PRAVIDLA
CÍL HRY
Ve stanoveném časovém limitu 8 hodin nasbírejte co nejvíce bodů za navštívená stanoviště a dorazte včas do
cíle. Vítězí ten, kdo bude mít na konci hry nejvíce bodů.

PODKLADY (DOSTANETE NA STARTU HRY)




Mapa 1x A3 oboustranně, eurofolie
Hrací karta (k zapisování odpovědí a počtení si o místech, jimiž budete procházet)
Pravidla

POMŮCKY



Propiska
Chytrý telefon nebo foťák pro pořizování fotek

PRAVIDLA

















Účast ve hře je na vlastní nebezpečí. Žádné stanoviště není umístěno tak, aby bylo nutné vystavovat
se předvídatelnému riziku.
Všechna bodovaná stanoviště se nachází v Brně. Start a cíl jsou na různých místech a jsou vyznačeny
na mapě.
Hra začíná v 10:00 a končí nejpozději v 18:00. Přijít můžete i dříve, my na vás budeme čekat od 17.
hodiny. Za každou minutu zpoždění vám bude odečten jeden bod.
Tým může mít 2 nebo 3 členy (malé děti se nepočítají).
V průběhu hry je zakázáno se dělit za účelem paralelního zpracování hry. Je povoleno se rozdělit při
hledání dohledávky (např. prohledat okolí kostela, honit zajíce v parku obklíčením apod.)
K přesunům je povoleno použít pouze vlastní nohy, tj. dopravní prostředky, auto, taxi, kolo, brusle,
koloběžka apod. povoleny nejsou. Malé děti mají z tohoto pravidla výjimku.
Ke každému stanovišti se váže otázka, jejíž správné zodpovězení je bráno jako důkaz, že jste
stanoviště navštívili. Pokud ani po důkladném hledání nemůžete najít odpověď, stanoviště vyfoťte a
na konci bude vyhodnoceno podle odpovědí ostatních týmů, jestli vám za něj budou přiděleny body.
Je přísně zakázáno odpovídat na otázky stanovišť, která jste v rámci hry nenavštívili. Např. odpovědi
tipovat nebo používat informační zdroje jako Streetview nebo webové stránky hřišť a naučných
stezek. Je též zakázáno získávat odpovědi od kolemjdoucích nebo od jiných týmů.
Je zakázáno používat elektronické pomůcky k navigaci nebo k optimalizaci postupu. Je povoleno
používat vlastní mapy v papírové formě.
Je povoleno ptát se kolemjdoucích na místní poměry (kde je..., nevíte o...)
Je zakázáno získané odpovědi sdělovat komukoliv mimo vlastní tým.
Je zakázáno sledovat další tým nebo se jím nechat dovést k dalšímu stanovišti.
Je zakázáno jakkoliv pozměňovat stanoviště, pokud vás k tomu zadání přímo nevybízí.
Odpovědi zapisujte čitelně, jinak nebudou moct být uznány.

BODOVÉ PŘÍLEŽITOSTI




Za každou správnou odpověď na červeně vyznačeném bodu dostanete 1 bod.
Některá stanoviště vyznačená modře se počítají za 2 body. Někdy se jedná o složitější otázku, jindy
jde o bod na kraji mapy nebo místo, kde jsme vás chtěli motivovat k jeho navštívení.
Na mapě jsou vyznačeny zeleně tři speciální X body, kde můžete získat až 3 body (ale i méně, pokud
je nesplníte úplně). Tam na vás čekají úkoly v přesně určeném časovém intervalu.

X1

hrad Špilberk

každou celou
hodinu

X3

Potrefená
husa

10:45 ‐ 11:45

X2

Leháro

15:00‐16:00




Pro splnění úkolu nahrajte melodii zvonkohry na vnitřním
nádvoří. Ta se spouští přesně každou celou hodinu.
Z hradního repertoáru:
11:00 Triumfální pochod z opery Aida
12:00 Moravo, Moravo
13:00 Lásko, bože lásko
14:00 Nabucco
15:00 Love me tender
16:00 Čechy krásné, Čechy mé
17:00 Óda na radost
Budeme na vás čekat na zahrádce restaurace a dáme vám
lehký úkol. Za jeho splnění dostanete až 3 body.
Nohy už vás bolí? Je čas na leháro. Budeme na vás čekat na
zahrádce restaurace a dáme vám lehký úkol. Za jeho splnění
dostanete až 3 body.

