Dub svatebčanů + Torzo nejvyššího smrku
Cestou zpět k Václavovým lázním (Lázničkám) se dostáváme
do prostoru luk lemovaných vzrostlými stromy. Louky zde jsou
významné a zajímavé tím, že byly loukami od nepaměti. Nebyly
dosévány, odvodňovány, hnojeny, pouze sečeny a je tomu tak
dodnes. Díky tomu zde můžeme v průběhu roku obdivovat nejrůznější květiny a vzácný hmyz, jako je například modrásek
očkovaný. Tento motýl má velmi zvláštní způsob života, při
kterém využívá mravence jako chůvy pro svoje housenky. Lépe
se však tyto louky zachovaly na jiném místě, kudy budete brzy
procházet k budově Lázniček.

O kousek vedle je okénko, které, na
rozdíl od tohoto, slouží stále k témuž
účelu (soudě dle poněkud ušpiněné
omítky pod okénkem).
Kdo si myslíte, že tam bydlí?
Odpověď získáte vyřešením násedujícího úkolu.
Na obrázku je plánek tvrze. Ne vše,
co je na plánku, je tak také ve skutečnosti. Prohlédněte si tvrz ze všech
stran a označte, co je na plánku navíc, oproti skutečnosti.
Jestliže jste označili část s označením 1, bydlí v okénku sova. Jestliže 2,
bydlí v okénku kuna, jestliže 6, bydlí
v okénku vlaštovky. (Do rámečku vepište číslovku části půdorysu.)

Cestou dál dorazíte až k velkému dubu. Tento krasavec je přes
500 let starý. S přehledem tedy pamatuje veškeré úpravy Terčina
údolí. Kromě ohromného kmene plného hlubokých „vrásek“
stojí za pozornost jeho mohutná koruna, která je na několika
místech sepjata lany.
Dokážete spočítat, na kolika místech je dub sepjatý lany?
(Číslovku vypište slovem.)
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ZASTAVENÍ č. 9

A TEĎ POZOR!
Kolik bylo hraběnce Terezii let, když zde byl tento smrk pravděpodobně zasazen? (Potřebné informace najdete na tabulce umístěné před torzem stromu a ve svých poznámkách či hlavách – jen
si vzpomeňte, co jste měli u vstupní brány poznačit za letopočet.

33 – R
32 – T
31 –S
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Skála

Cestou od Cuknštejna můžete v lese za Dámským rybníkem, na
jehož ostrově jsou vysázené krásné rododendrony, vidět po levé
straně malou, ale zajímavou skálu. Tato skála skrývá tajemné
útvary, jejichž původ si lidé v minulosti nedovedli vysvětlit. Ze
strachu z neznáma je připisovali ďáblu, nebo dávným rituálům
spojeným s vykonáváním obětí pohanským bohům.
O jaké tvary jde? (Na vrcholek skály je nejsnazší dojít kolem divotvorné lípy, jejíž kořeny jsou ve skále zaklesnuté.)

mělké prohlubně miskovitého tvaru – A
tvary připomínající čertovské drápy – B
výčnělky tvaru boulí s „krvavým“ odstínem na povrchu – C
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A2, B1, C3, E1
A2, D5, C3, E4
A4, E1, C2, D3

První číslici z kódu k zámku, kterým je uzamčena schránka s „pokladem“ získáte tak, že sečtete všechny samohlásky nacházející se v obou slovech tajenky. Druhou číslici
získáte tak, že sečtete všechna písmena N a M nacházející
se v obou slovech tajenky. Třetí číslicí je řešení úkolu
u zastavení č. 8.

Autor hry:
Ekocentrum Cassiopeia při Základním
článku Hnutí Brontosaurus Forest
Jizerská 281/4, České Budějovice
info@cegv-cassiopeia.cz
www.ekocentrumcb.cz
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Měli na to tisíce let času...
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Co by takové tvary mohlo „vymodelovat“, když ne čerti?
B

PRO NÁVŠTĚVNÍKY
NAUČNÉ STEZKY

19
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Pod stromy na okraji cesty před zatáčkou směrem dále
k Lázničkám je možno v květnu pozorovat žluté kamzičníky
východní. Ty sem byly přivezeny a „utekly“ zahradníkům ze
skleníků, ve kterých se za dob hraběnky Terezie pěstovaly nejrůznější okrasné rostliny.

P O ZN ÁVA

TE RÉ

Tak a to je konec! Tedy ještě ne. Ještě vás čeká rozluštit
kód a vyzvednout si zaslouženou odměnu . K rozluštění
kódu budete potřebovat nejprve vyluštit tajenku níže.
Do každého rámečku doplňte jedno písmeno, které jste
získali z vašich odpovědí u jednotlivých úkolů dle číslic
pod rámečky.

