SOUTĚŽNÍ OTÁZKY

PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ
S RODINNÝMI PASY 2020

Mapka s místy, která souvisí s otázkami, je na druhé straně.
Projekt RODINNÉ PASY je
financován Jihomoravským
krajem.

OTÁZKA Č. 1

ZÁMECKÁ ZAHRADA
V BUČOVICÍCH
Nachází se při západní straně zámku. Zahrada
vznikla jako součást opevněného areálu zámku v letech 1567-75.
První písemná zmínka o ní pocházející z roku 1613
dokládá existenci lázničky, ptáčnice a dalších drobných staveb. Základní princip uspořádání zahrady
má vzor v antice a respektoval geometrickou pravidelnost, vyváženost struktury a hmoty, jakož
i konečnost prostoru. Po roce 1772 byla zahrada

OKRES
VYŠKOV

U vstupní brány do zahrady je umístěna po levé straně
brány informační cedulka, na které najdi otvírací dobu v
letním období.
A ) Zahrada je přístupná denně do 17 hodin
B ) Zahrada je přístupná denně do 18 hodin
C ) Zahrada je přístupná denně do 20 hodin

OTÁZKA Č. 2

rozparcelována na zahrádky pro vrchnostenské
úředníky a do podoby napodobující renesanční stav
byla uvedena v letech 1961-65. Je řešena do pravidelných geometrických forem a je sevřena s celým
zámkem i jeho hospodářskými budovami ohradní
zdí s nárožními bastiony. Geometrické obrazce jsou
tvořeny porosty habrů, buxusů, zeravů, okrasných
jabloní a lísek. Celková rozloha zámecké zahrady je
1,7 ha.

Jaký strom roste po pravé a levé straně zadní části
zahrady?
A ) Javor
B ) Dub
C ) Lípa

OTÁZKA Č. 3
Co se nachází uprostřed zahrady?
A ) Lavičky
B ) Velká fontána
C ) Velká fontána a lavičky

OTÁZKA Č. 4
Kolik je celkem v celé zahradě fontán?
A) 5
B) 7
C) 4

OTÁZKA Č. 5
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Kolik schodů vede ze zahrady k zámeckému nádvoří?
A) 8
B) 9
C ) 14
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