Za každou kompletní oblast dostanete 3 body, například pokud správně odpovíte všechny otázky
z oblasti A – Holedná.
Na konci těchto odpovědních archů je stránka s obrázky, která vám pomůže získat 2 body za každou
lokalitu. Vyfoťte svůj tým na místě, kde jsme tyto obrázky pořídili, tak aby bylo jasně vidět i okolí.
Fotky zkontrolujeme v cíli a přidělíme příslušné body.

Pokud se vyskytne nějaká mimořádná situace a nebudete moct dorazit do cíle na večeři, dejte nám prosím
vědět na telefonu 776 396 690.
HODNĚ ŠTĚSTÍ A NA VIDĚNOU NA TERASE V CÍLI V 18:00!

A ‐ Holedná
Popis oblasti
Holedná je kopec s nadmořskou výškou 391 m, který se nachází kousek na sever od výřezu naší mapy.
Po něm byla pojmenována celá oblast s oborou o rozloze 330 ha. Nejvyšším vrcholem je ale kopec
Hobrtenky (405 m) blízko otázky A6. V uzavřené části obory žijí divoká prasata (blízko A9) a skoro určitě
se vám podaří narazit na volně pobíhající stáda daňků nebo muflonů. Krmit je je zakázáno, i když jsou na
to zvyklí. Obora také poskytuje útočiště mnoha druhům ptactva. Procházky po lese jsou skvělou
aktivitou, a proto tady bývá při pěkném počasí rušno.

Body: Otázka

Odpověď

Starý hraniční kámen u cesty s iniciálami SM značí, že tato oblast
patřila obci Jundrov patřící klášteru při kostele Panny Marie – Santa
Maria (SM). Z jakého roku kámen pochází?

2

A2

Kdy zde byla instalován současný turistický rozcestník "U Jezírka"?

1

A3

Jaké číslo je uvedeno na sloupku na této křižovatce?

1

A4

Jakou nadmořskou výšku má Vrbovec?
Přišli jste do klidnější části obory Holedná se dvěma jezírky. Kolik
laviček stojí u jižního jezírka?

1

Jaká písmena jsou napsána před '103305'na sloupku číslo 39?

1

Jaká latinská fráze je napsána na malé cedulce pod dřevěnou lavičkou?

1

Zamilovaní někdy vyrazí na Holednou a z lásky dělají různé věci. Možná
to bude těžší najít, ale které jméno je napsané pod velkým srdcem na
stromě?

1

Tento park má také vzdělávací funkci. Tady i na jiných místech v parku
najdete informační tabule. Nastudovali jste je pořádně? Jaké je
latinské jméno stromu v druhé řadě, třetím sloupci?

1

A10

Kolik disků satelitů visí na vršku věže?

1

A11

Hlouběji v lese najdete hrob mladého ruského vojáka, který zahynul,
když tudy procházela sovětská armáda na konci druhé světové války.
Ve kterém roce se voják na fotce narodil?

1

A1

A5
A6

1

A7

A8

A9

Bonusové body za najití všech bodů v oblasti:

3

B ‐ Jundrov
Popis oblasti
V této "vesnické" části Brna, která byla založena v roce 1277, žije okolo 3600 obyvatel. Tato malá
komunita se německy nazývala Judendorf (židovská ves), poté Jundrova a nakonec byla přičleněna jako
Jundrov k Brnu v roce 1919. Během své historie se Jundrov musel potýkat s velkou dávkou smůly. V
letech 1643 a 1645 byla vesnice poničena švédskými vojsky, v letech 1741‐42 byla vypálena při prusko‐
saské invazi a v roce 1813 skoro celá lehla popelem při velké požáru. Jako ve většině obcí na Moravě
lidé vyráběli spíš víno než pivo. I když poslední vinice zmizely na konci 19. století, vinařská tradice se
promítla do znaku obce, vinařského nože s dvěma hrozny. Zásluhou blízkého lesa byla většina ulic
pojmenována po stromech a keřích. Jundrov si dodnes zachoval vesnický ráz, neproniklo sem tolik
paneláků jako do jiných částí města.

