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Za tajemstvím Za tajemstvím 
zámeckého parkuzámeckého parku
Za tajemstvím 
zámeckého parku

Hrací karta

Na našem zámku není o tajemství nouze. Jsme zvědaví, kolik z nich 
odhalíš právě ty! Pro vyluštění tajenky projdi jednotlivá místa 
zakreslená na mapě a s pomocí nápověd doplň jednotlivé body.

areál Kačina

Zde naše cesta končí a my budeme určitě rádi, 
pokud nám tu necháš nějakou památku nebo 
vzpomínku na dnešní den. Budeme rádi za neobyčejný 
kamínek položený k základům ha-ha zdi – pamatuješ si, 
kde celá hra začala? Nebo se můžeš vyfotit s tajenkou 
či naším neviditelným průvodcem a svůj obrázek vložit na 
facebookové stránky zámku „Kačina – zámek a muzeum“ nebo zaslat 
na emailovou adresu kacina@nzm.cz. Nejoriginálnější vzpomínky, fotky 
a komentáře určitě nezapomeneme odměnit. 
vaše Kačina

1. Ha-ha zeď (informační panel naučné stezky č. 4): Neviditelný 
plot okolo zámku byl postaven, aby jej chránil před vniknutím divoké 
zvěře, a zároveň nebránil výhledu ze zámku a na zámek. Jeho zbytky 
jsou dodnes patrné, zkus je najít, abys zjistil, jestli opravdu nenaru-
šují pohled ze zámku do … (náš první bod tajenky).

8. Otevřená knihovna: Že 
tyhle naše lavičky po parku 
vypadají prapodivně? Ony totiž 
jsou tak trochu tajemné a mají 
moc tě přenést přímo do zá-
mecké knihovny. Najdi QR kód 
a vyzkoušej to! Vybrat si můžeš 
hned z několika oborů a projít 
si naší knihovnou takovou vir-
tuální … (doplň do tajenky).

9. Kaplička: Spočítej schody vedoucí ke 
kapličce a pořádně si ji prohlédni, jedná 
se o nejmladší stavbu v zámeckém parku. 
Že to tak vůbec nevypadá? Zkus najít 
letopočet, kdy byla postavena a prohléd-
ni si zbytky původního zdobení kapličky. 
Víš, jak se těmto zbytkům, torzům děl 
odborně říká? 

10. Informační panel naučné stezky 
č. 5: Zámecký park je starší než zámek 
samotný. Rozkládá se na ploše 60 hek-
tarů a roste zde celkem 61 druhů dřevin 
a 20 druhů keřů. Některé z nich si mů-
žeš prohlédnout právě zde a nás navíc 
zajímá, jak se taková sbírka živých dřevin 
odborně nazývá? Poradíme, že latinsky 
se strom řekne arbor.

11. Rozcestí u zámecké knihovny: Stromy hrají v parku důle-
žitou roli, a proto u nich ještě chvíli zůstaneme. Rozhlédni se 
a zkus najít další vzácný listnáč zámeckého parku. Je to strom, 
který má extrémně krátké vegetační období a jeho větve jsou 
tedy holé dříve než větve ostatních stromů. Jeho rodové jméno 
vzniklo spojením dvou slov, které právě jeho holý vzhled definu-
jí. Uhádneš jej? Anebo budeš muset o krok zpět pro nápovědu?

12. Knihovna: Na tomto místě 
stojíme před zámeckou knihovnou. 
Její štít zdobí hlava boha Apollona, 
který byl Bohem Slunce a Ochrán-
cem života, mimo to i bohem 
hudby, poezie nebo umění, zřej-
mě právě proto byl vyobrazen na 
knihovně. Nás ale na budově zaujal 
specifický tvar – mutulus, vypadají-
cí jako dětská stavebnice. Víš jaká?

13.  Jakou památku si dnes navštívil/a? Po vyplnění posledního bodu tajenky, si můžeš 
v červených polích přečíst jméno našeho neviditelného průvodce zámkem. Zjevuje se 
zpravidla vždy po skončení otevírací doby, kdy zapadnou zámky všech dveří.“

2. Konírna: I náš zámek má svou raritu – je jí bývalá 
konírna. Uhádneš, proč patří mezi rarity? Ano, je to tím, 
že se nachází ve sklepení zámku a vstup do ní vede právě 
touto chodbou. Spíše než vstup do konírny to ale vypadá 
jako … (doplň do tajenky) do zámku, že?

