
Postupujte podle mapy ze Startu až do Cíle. Na stanovištích hledejte fosforeskující znak našeho geoparku spolu  
s číslicí, kterou si zapište dolů do archu, zaznamenané číslice se vám totiž budou hodit v úplném cíli  
pro otevření pokladu. Vydejte se s námi za poznáním geologicky zajímavých míst tak trochu netradičně—po tmě :)  
Tip geoparku: vezměte si s sebou čelovku nebo jinou svítilnu, bude se hodit. 

 
Na Kopanici. Všechny nejdůležitější materiály, které 
byly použity v Chrudimi ke stavbě významných staveb 
můžete najít právě zde. Hradby z opuky, pískovce či 
žuly a dlažba ze žuly. Svatá trojice stavebního materiá-
lu města. Při pohledu na panorama Chrudimi si uvědo-
míte, jak důležitý byl kámen při stavbě domů nacháze-
jících se pod vámi. Představte si, že by bez kamene 
bylo současné město zřejmě dřevěné... 

 
Geologická stezka na náměstí U Vodárny vznikla roku 
2005 a aktualizována byla v roce 2015. Na několika 
zastaveních se zde dozvíte něco málo o vzniku planety 
Země a o geologických dějinách Chrudimska. Seznámí-
te se s různými obdobími a s horninami, které jsou na 
Chrudimsku pro ně typická.  

KOLIK ZASTAVENÍ ČÍTÁ GEOLOGICKÁ STEZKA??? 

  
Nacházíte se před budovou Komerční banky. Všimněte 
si krásného travertinového obkladu, který budovu po-
krývá. Travertin je vysoce porézní sladkovodní vápenec. 
Dříve byly obkladové desky krásně bílé, dnes již jsou 
zešedlé, a to právě díky své poréznosti. Desky se špat-
ně čistí. Za 1. republiky byl travertin populární stavební 
materiál a těžen byl na severovýchodním Slovensku, 
kde vznikla travertinová termální jezírka a v jejich okolí 
pak následně i lázně.  

Tajemné noční chrudimské geoputováníTajemné noční chrudimské geoputování  

 
Málokdo si všimne, že přímo v bráně Pardubské fortny 
se pod vašimi nohami nachází kus obláčkového na-
modralého vápence. Je jedním z vápenopodolských 
vápenců, kterých v Chrudimi příliš vidět není.  Kromě 
tohoto místa ho můžete najít na oltáři v kostele Nane-
bevzetí Panny Marie anebo v podobě destičky s číslem 
popisným na jednom z domů nad  Širokými schody.  
V Chrudimi je patrné jeho ušlechtilé použití v porovná-
ní s klasickou výrobou vápna.  

 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie—neodmyslitelná do-
minanta města. Jestlipak víte, že je postaven ze škro-
vádského pískovce a je tak největší stavbou z tohoto 
pískovce v okolí? Pískovec je to mořský, což víme nejen 
podle nálezu zkamenělin, ale také podle nazelenalé 
barvy, kterou způsobuje přítomnost glaukonitu. V ko-
stele je i krásná opuková dlažba. Z mořského pískovce 
je v Chrudimi postaven ještě Morový sloup nebo No-
voměstská kašna. 

CÍL: Poklad najdete na posledním zastavení geostezky na náměstí U Vodárny, v těsné 
blízkosti sídla Geoparku Železné hory. K jeho otevření budete potřebovat třímístný 
kód, který si poskládáte z vašich níže zaznamenaných číslic. 

DOUFÁME, ŽE SE VÁM NOČNÍ PROCHÁZKA LÍBILA! 

 

www.geoparkzh.cz  /GeoparkZeleznehory/ 
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ZLEVA OD  HROMOSVODU VPRAVO DOLE, BÍLÁ ZLEVA OD HROMOSVODU 

U STROMU, ZASTIŇ SVĚTLO POULIČNÍ LAMPY 

Zastavení č. 4 Zastavení č. 5 (Cíl): 

Zastavení č. 1 (Start): Zastavení č. 2:  Zastavení č. 3:  

POD LAMPOU JE NEJVĚTŠÍ TMA—KOŠ ZLEVA A UVNITŘ 


