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

OTÁZKA Č. 1

ŠPILBERK

OKRES
BRNO-MĚSTO

Špilberk je hrad a pevnost tvořící dominantu
města Brna. Nachází se na vrcholu stejnojmenného kopce, který leží v městské části Brno-střed.

Na informační ceduli najdi, pod kterým číslem se
nachází památník zakladatele parku Christiana
D´Elverta.
A) 2
B) 6
C ) 15

OTÁZKA Č. 2
Kolik děl se nachází na venkovní vyhlídkové terase?
A) 1
B) 4
C) 6

Hrad byl založen ve druhé polovině 13. století moravským markrabětem (později i českým králem) Přemyslem Otakarem II. a během staletí procházel mnoha výraznými proměnami. Z předního královského hradu na
Moravě, vystavěného v gotickém slohu, se ve druhé polovině 17. století stala mohutná barokní pevnost, která
byla několikrát bez úspěchu obléhána. Její kasematy
byly na konci 18. století upraveny na obávanou věznici.
V roce 1962 byl hrad společně s okolním parkem prohlášen národní kulturní památkou. V současnosti patří
k objektům Muzea města Brna, které zde sídlí.

OTÁZKA Č. 3
Co je vysocháno do kamene u hlavního vchodu
do hradu?
A ) dvouhlavá orlice
B ) turistická značka
C ) česká vlajka

OTÁZKA Č. 4
Naše putování začíná na ulici Husova a těšit se můžete na výšlap krásným městským parkem. V současné době je z důvodu rekonstrukce uzavřena
hlavní vstupní bána. Kolem hradeb je ale značená
okružní trasa, která vaši příjemnou procházku sice
malinko prodlouží, ale zato vás zavede do malebných zákoutí v okolí hradu, kde vás čeká úchvatný
výhled na Brno i mísTRASA
TRASA
ta k odpočinku.

TRASA

PRO PĚŠÍ
TRASA
NA MAPY.CZ

PRO KOČÁREK

PRO CYKLISTY

DÉLKA

ČAS TRASY

1,2

1

KM

HODINA

www.mapy.cz/s/3uuvA

Jakou hloubku má studna na druhém nádvoří hradu?
A ) 111,8 m
B ) 6,2 m
C ) 333 m

OTÁZKA Č. 5
Co najdeš napsáno na největším zvonu zvonkohry?
A ) Zazvoň!
B ) Světlo proti tmám
C ) Dům bez lidí, jako zvon bez srdce

NEZAPOMEŇTE SVÉ ODPOVĚDI NA SOUTĚŽNÍ
OTÁZKY VYPLNIT A ODESLAT NA INTERNETOVÉ
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