Body: Otázka
B1

B2

B3
B4

Co dělá pes na obrázku?
Malý domek na kraji parčíku je překvapivě kaple: Kaple Pána Ježíše v
Getsemanech. Název vychází ze jména zahrady na úpatí Olivové hory,
kde měl být Ježíš Kristus uvězněn před ukřižováním. Jakou barvu má
odpadkový koš na trávníku před kaplí?
Jste na okraji zahrádkářské kolonie. Před čím varuje cedule na chatce
č. 255 (ale asi je tam zbytečně)?

Odpověď
1

1
2

Jakou barvu vlasů má dívka na ceduli Miniškoly?
Auto s jakou SPZ může stát na tomto vyhrazeném místě pod
stromem?

1

B6

Jaké zvíře sedí na straně dřevěné sochy dětského lesního klubu Šiška?

1

B7

Jaké číslo popisné je na cedulce Jundrov domu na Kopretinové 31?

1

B5

B8

B9

B10

B11

1

Stojíte na začátku velice frekventované cyklistické stezky podél řeky na
Brněnskou přehradu. Pro bezpečnost cyklistů byly instalováno
bezpečnostní osvětlení. Který jarní den je osvětlení naposledy
vypínáno ve 22 hodin?
Někteří lidé shromažďují, co najdou. Jaký neobvyklý předmět vidíte na
vysokém sloupu stojícím v zahradě před jednou z chat?
Pokud jste sem vystoupali, prošli jste se po dlouhém schodišti s
pěkným výhledem na východní břeh řeky Svratky. Cesta vedla kolem
nízké stěny vyrobené z dřevěných trámů, kterou vyrobily zlaté české
ručičky. Co je na vršku kovových sloupků, které drží trámy
pohromadě?

1

Kolik schodů má schodiště vedle jezu?

1

Bonusové body za najití všech bodů v oblasti:

1

1

3

C ‐ Masarykova čtvrť
Popis oblasti
Vítejte ve venkovním architektonickém muzeu. Během procházky budete míjet mnoho
funkcionalistických vil a modernistických veřejných budov, jako škol, nemocnice a kostela. Výstavba
obytné čtvrti začala na konci 19. století a později byla pojmenována po prvním československém
prezidentovi, když byl ještě v úřadě. Během let komunismu byla přejmenována po spisovateli Jiráskovi,
ale v 90. letech se vrátila k původnímu označení. Nachází se zde Masarykův onkologický ústav, který
léčí pacienty s rakovinou od roku 1936. Pokud už máte dost budov, tak můžete zamířit do parku na
Kraví hoře, familiérně nazývané Monte Bú, nebo do Wilsonova lesa. Na Kraví hoře můžete prozkoumat
okolí Planetária nebo si užít pěkný výhled na město.

Body:

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Otázka

Odpověď

Nacházíte se v kolonii Pod Vodojemem Masarykovy čtvrti. Domy v
této části byly vyprojektovány předními brněnskými architekty v
polovině 30. let. Dům manželů Krejčových číslo 40 na Rezkově ulici
byl navržen arch. Kumpoštem a zaujme prohnutou uliční fasádou a
zaoblenými okny. Až se pokocháte, opište, co je napsáno na
červeném trojúhelníkovém znaku na plotě.

