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DĚVIČKY

OKRES
BŘECLAV

Děvičky, nazývané též Dívčí hrady nebo Maidenburg, jsou zřícenina gotického hradu tvořící dominantu severního okraje hřebene masívu
Děvín, nejvyššího vrcholu Pavlovských vrchů
na jižní Moravě. Nachází se na vápencové skále, vypínající se do nadmořské výšky 428 m.
Zachovány jsou obvodové zdi a renesanční
bašta se střílnami a od roku 1958 je zřícenina
chráněna jako kulturní památka České republiky.

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

OTÁZKA Č. 1
Při vstupu do lesa si přečti informační ceduli a najdi na
ní chladnomilnou horskou rostlinu, která u nás nikde
jinde neroste.
A ) řeřuška alpská
B ) hořec chladnomilný
C ) písečnice velkokvětá

OTÁZKA Č. 2
Spočítej schody tvořené z pražců, které vedou až na
horní stezku. Pozor, některé schody jsou uvolněné, a ty
se taky počítají.
A ) 62
B ) 52
C ) 60

OTÁZKA Č. 3
Po stezce směrem na hrad narazíš na další informační
ceduli, na které je uvedeno, že zde rostou také některé
sukulentní rostliny. Která z těchto rostlin je na informační ceduli vyobrazena?
A ) netřesk horský
B ) netřesk pavučinatý
C ) netřesk výběžkatý

OTÁZKA Č. 4
Z hradu se dochovaly dva metry silné obvodové zdi
a početná část zdí vnitřních s napůl zasypanými sklepy. Otvory po původních oknech a střílnách poskytují
překrásný výhled na Pavlov a Novomlýnskou nádrž,
z druhé strany na Dolní Věstonice. Zajímavé je rovněž torzo původní patrové pětiboké dělostřelecké
věže při jihozápadní straně vápencové skály, které je
z dochovaných ruin asi nejlépe zachovalou částí původní stavby.
Naši putovní trasu jsme začali z parkoviště v obci
Pavlov, vydali jsme se nahoru směrem ke Klentnici
a pokračovali jsme po schodech směrem k Děvínu.
Trasa se dá také obrátit, proto pokud zvolíte opačný
směr výletu, nezapomeňte plnit úkoly odzadu.

Po příchodu do zříceniny spočítej, kolik oken se nachází
v největší místnosti. Nezapomeň spočítat i okna za
stromem.
A) 3
B) 8
C ) 12

OTÁZKA Č. 5
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Pří východu z lesa vyhledej informační ceduli a najdi na
ní zobrazené živočichy, kteří zde žijí.
A ) kobylka sága a ještěrka zelená
B ) střevlík zlatolesklý
C ) krtek obecný

NEZAPOMEŇTE SVÉ ODPOVĚDI NA SOUTĚŽNÍ
OTÁZKY VYPLNIT A ODESLAT NA INTERNETOVÉ
STRÁNCE PUTOVANI.RODINNEPASY.CZ
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