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

OTÁZKA Č. 1
Na rozcestí u bývalé železné opony najdeš 12 druhů
velkých kamenů, na kterých jsou umístěny malé
cedulky s jejich jmény. Který kámen zde není?
A ) křemenec
B ) biotitická žula zvětralá
C ) jemnozrnný dvojslídný vápenec

OTÁZKA Č. 2

Vyhlídka na 90 m vysokém skalisku patří k nejkrásnějším
vyhlídkám
v národním parku Podyjí.
Z dřevěného altánku na
vrcholu skály se odkrývá
fantastický výhled nejen
na široké údolí řeky Dyje,
ale i na nejmenší dolnorakouské město Hardegg
s hradem.

Na informační ceduli, kde jsou informace o železné
oponě, najdi, kolika volty elektrického proudu byl
napájen pohraničního plot?
A ) až 1 000 voltů
B ) až 10 000 voltů
C ) až 20 000 voltů

OTÁZKA Č. 3
Kolik ženijních zátarasů (železných křížů) je umístěno
na rozcestí na konci vesničky Čížov?
A) 5
B) 6
C) 7

Vyhlídkový dřevěný altán
nad městem Hardegg stojí
na místě původního altánu
z r. 1885, tzv. Luitgardiny vyhlídky, která později zanikla.
V roce 1990, po pádu železné
opony, byl altán rekonstruován rakouským klubem turistů a darován Správě CHKO
Podyjí. Pod vyhlídkou jsou
výrazné skalní amfiteátry
s chráněnými druhy rostlin
a živočichů.
Přístup k vyhlídce je možný po cestě
z obce Čížov. Auto je třeba zanechat
již před obcí, dále se dostanete jen
pěšky nebo na kole. Jedná se o střídavé stoupání a klesání.

SOUTĚŽNÍ
OTÁZKY

OTÁZKA Č. 4
V okolí Hardeggské vyhlídky najdi velkou informační
ceduli a vyčti z ní, jakého vzácného ptáka můžeš spatřit
v této oblasti.
A ) Výra velkého
B ) Ledňáčka říčního
C ) Sýčka obecného

OTÁZKA Č. 5
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Ve vyhlídkovém altánu jsou umístěny historické fotografie. Najdi jméno jejich autora, které je zveřejněno
v altánku na malé informační cedulce.
A ) Jaroslav Povolný
B ) Zdeněk Dvořák
C ) Josef Vlasák
NEZAPOMEŇTE SVÉ ODPOVĚDI NA SOUTĚŽNÍ
OTÁZKY VYPLNIT A ODESLAT NA INTERNETOVÉ
STRÁNCE PUTOVANI.RODINNEPASY.CZ
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