1

Jste na svahu 34hektarového Wilsonova lesa. Tento les byl vysazen v
roce 1882 notářem císaře Františka Josefa, Ludvíkem Odstrčilem. Na
mapě je stále dobře viditelné místo, kde býval dříve lyžařský svah.
OK, teď jedna hloupá otázka. Na sloupku číslo 7 je červené a černé
graffiti. Jaké číslo je napsané červeně nad číslem 7 v horní části?

1

Jurkovičova vila je jednou z nejvýznamnějších secesních památek v
Brně. Architekt se pro svou vlastní vilu inspiroval v anglické moderně
i folklorních prvcích. Stavba byla dokončena v roce 1906, když ještě
v okolí nestály žádné domy. Nyní zde sídlí Moravská galerie. Co je
vytesáno vedle slov "Kulturní památka" na kamenném panelu
visícím vedle vstupní brány?
Planetárium bylo otevřeno v roce 1954 a je to stále místo, kde
můžete strávit zajímavý večer. Neslo Koperníkovo jméno, ale
protože ten nikdy Brno nenavštívil, rozhodlo se vedení v roce 2010
přejmenovat ho na Hvězdárna a planetárium Brno. Před budovou se
můžete pobavit různými experimenty. Kolik například váží závaží na
Měsíci?
Kolik velkých kamenů leží v trávě vedle silnice (jen na jedné straně a
nepočítejte ten, co leží osamoceně)?

1

Dalším významným domem je v této ulici dům č. 45. Je to vlastní vila
Jiřího Krohy, jehož rodina ji stále vlastní. Před 2. světovou válkou vila
a její zahrada zažila mnoho večírků, což dosvědčuje zachovaná
fotografie Vítězslava Nezvala a Karla Teigeho v bazénku za domem.
Fasáda tohoto domu je provedena ve 3 barvách: zelené, bílé a ... ?

1

Vychutnejte si krásný výhled na Brno. S pomocí mapy najděte, jak se
jmenuje kostel se zlatou kupolí, který vidíte jihovýchodním směrem
pod hradem Špilberk.

1

2

1

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

Možnost sejít z hlavní cesty a prozkoumat ukryté místo. Když
půjdete po cestě, kterou stráží rytíř, najdete lavičku, která vypadá
jako zvíře. Jaké?

1

Stojíte nad pozemkem vily Stiassni, jedné z nejslavnějších
meziválečných vil v Brně. Můžete ji zahlédnout skrz okna moderní
budovy, u které stojíte. Vila je výsledkem dvou protichůdných vkusů,
historizujícím stylem preferovaným manželkou Alfreda Stiassni
(továrníkem textilky) a moderními tendencemi architekta Ernesta
Wiesnera. Tento mix stojí za návštěvu. Po válce byla vila
konfiskována a sloužila jako vládní vila, takže v ní přespávaly známé
osobnosti, například Fidel Castro. Moderní budova, u které stojíte je
Metodické centrum moderní architektury, které se zabývá obnovou
památek 20. století. Jaký rok je napsán na okně, když shlížíte na vilu
Stiassni?

1

Co přesně je napsáno na chodníku před ukrajinským konzulátem?
Pokud si pak vyhledáte tento text na internetu, objevíte studnici
architektonických informací o Brně.

1

Domy č. 35 a 39 měly v minulosti identické fasády. Ale jejich
pozdější majitelé asi nedocenili styl z roku 1922 a "vylepšili" si je
podle sebe. Několik původních dekorativních prvků ale bylo
uchráněno jejich zásahům. Načrtněte tvar dekorace, která se
nachází v horní části fasády na obou domech.
Nemusíme se vždy zabývat seriózními otázkami z architektury…
Který pták je nakreslen na sloupu s ostatními zvířaty?
Nyní se nacházíte v tzv. německé úřednické čtvrti (Beamtenheim) s
velkými vilami a zahrádkami. Byla to první obytná zástavba na tomto
kopci, postavená před 1. světovou válkou. Na tomto místě na
křižovatce má jeden z domů fasádu ozdobenou hlavou. Jakému
zvířeti tato hlava patří?
Název tohoto skalního útvaru byl vyvozen od podobnosti s malým
speciálním ostrůvkem v Severním moři. U kterého města se tento
ostrůvek nachází? Pomohou vám info tabule v okolí.
Nacházíte se mezi studentskými budovami Masarykovy univerzity.
Na západ od vás jsou koleje a budova před vámi je knihovna s
lékařskou literaturou. Z čeho jsou vyrobeny dva velké pilíře při
vstupu do budovy?

