
 

3. 

Procesí sem proudívala, 
teď tu stojí osamělá, 
opředena pověstí, obklopena listovím, 
kdo se u ní zastaví, 
hřeben Železných hor okem pozdraví. 
 
Druhé písmeno názvu kaple, která se 
nedochovala (vynechej slovo sv.) 

 

4. 
Naše městské muzeum 
nemá za sídlo ledajaký dům,  
dříve tvrzí nyní raně barokním zámkem 
vábí svého návštěvníka 
na Herrmanna, Pruchu, Rykra, Horníka. 
 
Velký barokní sál má svoji zvláštnost, u 
průvodkyně zjisti, o co se jedná, a dosaď první 
písmeno hledaného slova, které má celkem šest 
písmen. 

 

Bořek obývá CHOTĚBOŘ, co město městem stojí. Zná ho jako své boty, aby také ne, kdykoliv si kdokoliv neví 

rady, neváhá a běží za ním. Bořek se přece nenechá zahanbit neznalostí a tak má město samotné i nejbližší 

okolí prochozené, proježděné, zkrátka zmapované od východu na západ, od severu na jih. Navíc je vděčný za 

každou známku zájmu o místa, která jsou jeho srdci nejbližší. Lepšího průvodce jste si vybrat nemohli! 

1. 

Každý správný turista 
než zamíří na místa, 
která hodna vidění jsou, 
místní „íčko“ vyhledá, 
materiály na cestu tak má. 

 

Spočítejte schody vedoucí do podkroví, 

hledané písmenko je na šestém místě. 

Otevírací doba IC je Po 8.00 – 12.00 13.00 – 17.30, Út – Pá 8.00 – 16.00, So 8.00 – 12.00, 

od dubna až do října Ne 13.00 – 17.00, svátky 8.00 – 12.00 

 
Nezapomeňte se na cestu k dalšímu stanovišti 

vybavit klíčem. K dispozici je v informačním 

centru oproti vratné kauci, která nám zaručuje 

jeho navrácení :-(). 

2. 

Není kámen jako kámen, 
proto se sem vlastně táhnem´, 
toto metamorfit, tamto vyvřelina, 
něco šutr, něco drahokam 
U Platanu se podat dám. 

 

Hornina eklogit je tvořena červeným 

granátem a omfacitem – z jeho jiného 

označení opiš druhé písmeno. 

Otevírací doba muzea v turistické sezóně 

Út – Ne 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 

Doposud jste zvládli poznávání po svých, nyní vás Bořek 

vytáhne za Chotěboř, máte dvě možnosti dopravy, buď 

použít jednostopé, nebo dvoustopé vozidlo, toto 

rozhodnutí nechá na vašem uvážení. 

 

5. 
Cestou dolů do Libice, potom přijde Štěpánov, 
po něm Sloupno do kopce a odbočka na Štikov. 
Osada tu bývávala, stavení však lomu ustoupila. 
Co tu čeká, kdo to ví, 
za chvíli v úžasu oněmí. 
 
Najdi Štikovskou lípu a ze zelené tabulky doplň druhé písmeno 

prvního slova.  

Z výšek sjedeme přes Sloupno, Bezděkov, Dolní Sokolovec 

do Doubravského údolí. Průvodcovské žezlo zde přebírá 

Bořkova pravá ruka – Doubravka. 

 6. a 7. 

Červenou turistickou trasou 
míříme za říční, lesní a skalní krásou. 
Obří hrnec, vodopády, Čertův stolek, Koryto. 
Turisto, nazuj pevnou botu a namasíruj lýtka, 
Grand Canyon v malém se s tvojí kondičkou utká. 

6 Zamiř k pamětnímu kameni před začátkem naučné 

stezky a z názvu bývalého Horního mlýna vyber osmé 

písmeno. 

7 Zařezávání vodního toku způsobilo odplavení 

křídových sedimentů a vznik soutěskovitého údolí. Na 

naučné tabuli č. 8 se dozvíš, jak je tento jev pojmenován 

geomorfologicky. Zvol třetí souhlásku. 

z devítipísmennéhooznačení. 

HON ZA TŘETÍ INDICIÍ 



 

  

IC  
GEOPARK U PLATANU 
KAPLE SVATÉ ANNY 
MĚSTSKÉ MUZEUM 

ŠTIKOV 
ÚDOLÍ DOUBRAVY 
IC Indicie je na dosah, stačí vkročit do IC  a  zadat 

trojmístný kód, který získáte z tajenky doplněním čísel  
pod samohláskami v pořadí, jak jdou za sebou. 

 

 

 

       

7 1 6 3 5 4 2 

Pro zpáteční cestu k vozidlu Doubravka doporučuje zelenou značku. 

Vaše nevšední putování se završí tam, kde jste ho zahájili, tzn. pod střechou 

informačního centra. Bořek a Doubravka vzkazují, že se těší na 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


