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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.

soutěžní trasa hradu Boskovice nabízí pří-
jemnou procházku k hradu až do samotné-
ho podhradí.  doporučujeme také návštěvu 
hradu, kde je placené vstupné 100 kč, pro děti 
do 15 let 70 kč.

Kdy a kdo založil kamenný 
hrad nad městečkem 

Boskovice, nám dobové 
písemné prameny 
nesdělují. Z tmy dávné 
historie se roku 1222 

vynořuje jakýsi Jimram 
z Boskovic, který ale 

jistě nepostavil dnešní hrad, 
neboť v této době byly kamenné 

hrady v našich zemích zcela ojedinělé a byly budo-
vané pouze zeměpánem. O vzniku hradu nám něco 
málo napovídá archeologie. Nálezy keramiky z pro-
storu hradu lze datovat do 2. poloviny 13. století, 

okres  
blansko

otevírací  
doba hradu  

denně  
mimo pondělí  

od 9.30  
do 18.00

trasa  
pro pěší

na hradě 
pouze pro pěší

trasa  
pro kola

~ 1,5 km ~ 45 min

trasa na mapy.cz mapy.cz/s/gemofehaja

tehdy patrně boskovický hrad vzniká, a sice na místě, 
na němž se tyčí dodnes.

V držení hradu se vystřídalo celkem šest šlechtic-
kých rodin a množství jednotlivých majitelů, v jejichž 
době docházelo k četným přestavbám i destrukcím. 
Proto si můžete všimnout tolika druhotně zazděných 
starších kamenických článků (zlomků portálů dveří, 
ostění oken, klenebních žeber apod.). Celá řada pře-
staveb tedy dala vzniknout nezaměnitelné podobě 
hradu Boskovice.

Oblíbeným exponátem hradu je cisterna se šlapa-
cím kolem, pocházejícím z doby okolo roku 1671. 
Cisterna je 26 m hluboká a zajímavostí je, že voda do 
ní je přiváděna z druhé cisterny, umístěné před hra-
dem. Vysoko položená zřícenina poskytuje krásné 
výhledy do okolní krajiny. Zájemcům o architekturu 
nabízí torzo hradu velké množství stop, na jejichž 

otázka č. 1
Na začátku hradní cesty najdi informační ceduli č. 1 
z Naučné stezky Hradního a Oborského okruhu.  
Spočítej, kolik je zde fotografií budov.

A )  6 B )  7 C )  10

otázka č. 2
Na další ceduli s informacemi, co vše je na soukromém 
pozemku hradu zakázáno, najdi, který zákaz zde není.

A )  Zákaz běhání
B )  Zákaz stanování
C )  Zákaz pouštění dronů

otázka č. 3
Na informační ceduli č. 3 z Naučné stezky Hradního 
a Oborského okruhu najdi, kolik bodů má orientační 
plánek hradu.

A )  3 B )  10 C )  16

otázka č. 4
V podhradí po pravé straně cesty uvidíš velký 
dominantní dub. Co je napsáno na cedulce pod 
stromem?

A )  Památný strom 
B )  Zde se vyfoť 
C )  Dub letní

otázka č. 5
Před vstupem do hradu najdeš lavičky k odpočinku. 
Z jakého materiálu jsou vyrobeny?

A )  Plast
B )  Dřevo
C )  Dřevo a kov

 

hrad boskovice

základě si lze alespoň v duchu vytvořit představu 
o tom, jak hrad vypadal, kudy se chodilo, kde stávala 
kachlová kamna, kde schodiště, kam umístili dávní 
stavitelé nezbytné záchodky, kam střílny, kam brány 
a podobně.
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