky to se mnou dost často houpá.
Moc ráda Vás odměním
výhledem nádherným.
Cyklisto prosím sesedni
a vychutnej si pohled na řeku nevšední.

Hledačka č.1
Uvidíš jedinečný kousíček
nádherné přírody i úžasných skalisek.
Navštívíš i památky
než se vrátíš z cesty zpátky.
Doufám, že někdy i na další trase
potkáme se spolu zase.

Stavba přes řeku nemá žádný pilíř a je zavěšena na lanech. Tento
způsob uchycení má speciální název.
Napiš jak se obecně nazývá malý most přes řeku. První slovo
upřesňuje jakým způsobem je tato stavba uchycena.
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Návod: u jednotlivých bodů hledačky vylušti jednotlivé tajenky a písmenka označená čísly doplň na patřičné
místo do konečné tajenky.
Obtížnost hledačky: fyzicky lehká, téměř po rovině (převýšení jen 11 m,
305-316 m n. m.,
stoupání/klesání 45 m). ¾ trasy vede po asfaltové silničce (téměř bez provozu aut – slepá ulice), zbytek
lesní cestou. Snadná na orientaci, lze zvládnout i s malými dětmi i s dětským kočárkem (doporučena větší
kolečka), na kole nebo na koloběžce.
Délka hledačky (délka, čas): okruh přibližně 4 km, asi 1,5 hodiny
Kdy je vhodné hledačku procházet: hledačka je přístupná celoročně.
Vybavení na cestu: papír + tužka (nebo chytrý mobil), může se hodit dalekohled a fotoaparát
Začátek hledačky: náměstí ve Vranově nad Dyjí u TIC Vranov nad Dyjí
Konec: za mostem přes řeku (200 m od náměstí)
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Po překonání řeky se dej vpravo, po zelené turistické značce.

9.

Jsem řeka, nejsem potok
u Břeclavi mám s Moravou soutok.
V Rakousku se jmenuji Thaya
i v létě mám jen do 10-ti stupňů Celsia.
Přenáším vláhu přes celý okres,
jsou za to vděční i na vinici Šobes.
Velcí pstruzi ve mně žijí,
muškami a chrostíky se živí.
Když lodička po proudu popluje,
dostane se do Moravy a do Dunaje.

Napiš název řeky, proti jejímuž proudu nyní jdeš.
Jdi pořád po zelené značce. Až vyjdeš z lesa k prvním domům,
nezapomeň si prohlédnout protější skály se zajímavým tvarováním.

10.

1

Mobilní aplikace hledačky:
Máte-li chytrý mobilní telefon, můžete si aplikaci hledačky nahrát pomocí QR
kódu do mobilu. Aplikace Vás provede celou trasou a umožní vyluštit celou
tajenku, obdobně jako u tištěné verze hledačky. Návod je součástí aplikace.
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Nejsou zde domy ve vodě a přesto,
ulice má název jak italské město.
Dříve zde povodně bývaly,
nemusely se však stavět vodní kanály.
Když Vranovská přehrada vystavěna byla,
mnohokrát ulici před záplavou zachránila.

Procházíš ulicí, která má stejný název jako město v Itálii. V tomto
městě se nejezdí mezi domy po ulicích, ale plaví se tam loděmi na
vodních kanálech.
V této ulici se lidé plaví domů na lodích pouze tehdy, když se řeka
rozvodní a jsou záplavy.
Až budeš u mostu, přejdi jej a můžeš zjistit název ulice, kterou jsi
právě prošel. Napiš název do tajenky.
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Vycházka za mostem končí a vy máte určitě vyluštěnou celou tajenku.
Kolem řeky se rozprostírám
mnohá tajemství ukrývám.
Zřízen, abych přírodu ochraňoval
krásu fauny a flóry zachoval.

ZÁVĚR

Podle řeky název mám
každé zvíře a kytku tady znám.
Rakouský Thayatal je mi blízký
doufám, že sis užil výlet hezký!

Ukončili jste vycházku, nebyla náročná, ale poučná. Poznali jste hodně
z přírody v místech, kde začíná
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Operační systém:

Android

Webová stránka hledačky:

www.hledacky.vranovnaddyji.cz

Technické řešení:

fa. ROCK IT, www.rock-it.cz

(c) TIC Vranov nad Dyjí infocentrum@ouvranov.cz

1.