NÍ

H RA

ZASTAVENÍ č. 10

Dalším velikánem s dlouholetou historií je smrk ztepilý, který se
nachází za zatáčkou o kousek dále. Tento strom už však bohužel
není mezi živými. Přesto je stále plný života. Některé organismy jej
využívají jako úkryt, jiní jako potravu, a další jako obojí současně.
No jen se podívejte, není to krásná přírodní zahrádka?

CÍ

Na obrázku můžete vidět malé
okénko ve výklenku. Najdete ho?
Prozradím vám, že se jedná o tzv.
prévet (z francouzštiny), tedy středověký záchod. Jistě vás napadne, jaké
hanlivé slovo jsme si z toho vytvořili
v češtině.

Tuto hru pro vás připravila Krajská síť environmentálních center Krasec
v rámci projektu Oživené stezky. Projekt Oživené stezky je financován
Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra
životního prostředí. Tento projekt je podpořen Jihočeským krajem.

TERČINO
ÚDOLÍ
VÍTÁME VÁS NA TRASE NAUČNÉ STEZKY
TERČINO ÚDOLÍ. PRO ZPESTŘENÍ VÝLETU
JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI POZNÁVACÍ HRU
JAKO NETRADIČNÍHO PRŮVODCE ZDEJŠÍM
JEDINEČNÝM KRAJINNÝM PARKEM.

JAK HRA FUNGUJE: Po cestě vás čeká několik zastavení s úkoly
popsanými níže v herním plánu. Jejich řešením získáte písmena
do tajenky. S pomocí tajenky rozluštíte číselný kód a odemknete
si schránku s návštěvní knížkou a malou pozorností na památku.
Dřevěnou schránku najdete nedaleko zastavení č.2. Přejděte mostek, po kterém se chodí do penzionu Hamr, a za mostkem se dobře
dívejte.
TRASA: okružní. Začíná a končí na parkovišti pro osobní auta
u vstupu do parku, u zastavení naučné stezky č. 1 Vstupní brána
(viz mapka).
Pokud přicházíte do parku od parkoviště pro autobusy, tak se
nic neděje. Také u tohoto vstupu jsou tabule potřebné ke splnění
úkolů prvního zastavení.
DÉLKA TRASY: 5,5 km
POČET ZASTAVENÍ: 10
TERÉN: převážně zpevněné cesty, rovinatý, místy mírně kopcovitý
ČASOVÁ NÁROČNOST: cca 3 hod
VHODNÉ ROČNÍ OBDOBÍ: celoročně
DOPORUČENÉ VYBAVENÍ NA CESTU: oděv a obuv do přírody,
něco na psaní
Přejeme Vám příjemné zážitky.

jak bylo tou dobou mezi šlechtou v módě. Kdo ví. Jisté je však
to, že zde na její popud vznikl tento krásný anglický park, který
dodnes nese její jméno.
Na informační tabuli Naučné stezky Park Terčino údolí s číslem 1 jsou uvedené důležité letopočty a události z historie parku.
Poznamenejte si rok narození hraběnky Terezie, abyste ho v pravou
chvíli mohli použít pro vyřešení jiného úkolu.
Také si můžete povšimnout, že je zde mapa naučné stezky. Pokud
ji srovnáte s mapkou naší hry, zjistíte, že někdy se budeme trasy
NS držet, ale jindy zase ne. Nebojte se, vždy vás upozorníme a navedeme vás správným směrem. Nyní pokračujte po trase NS až
k tabuli č. 2.

ZASTAVENÍ č. 2

Hamr

Typickými stavbami Terčina údolí jsou bílé mostky a lavičky.
Kolik bílých mostků je možno vidět, posadíte-li se na bílou lavičku
nacházející se u tabule naučné stezky s číslem 2? Dívejte se pozorně
všemi směry i do vzdálenějších míst parku. (Číslovku vypište slovem.)
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informace o trase („navigace“)

Podívejte se ještě jednou směrem k nejvzdálenějšímu mostku.
Jistě vám oko padne na velký strom, nacházející se na kraji lesa.
Již z dálky upoutá vaši pozornost něčím neobvyklým. Má v sobě
obrovskou dutinu, do které můžete i vlézt (jen nezapomeňte, že
pak musíte být schopni také vylézt). Chcete-li jej navštívit, vydejte
se k němu pěšinkou po červené turistické značce. Cestou zpátky
můžete objevit tři stromy, které přišly o většinu svých nadzemních
částí. Jeden z nich zůstal stát jako několikametrové torzo, dalším
dvěma nezbylo nad zemí skoro nic. Jednomu se to stalo nedávno,
druhému už před nějakým tím desetiletím, ale jde to poznat. Jak
ty stromy dnes vypadají? Jsou živé?

