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

OTÁZKA Č. 1

TRENCKOVA ROKLE

OKRES
BRNO-VENKOV

(trasa pro odvážné)

Trenckova rokle je přírodní památka a evropsky významná lokalita v údolí řeky Bobrůvky mezi
obcemi Skryje a Strážek, poblíž obce Drahonín v okrese Brno-venkov. Jedná se o skalní
soutěsku, kterou protéká drobný potůček
z obce Drahonín, tvořící kaskády a vodopády, z nichž největší měří čtyři metry.
Pojmenování rokle je odvozeno od jména Františka barona Trencka, vůdce vojska pandurů, bránících Rakousko-Uhersko před nájezdy Turků.
Baron Trenck se zde podle pověsti skrýval a tábořil poté, co na něj Marie Terezie vydala příkaz
k polapení z důvodu loupení a drancování, kterého se měl dopouštět.
Část cesty je značená turistickou značkou. K samotným vodopádům Trenckovy rokle sice nevede žádná značka, přesto je cesta k nim upravená,
prošlapaná a na skalách jsou upevněna lana či
řetězy pro oporu. Místy je cesta možná pouze po
skále za opory lana, proto doporučujeme pevnou
obuv a výšlap pro děti až od 7 let. Trasu jsme zahájili na parkovišti restaurace Šafránkův mlýn.
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Po cestě potkáš přes říčku malý most a stavidlo. Co je
nakresleno na boční straně plechového krytu stavidla?
A ) červená turistická značka
B ) značka „zákaz vstupu“
C ) značka „pozor stavidlo“

OTÁZKA Č. 2
Co je napsáno na boční straně na zelené studánce?
A ) T. O. Šedí vlci
B ) pitná voda
C ) Trenckův nápoj

OTÁZKA Č. 3
Přímo v Trenckově rokli najdeš kousek od vodopádů
informační ceduli, ze které vyčti, jaká květina v této
oblasti roste od června do září.
A ) hrách setý
B ) šikoušek bezlistý
C ) lopuštík skloněný

OTÁZKA Č. 4
Spočítej schody, které vedou ke starému srubu.
A ) 34
B ) 45
C ) 120

OTÁZKA Č. 5
U ohniště na stromě se nachází podobizna Františka
barona Trencka s popisem. Vyhledej správnou odpověď
na otázku, v kolika letech dosáhl důstojnické hodnosti.
A ) 13

B ) 17

C ) 18

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