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soutěžní 
otázky

Nezapomeňte své odpovědi Na soutěžNí 
otázky vyplNit a odeslat Na iNterNetové 

stráNce putovani.rodinnepasy.cz

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

první zmínky o Blansku pocházejí z první po-
loviny 12. století. tehdy se stalo biskupským 

majetkem, a kromě koste-
la zde pravděpodob-

ně stávalo nějaké 
opevněné sídlo, 

tvrz či dvůr, kte-
ré se však zřej-
mě nacházelo 
na starém Blan-

sku. k tomuto 
období se váže 

pověst o dobývání 
tatary při jejich vpádu 

na moravu. středověká 
tvrz však byla postavena i na Novém Blansku 
a pravděpodobně u ní se uvádí v roce 1431 bis-

okres  
blanskozámek blansko

trasa  
pro pěší

trasa  
pro kočárek

trasa  
pro kola

~ 0,6 km ~ 30 min

trasa na mapy.cz mapy.cz/s/pamabavepa

nezapomeňte  
si vzít svůj 
rodinný Pas 

s sebou

sleva  
na rodinné  

vstupné

kupský man mikuláš z vážan. první zaručená 
zmínka o tvrzi pochází až z roku 1532, kdy tam 
Jan skála z doubravky prostavěl 900 zlatých.

Přestavbu na renesanční zámek zahájil na konci 
16. století moravský šlechtic Matyáš Žalkovský ze 
Žalkovic. Přestavbu ale dokončil až roku 1604 jeho 
syn Jan Žalkovský ze Žalkovic. Od roku 1631 drželi 
zámek páni z Rožmitálu. Za třicetileté války byl 
zámek poškozen a opravili ho teprve Gellhornové, 
kteří ho vlastnili od roku 1694 a kteří zde sídlili. Bla-
nenský statek však zadlužili a roku 1766 ho prodali 
rodu Salmů. Ti sídlili v Rájci a blanenský zámek pou-
žívali jako letní sídlo.

V zámku bydlela v 18. a 19. století řada významných 
lidí jako např. Karel Reichenbach, Karolina Meineke, 
Jindřich Wankel, Josef Dobrovský, Josef Mánes, Fer-
dinand von Saar a další. V roce 1818 zámek vyhořel. 
Hrabě Hugo František Salm ho nechal opravit, při-
čemž byly provedeny stavební úpravy. Další opravy 
a změny provedli jeho nástupci.

Na konci 19. a začátku 20. století začal zámek 
chátrat a ve třicátých letech 20. století byl využí-
ván jako nájemní dům a noclehárna. Město Blansko 
mělo zájem o jeho odkoupení, ale bezvýsledně. Po 
druhé světové válce byl zabaven na základě dekretů 
prezidenta Beneše. V letech 1960-1969 zde probí-
hala generální rekonstrukce a zámek byl předán do 
užívání Okresnímu vlastivědnému muzeu. Přitom 
byl upraven do novorenesanční podoby vytvořením 
nepůvodních renesančních prvků (klenby v arká-
dách a interiérech, malba nádvorních fasád, vstupní 
portál), lépe vyhovujících představám tehdejšího 
uživatele.

otázka č. 1
Před branou zámku se nachází krásná fontána, na 
které jsou vyobrazeny reliéfy mužské hlavy. Kolik jich 
napočítáš?

A )  2 B )  4 C )  6

otázka č. 2
V parku, který obklopuje zámek, najdi informační ceduli 
a na ní informaci, která blanenská stavba je ve městě 
nejstarší.

A )  Zámek Blansko
B )  Blanenská radnice
C )  Kostel sv. Martina

otázka č. 3
Uprostřed zámeckého rybníku roste strom.  
Poznáš, o jaký druh se jedná?

A )  Dub
B )  Lípa
C )  Vrba

otázka č. 4
Při vchodu na zámecké nádvoří je po pravé straně 
umístěná velká Francisova turbína. Kolik otáček za 
jednu minutu tato turbína zvládne?

A )  53,5 B )  82 C )  82,5

otázka č. 5
Na zámeckém nádvoří jsou umístěné sochy, které 
vyrobily blanenské železárny. Jak se jmenuje socha 
z řecké mytologie, která je na fotografii č. 5?

A )  Danaovna
B )  Zeus
C )  Andromeda
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