doplňující informace nebo náměty k pozorování

ZASTAVENÍ č. 1

Parkoviště pro osobní auta
U parkoviště pro osobní auta před
vstupem do parku je umístěna tabule s upoutávkou k návštěvě státního hradu Nové Hrady. Na fotografii hodovní síně jsou na zdech
obrazy s vyobrazením různých historických postav. Jednu z nich jsme
překreslili do podoby černobílé siluety.
Na kterém z obrazů na fotografii se
tatáž postava nachází?

vlevo – A
uprostřed – B
vpravo – C
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Park, u jehož vstupu právě stojíte, se jmenuje podle hraběnky
Terezie Buquoyové. Ta se spolu se svým manželem s velkou chutí
pustila do budování parku v údolí, do té doby využívaném jako
bažantnice. Asi byla velká romantička, protože zde nechala postavit spoustu krásných staveb a vysázet řadu rostlin a stromů,

Mnohostrom

Cestou dál (za naučnou tabulí č. 2 Hamr) můžete v zatáčce u cesty
vlevo spatřit zajímavý mnohostrom.
Proč mnohostrom? Jen si spočítejte, z kolika kmenů se tento javor
skládá (počítejte kmeny ve výšce cca 160 cm nad zemí).

13

A co myslíte? Je to láska, nebo život v souboji?…. Ptali jsme se
konipáska, řekl nejspíš obojí!
Oba stromy si v mládí nejspíš konkurovaly o světlo, vodu, živiny.
Nyní se určitě jeden o druhého opírají a tak se stabilizují proti
větru a jiným nepřízním počasí.

Strom hledejte na straně řeky. Kapradí můžete na stromě pozorovat v různých výškách, dokonce i tam, kde se oddělují silné
větve v koruně.
Pokud se zahledíte do koruny stromu, uvidíte, že se o ni opírá
koruna sousedního stromu. Jaký je ten sousední strom?

listnatý – Í
jehličnatý – Ý

ZASTAVENÍ č. 4

Divotvorné stromy

8

Cestou k Modrému domu budete mít možnost pozorovat kapradí ještě na jednom soustromí lip. Inu je tu vlhko jako v pralese.

Cestou jsme již pozorovali stromy podivuhodných tvarů a vlastností. Těch je v Terčině údolí opravdu mnoho. V následujícím
úseku budete mít příležitost několik dalších mimořádných
stromů do své „sbírky“ přidat. Aby se vám lépe hledalo, tak vám
napoví následující slovní hrátky.

ZASTAVENÍ č. 5

1, Když se voda dolů valí, kořeny mi poodhalí.

Nacházíte se u bývalého letního sídla hraběnky Terezie,
u Modrého domu, který je již více než 80 let ruinou.
Co způsobilo zánik této romantické stavby?

Našli jste? Jedná se o strom, který má kořeny na způsob chobotnice a roste ve svahu nad cestou. O jaký strom se jedná?

buk – U
smrk – K
jabloň – D
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Tento strom roste vlevo u cesty, nedaleko od předchozího. Pokud
si ho pořádně prohlédnete, zjistíte, že je vlastně dvojbarevný. Na
zastíněné straně obrácené k lesu je kmen zelený, porostlý mechem. Jakou zvláštní barvu má na té sušší, osluněné straně?

Nebojte se, danou barvu nezpůsobil stromu žádný vandal, ale
řasa. Tato řasa také někdy vstupuje do symbiotického svazku
jako součást lišejníku, tak jako je tomu zde.
K dalšímu stromu, stromovému sousoší, to máte velmi blízko.

dva listnaté stromy – K
dva jehličnaté stromy – P
listnatý a jehličnatý strom – L

3

Nejste-li si odpovědí jistí, můžete si její správnost ověřit na tabuli naučné stezky.
Modrý dům byl sice zničen, ale přesto to v něm, tedy spíše na
něm, stále žije! Schválně prozkoumejte, co vše roste na jeho
zdech? Není to nádhera?
A jak se tak vysoko všechny ty rostliny dostaly? Odpovědi jsou
ukryté v následujícím souvětí:
Ten kdo neví trasu, ať se zeptá cizí osoby.
Jde o jednu čtveřici a jednu pětici písmen, která jdou za sebou,
a skládají dohromady smysluplná slova, přestože jejich části
mohou být od sebe oddělené. Obě slova si zapište do připravených políček.
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Vodopád

Vodopád, u kterého právě stojíte, je další stavbou, která byla vybudována za života hraběnky Terezie. Je uměle vytvořený. Také
velké balvany pod vodopádem jsou dovezené. Buquoyové chtěli,
abychom se zde cítili jako na horách. 
Otázkou však zůstává, odkud se bere a ČÍM je voda do vodopádu
dopravována, když řeka Stropnice teče pod vodopádem?

