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Mapka s místy, která souvisí s otázkami, je na druhé straně.

OTÁZKA Č. 1

ZŘÍCENINA
HRADU BLANSEK
Blansek je rozsáhlá zřícenina hradu ležící nad
údolím říčky Punkvy, v katastrálním území
Suchdol v Moravském krasu (obec Vavřinec).
Od roku 1958 je chráněna jako kulturní památka ČR. Známá propast Macocha je od hradu vzdálena jen asi půl kilometru vzdušnou
čarou severním směrem. Vchod do Punkevních jeskyní se nachází přímo naproti hradu,
pod kopcem, na němž stojí.

SOUTĚŽNÍ
OTÁZKY

OKRES
BLANSKO

U Čertovy branky najdi informační ceduli a odpověz na
otázku, jak vysoký je Čertův most v Suchém žlebu.
A ) 18
B ) 19
C ) 20

OTÁZKA Č. 2

Naše putování jsme začali od lanovky, na cestě, která se skrývá přímo za ní. Cestu k lanovce, která je
dlouhá zhruba 1,5 km, můžete jít pěšky nebo můžete využít místního vláčku, který je zpoplatněn. Čeká
vás krásná procházka Moravským krasem, strmé
stoupání lesní cestou a hledání samotného hradu.
Hrad je schován mezi stromy, a abyste jej objevili
celý, musíte jej zprava obejít. Cesta je značena zelenou turistickou značkou.

Na rozcestí, kde končí asfaltová cesta a začíná lesní cesta,
najdi informační cedule. Vyčti z nich, kolik jeskyní a vstupů
se zde nachází.
A ) 30
B ) 51
C ) 500

OTÁZKA Č. 3
Na dalším rozcestí najdeš odpočinkovou lavičku. Pod
stříškou visí cedulka, kde místní spolek píše o svém
úmyslu s hradem. Jaký je jeho úmysl?
A ) hrad obydlet
B ) hrad zachránit
C ) hrad dobýt

OTÁZKA Č. 4
Kolik otvorů či oken se nachází v horní řadě zříceniny?
A) 3
B) 6
C) 8

OTÁZKA Č. 5
Jaký materiál tvoří zbytky hradu?
A ) kámen
B ) cihla
C ) kámen a pár cihel
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