3. Bylinková zahrádka: K našemu zámku neodmyslitelně patří bylinková zahrádka. Zámecký zahradník 
se tu stará o více jak 160 druhů léčivých rostlin a pomocníků do kuchyně. Pokud sis zahrádku pořádně 
prohlédl/a, určitě pro tebe nebude problém, napsat do tajenky, co pevně stojí právě v jejím středu. 

6. Učebna v lese: Strom, pařez, kladivo. Napadá tě, k čemu v naší učebně v lese 
jsou? Zkus je najít a povědět nám, jaké zvíře se tu skrývá v korunách?4. Skleník a květinová zahrádka: Do 

tajenky hledáme květinu, která je pova-
žována za královnu květin. Stejně tak za 
jejich královnu byla považována hraběnka 
Marie Henrietta Chotková, která byla pra-
vnučkou zakladatele zámku. Jako pocta 
hraběnce byla vypěstována nová odrůda 
této květiny Rosengräfin Marie Henriette. 
O jakou květinu se jedná? Případnou ná-
povědu najdeš na panelu naučné stezky.

7. Naučná stezka „Ze života hmyzu“:
I v hmyzí říši tu máme neobyčejné zástupce, 
které můžeš najít třeba jen v našem parku 
a jinde v ČR ne. Jejich jména odhalíš na na-
učné stezce, stejně tak jako odpověď na naši 
otázku do tajenky. Určitě sis všiml/a někte-
rých starých, polámaných, občas nemocných 
a suchých stromů, které v zámeckém parku 
schválně necháme. V dutinách takových stro-
mů, a nikde jinde, totiž žijí vzácní brouci a nás 
zajímá, jestli víš, jak se tento brouk jmenuje?

5. Učebna na louce: Prohlédni a proběhni si naši učeb-
nu na louce, vyzkoušej všechno, co vyzkoušet chceš, 
přečti si, co tě zajímá a na chvíli se zastav u pexesa 
– stoupni si zády k zámku a pověz nám, jaké zvíře se 
skrývá pod kartičkou, která je 4. zprava a 1. shora?

www.nzm.cz
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Plán hry Za tajemstvím zámeckého parku 
Areál Kačina
Areál Kačina se rozkládá na téměř 
60 ha. Naleznete zde empírový zámek, 
rozlehlý zámecký park, zahradu léči-
vých rostlin, oranžerii, naučné stezky, 
drobné historické stavby či zajímavou 
faunu a floru. V prostorách zámku Kači-
na sídlí Muzeum českého venkova, po-
bočka Národního zemědělského mu-
zea. Zámek, který nechal postavit hrabě 
Jan Rudolf Chotek v letech 1806–1824, 
je ojedinělou ukázkou čistého empí-
rového slohu. Rozlehlá křídla zám-
ku skrývají jedinečnou Chotkovskou 
knihovnu, salony, historickou lékárnu 
a dobové zámecké divadlo. Návštěvní-
kům muzeum představuje nejen život 
na venkově, ale také život šlechty a je-
jího služebnictva v 19. století. V zámec-
ké zahradě, vybudované ve stylu ang-
lického přírodně-krajinářského parku, 
najdete skleník, bylinkovou zahrádku, 
naučnou stezku nebo unikátní projekt 
Otevřené knihovny, který zpřístupňuje 
cenné svazky místní knihovny pomo-
cí QR kódů. Zámecký park je zároveň 
entomologicky významným územím, 
díky biotopům vzácných brouků pách-
níka hnědého a  lesáka rumělkového 
patří mezi evropsky významné lokality 
v rámci soustavy NATURA 2000.

Areál Kačina nabízí expozice a  výsta-
vy, koná se tu řada akcí, v kapli, diva-
dle i dalších zámeckých prostorách se 
odehrávají koncerty, divadelní a  hu-
dební festivaly či dětská a  netradiční 
představení. Zámek a zámecký park je 
také oblíbenou lokací filmařů a koná se 
zde každoročně velký počet svatebních 
obřadů. 
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