2

Schválně běžte vyzkoušet, zda je voda ve vodopádu teplejší, než
v řece. To by vám mohlo, ale také nemusí, napovědět. Ti, co se
nechtějí nechat zmáčet vodou z vodopádu, můžou najít odpověď
v podobě konkrétního důkazu (úkazu) po trase naučné stezky nedaleko tabule č. 6 za mostkem (je to ale docela daleko), nebo se
začíst do textu tabule NS č.5.
Pro ostatní pokračuje trasa návratem k Modrému domu a následně do kopce směrem na Cuknštejn. Na dalším rozcestí se vydejte doprava k tabuli naučné stezky Průhledy.

Průhledy

Modrý dům

bombardování – F
vichřice – J
povodně – G

ZASTAVENÍ č. 6

ZASTAVENÍ č. 7

3, Je to láska, nebo život v souboji?
Jedná se o:

1

Prohlédněte si kůry obou stromů. Jakou mají barvu? Jako
strukturu? Jaké jsou na pohmat?

4, Na kmeni mám svetr z mechu ozdobený kapradím.
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V místě rozdvojení kmene na straně louky vyrůstá z dutiny v kmeni
bylina se zajímavým tvarem listů. O jakou bylinu se jedná?

šťavel kyselý (trojlístek) – A
mochna plazivá (pětilístek) – B
vlčí bob mnoholistý (list se skládá z více než 7 lístků) – C

Prohlédněte si místa, kde se
dá, pokud na to máte kuráž,
projít částí ozdravné bosonohé stezky vedoucí též potokem a pokračujte přes louku
dál směrem k Modrému
domu. Jakmile znovu vstoupíte mezi stromy, čeká vás
úkol č. 4.

2, Když se silná větev vylomí, praskne kmen až skoro k zemi.

ZASTAVENÍ č. 3

V–3
N–7
Y – 11

Bystří badatelé mohou přijít na to, že takovýchto dutin je ve
stromě víc. V každé z nich se tvoří půda, a stává se tak přírodním “květináčem” pro rostliny, jejichž semínka sem náhodně
přistanou. Jak se to stalo, že má strom tolik kmenů? Jeho tvar
těla je tak trochu keřovitý (můžete porovnat s lískou u protější
strany cesty). Odpověď na vaši otázku naleznete, pokud před
mostkem cestou k lázničkám odbočíte doprava a dáte se cestičkou podél potoka. Za cedulí Kneipovací místa to je!

Na tabuli naučné stezky si můžete také připomenout, jak vypadala hraběnka Terezie (spojitost s prvním úkolem je čistě
nenáhodná).

Umět se dívat kolem sebe je, a vždy bylo, hodně důležité a často je
to i krásné. Možnost pozorovat z různých míst v parku něco krásného a při tom vzdáleného byla pro tvůrce parku velmi důležitá.
Romantické krajinářské parky, budované šlechtou v 18. století, se
vyznačovaly důmyslnou kompozicí. K významným prvkům kompozice patřily průhledy – na různé stavby, na město a jeho dominanty, nebo na panorama hor.
Tak schválně, jakou stavbu můžete z tohoto místa pozorovat,
i když jste od ní docela daleko?

Modrý dům – H
Václavovy lázně (Lázničky) – M
Hamerský mlýn – N
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Pokračujte dál po cestě. Ztište se a zaposlouchejte se do zvuků
kolem. Slyšíte šumět řeku a vodopád? Cestou se můžete zastavit
nad vodopádem a shlédnout dolů do údolí řeky Stropnice jako
kapka vody, co padá z výšky více než 10 metrů.
Cesta vede dál lesem až k místu, kde začne prosvítat louka.
Odbočte cestičkou do louky u stromu, na němž je nakreslená
značka naučné stezky. Nyní už před sebou můžete vidět tvrz
Cuknštejn. Pokračujte loukou až k tvrzi.

ZASTAVENÍ č. 8

Cuknštejn

Nacházíte se u středověké tvrze, která bývala sídlem rytířů. Tvrz
byla postavena a průběžně dostavována a upravována cca 200 let.
Od roku 1620 byly prováděny již pouze minimální úpravy, čímž je
tato stavba poměrně unikátní.

