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SOUTĚŽNÍ OTÁZKY

NEZAPOMEŇTE SVÉ ODPOVĚDI NA SOUTĚŽNÍ OTÁZKY 
VYPLNIT A ODESLAT NA INTERNETOVÉ STRÁNCE 
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Mapka s místy, která souvisí s otázkami, je na druhé straně.

 

RÍŠOVA STUDÁNKA
Studánka je pojmenovaná po Ríšovi, románovém hrdinovi Mrštíkovy Pohádky máje. Pramení zde 
potok Rakovec, který protéká Kočičím žlebem a vlévá se do brněnské přehrady.

OTÁZKA Č. 1
Na rozcestí najdeš pod stromem vyřezané sochy, 
kolik jich tam je?

A )  2
B )  3
C )  4

OTÁZKA Č. 2
Přečti si informační ceduli číslo 8 a najdi odpověď, čemu 
zabraňují lesy v souvislosti s půdou.

A )  Zabraňují lyžařům jízdě mimo vyznačenou sjezdovku
B )  Zabraňují žížalám lézt v lesní půdě
C )  Zabraňují zamokření a vysychání půdy

OTÁZKA Č. 3
Na ceduli číslo 9 vyhledej informaci, kolik kilometrů znače-
ných cest poskytuje tato oblast pro FOREST WALKING. 

A )  15 km
B )  30 km
C )  35 km

OTÁZKA Č. 4
Přímo u studánky najdi monument ze dřeva a kamene 
a dokonči vyřezanou citaci od J. W. Goethe: V lůně lesů 
srdce vlasti se ozývá, lid bez lesů je národ, ….

A )  …který umírá!
B )  …který se neusmívá! 
C )  …který vymírá!

OTÁZKA Č. 5
Nad studánkou se nachází poslední informační cedule, 
na které najdeš v pravém horním rohu znak organizace, 
která pro tebe tuto ceduli připravila. 
O kterou organizaci se jedná?   
A )  Lesy ČR 
B )  Klub českých turistů 
C )  Skauti Brno

Studánka se nachází v Podkomorských lesích 
a je jedním z větších rozcestí: vedou tudy tři turi-
stické značky, navíc ještě cyklistická trasa. První 
značkou je žlutá, vedoucí od brněnské přehrady 
do Hvozdce, další je zelená, která vás zavede od 
Masarykova okruhu k hradu Veveří, a poslední je 
modrá, po níž se dostanete ze Žebětína k hradu 
Veveří. V roce 2017 byl na lesním palouku u Ríšo-
vy studánky slavnostně vyhlášen podnikem Lesy 
ČR Lesnický park Podkomorské lesy. Na památ-
ku této události zde byl vystavěn monument ze 
dřeva a kamene. 

Zvolená trasa nabízí delší procházku nebo pří-
jemnou projížďku na kole. Mírně stoupající as-
faltová cesta vede až k Ríšově studánce a díky 
krásné přírodě je trasa převážně ve stínu. Za-
stavte se na chvilku a potěšte se všudypřítom-
nou faunou a flórou.
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