PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ
S RODINNÝMI PASY 2019

Projekt RODINNÉ PASY je
financován Jihomoravským
krajem.

CORNŠTEJN

OKRES
ZNOJMO

Cornštejn (německy Zornstein) je zřícenina hradu založeného Lichtenburky, nacházející se na katastrálním území Bítov,
asi 8 km severozápadně od městyse Vranov nad Dyjí v okrese Znojmo na Moravě. Německý původ jména hradu značí hněv
(Zorn) a kamenný hrad (Stein). Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka ČR. V roce 2008 byl hrad v anketě čtenářů MF
DNES a iDNES.cz vybrán jako nejromantičtější místo na jižní Moravě.

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

OTÁZKA Č. 1
Na rozcestí před hradem stojí u silnice informační
cedule. Jaký motýl je na ní zobrazen?
A ) babočka admirál
B ) bělásek řepkový
C ) jasoň dymnivkový

OTÁZKA Č. 2
Po vstupu do hradu najdi informační ceduli s plánem
hradu. Co se skrývá pod číslem 23?
A ) pekárna
B ) kovárna
C ) zbrojnice

Naše putování začínáme z nedalekého odstavného
parkoviště. Vstup na hrad Cornštejn je zpoplatněn,
proto jsme otázky pro vás připravili před placenou
zónou. Samotný hrad ale stojí za návštěvu, proto si
s sebou nezapomeňte vzít Rodinný pas a využijte
50% slevu na vstupné pro jednoho dospělého a až
5 dětí. Otvírací doba hradu je pondělí až neděle od
9:00 do 17:00 hodin.

OTÁZKA Č. 3
Na protější straně najdeš další informační ceduli.
Na ní se dočteš, jaká zvířata zde můžeš potkat.
A ) užovka a netopýr
B ) medvěd a liška
C ) orel a krtek

OTÁZKA Č. 4
Kolik střílen/oken má Dělová bašta?
A) 2
B) 4
C) 6

OTÁZKA Č. 5
Hrad stojí na vysoké skalnaté šíji mohutného říčního
ostrohu řeky Dyje, nedaleko ústí Želetavky, půldruhý
kilometr jihovýchodně od hradu Bítov. Říční údolí pod
hradem je zčásti zatopeno Vranovskou přehradou.
Svahy v okolí hradu, porostlé teplomilnou lesostepní
vegetací, jsou chráněny jako přírodní rezervace Cornštejn o rozloze 18,6 ha.
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Kolik mostních pilířů tvoří dřevěný most?
A) 2
B) 4
C) 6
NEZAPOMEŇTE SVÉ ODPOVĚDI NA SOUTĚŽNÍ
OTÁZKY VYPLNIT A ODESLAT NA INTERNETOVÉ
STRÁNCE PUTOVANI.RODINNEPASY.CZ
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