
DAČICKÝ QUEST (HLEDAČKA) 
 

Vydej se poznávat dačická zákoutí! Quest lze přirovnat k šipkované. Cílem questu 
však není jen nalezení samotného pokladu, ale i objevování zajímavostí z místního 
přírodního a kulturního dědictví. 
 
Obtížnost trasy: nenáročná trasa vhodná pro rodiny s dětmi i kočárky 
Doporučené vybavení: psací potřeby, pohodlné boty   
Délka trasy: cca. 3 km 
Začátek i cíl trasy: Infocentrum Dačice Po – Pá (8:00 – 17:00), So/Ne (9:30 – 15:00) 
 
 
Pro nalezení pokladu je třeba vyluštit tajenku – pozorně sleduj text!  
V případě bloudění použij mapu! 
 
 
Když jedete do Dačic s dobrou náladou, 
nudit se nebudete ani náhodou. 
Město sice malé, 
památky ale staré. 
Já průvodcem Vám budu, 
pomohu vám zabít nudu. 
Cesta Vás k pokladu dovede, 
když tajenku sestavit se povede. 
Mé jméno tak zjistíte 
a sladkost na jazyku možná ucítíte. 
Na infocentru začněte  
a do veršů se začtěte. 

 
I. 
Od infocentra vydej se doleva,  
do míst, kde promítají se videa. 
Na budově sedí kluk, 
nevydá ani muk. 
V dávných dobách, 
v těchto prostorách 
z homole vznikla spousta krychliček, 
aby byl chráněn hospodyňky prstíček. 
Když do průchodu zajdeš,  
název budovy rychle najdeš. 

___ ___ ___ ___ ___ ___ 

5. 
     



II. 
Přes Palackého náměstí rozběhni se. 
Pod lípami a kolem kašny projdi se. 
Mezi domy sejdi nejeden schod,  
do úzké uličky je to vchod.                                             
My nazýváme ji „Myší“, 
ale je o trochu vyšší. 
Oblouky mezi budovami 
tyčí se chodcům nad hlavami. 
Jak nazývá se toto klenutí, zjistíš, 
když rébus rozluštíš. 
 
 
 
 
III. 
Cestou se vydáš k řece, 
jak jmenuje se, zjistíš přece. 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
 

___ ___ ___ ___ 

   

14. 
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IV. 
Přes řeku je most. 
Lávka splete tě dost. 
Přes most jezdí auta a náklaďáky, 
možná uvidíš i vlaky. 
Podle pověsti tě peklo nemine, 
proto nezlob a hledej čerta z kamene. 
Jak nazývá se svatý ten, 
který čerta v řetězech drží celý den? 
 
V. 
Zpátky k Palackému náměstí směřuj, 
v kopci své levé ruce důvěřuj.  
Uvidíš mě z průchodu, 
jsem dačického původu. 
K uctění památky dačických obyvatel 
ukrývám modely letadel.  
Hledej jméno slavného letce, 
název ulice najdeš hladce. 

___ ___ ___ ___ ___ 
 

___ ___ ___ ___ 
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VI. 
Uvidíte mě z blízka i dáli, 
abyste se nebáli. 
Vždy se ke mně vrátíte  
a nikdy se neztratíte. 
Na oknech mám obrázky, 
všimnete si jich, když jdete z procházky. 
Ze západu mě zdobí renesanční věž, 
51 metrů vysoká je a to není lež. 
Ukrývám krásné freskové oltáře,  
co rozzáří lidem tváře. 
Tentokrát hledej svatého, 
co patronem je cukráře i hostinského. 
 
VII. 
Je to památník z 20. století, 
ví to spousta větších dětí. 
Určitě ho nepřehlédnete,  
když se z věže rozhlédnete. 
Je z kamene postaven 
a lidmi z celého světa oceněn. 
Je věnován věci, co používáte běžně, 
i přesto, že to dnes možná působí směšně. 
Krupice, moučka a krystal. 
Už víte, co jsem si pro vás nachystal? 
 
VIII. 
Dále směřuj kolem zámku. 
Neboj, nepůjdeš velkou dálku.                                                        
Morový sloup a zámek prohlédni si, 
po „hlavní“ západním směrem pospěš si. 
Vydej se ulicí do kopce, 
povede tě spisovatel, co napsal Psohlavce. 
 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

  

7. 
 

9. 
     

IX. 
Jsem dačický památný strom, 
nepřehlédne mě ani dron.  
Jsem obklopen vysokými paneláky, 
přitahuji vosy a čmeláky. 
Značí mě dvouocasý lev. Co jsem za strom, objev! 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
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X. 
Poslední písmenko tajenky doplníš, 
když na začátek hledačky se vrátíš. 
Turistům i občanům Dačic zde pomáhají 
a tvůj poklad ukrývají. 
Pokud znáš tajenku a nevíš si rady,  
zeptat se neváhej, proto jsou tady. 
Po předložení doplněné tajenky, 
dozvíš se, kdo průvodcem ti byl při řešení hádanky. 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

  

12. 
         

Tajenka: 

          
 

      ˇ       
 

      

1. 2. 3. 4. 5. 
 

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
 

13. 14. 15. 
 

        ZdroJ: https://mapy.cz/zakladni?x=15.4334220&y=49.0796078&z=16&source=muni&id=697&q=da%C4%8Dice 

Hledačka vznikla v rámci projektu Tajný život města, který v ČR zaštiťuje sdružení 

Tereza. Hledačku vytvořili žáci kroužku GLOBE při Základní škole Dačice Boženy 

Němcové v červnu 2018. 
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