Uprostřed náměstí tyčí se baroko,
pohledem do nebe pookřeje Tvé oko.
Je to však monument bolesti,
kdy Vranov zmítal se v „černé smrti“.
Majitelem panství, hrabětem Michalem Althannem,
byl tento monument na památku mrtvých vystavěn.

Uprostřed náměstí stojí velká stavba. Připomíná epidemii nemoci (tzv. černé
smrti), která postihla Vranov nad Dyjí v roce 1680.
Napiš, jak se obecně nazývá monument na náměstí Vranova nad Dyjí.
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Tento
dům
má
na
zahradě obrovský strom.
Napiš jeho název (druhá část názvu je odvozena od barvy listů).
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Jdi dále po ulici. Asi 100 m za posledním domem narazíš na informační tabuli o zajímavém skalním útvaru.

5.

To, co mají staří lidé na čele,
v našich skalách uvidíte skvěle.
Abyste měli tento skvělý pohled,
musela to příroda tvořit miliony let.

Na skalách, pod kterými procházíš, jsou zajímavé útvary. Jejich
název najdeš i na informační tabuli. Opiš název těchto skal.
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Pokračuj ulicí, jejíž název má blízko ke zpracování obilí. Dojdi až do parčíku
s dřevěnou sochou.

2.

Dyje, mohutná řeka,
každým dnem po mém těle stéká.
Pomáhal jsem odvádět vodu mlýnským náhonem
a voda točila velkým mlýnským kolem.
Teď už voda kolem netočí,
svoji silu ale stejně zúročí.
Ulehčuje lidem dřinu
v turbínách vyrábí elektřinu.
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Pokračuj dále až dojdeš na rozcestí. Zde se nedávej cestou do prudkého kopce, ale zvol druhou možnost. Dojdi až
k menší církevní stavbě.
Malý kostel s věží,
minete teď stěží.
Věžička není vysoká
a snadno vám padne do oka,
že kaple je historicky cenná
a v kterém roce byla vystavěna.

6.

Napiš, jak se jmenuje kamenná překážka vybudovaná přes celou řeku.
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Pokračuj podél řeky, ale nepřejdi přes most. Dej se u mostu vlevo.

3.

Na věži „Kaple sv. Heleny“ je uveden letopočet roku, kdy byla věž postavena.
Opiš slovy poslední dvojčíslí letopočtu, kdy byla postavena věž této stavby.

Kovářská dílna s vodními koly
cestám jméno dala.
Délka procházky po těchto ulicích
není velká, je spíše malá.
Po rovince podél skal
pokračuj dál a dál...
Půjdeš stále kolem vody
a poznáš historii i kouzlo přírody.
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Po silnici dojdeš asi po 200 metrech k lavičce s informační tabulkou o přírodní
zajímavosti.

Dříve byly u řeky kovářské dílny. Stroje poháněla vodní kola.
Podle těchto dílen byla pojmenována první i druhá část ulice.
Budeš procházet ulicí, jejíž první i druhá část má podobný název.
Sleduj ukazatele a názvy těchto ulic napiš je do tajenek.
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7.

Toto podzemní bludiště
je zvláštních tvorů bydliště.
Blíž však poutník jít nemůže,
kdo ví, jaké by musel čelit nestvůře.
Jen maličký netopýr co tu lítá,
ví, co všechno jeskyně skýtá.
I v nejparnějším létě
nulové teploty tu najdete.

_
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Jdeš ulicí, kde narazíš na velký dům, který má fasádu v barvě panáčka na semaforu, při které nemůžete přejít ulici.

4.

Barva domu, tak i stromu
je tajuplně rudá.
Zahraj si karty, ať není nuda,
ale až budeš vytahovat esa,
pamatuj, že jsi blízko lesa.
To třeba divočákům nejvíce
chutnají žaludy a bukvice.
Ale neboj, že Ti bude v patách,
plod tohoto stromu nenajdeš v kartách.

Na informační tabulce jsou výstřižky z novin o starých časech a zajímavé blízké lokalitě, kde v jeskyni je i
v nejparnějším létě teplota pod 0 °C.
Opiš název přírodní zajímavosti (jeskyně), o které se na informační tabulce píše.
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Jdi dále po cestě, až dorazíš k místu, kde můžeš přejít přes řeku suchou nohou.