Bonusové body za najití všech bodů v oblasti:

1
1

1

1

2
3

D ‐ Brno střed
Označení Brna pochází ze staroslovanského označení pro bláto. Historické centrum je poměrně malé, protože
bylo do 19. století uzavřeno hradbami. Poté se rozrůstalo převážně severním směrem, protože z jihu bylo
blokováno železnicí a řekami. V tomto krátkém textu nemůžeme zmínit všechny turistické atrakce a památky
(jako katedrálu sv. Petra a Pavla, vilu Tugendhat, podzemí Zelného trhu, kostnici...), a proto vám doporučujeme
navštívit centrum i samostatně nebo s nějakou komentovanou prohlídkou. Z legend o Brně jsme pro vás vybrali
následující: Brno odbíjí poledne v 11 hodin. Tento zvyk se zrodil v době švédského obléhání v roce 1645.
Vyčerpaní Švédové se rozhodli pro poslední pokus dobít Brno před polednem. V případě neúspěchu byli
připraveni odtáhnout jinam. Tento plán se ale donesl do města a obránci se rozhodli rozeznít kostelní zvony o
hodinu dříve, a tak se zachránili. Dnes můžete oslavovat tuto událost u speciálního černého orloje na náměstí
Svobody. Každý den v 11 hodin totiž uvolní jednu skleněnou kuličku, kterou můžou přihlížející chytit a odnést si
jako suvenýr.
Body:

Otázka

Odpověď

Moderní budova v dohledu je Moravská zemská knihovna a vy se
nacházíte před Univerzitou obrany. Kolik stožárů na vlajky stojí před
touto budovou?

1

Lužánecký park (v hantecu Augec) je nejstarším parkem pro
veřejnost v České republice. Od 13. do 18. století tato oblast za
hradbami patřila klášteru. Císař Josef II. klášter zrušil a otevřel
prostor pro rekreaci Brňanů v roce 1786. Tvar jakého zvířete mají
lavičky na dětském hřišti před Svojsíkovým srubem?

1

D3

Kolik schodů je v hlavních schodištích Schodové ulice celkem?

1

D4

Není náhodou, že jsme vás přivedli do této zahrady. Zaprvé od plotu
v horní části uvidíte asi nejvíc z vily Tugendhat bez placení. Zadruhé
jsou tyto pozemky provázány. Dolní historická vila totiž patřila
rodičům Grety, která dostala horní pozemek darem ke svatbě s
továrníkem Tugendhatem. Díky odvaze mladých manželů důvěřovat
plně architektovi Mies van de Rohe a značnému rodinnému kapitálu
vznikl architektonický unikát, jehož výstavba by dnes stála 1
miliardu korun českých. V roce 1992 byla ve vile podepsána dohoda
o rozdělení Československa. I když asi nemáte čas posedět,
nahlédněte na terasu kavárny v zahradě. Jaká šachová figurka zde
stojí v kamenném provedení?

1

Uprostřed Konečného náměstí budete obklopeni budovami z 19.
století. V kolika letech zemřela osoba, které je věnován monument
uprostřed náměstí?

1

Poté co Josef II. Zakázal v roce 1785 pohřbívání lidí ve městě, aby
zabránil šíření chorob, byl první hřbitov za hradbami vybudován zde.
Většina hrobů pak byla přesunuta na Centrální hřbitov na jihu města
a zde zůstalo jen pár křížů. Najdete zde také památník statečného
francouzského generála. Kdy zemřel?
Pro zvídavé: původní hřbitov v okolí kostela sv. Jakuba byl po
zrušení vyčištěn a kosti schovány v kostnici pod náměstím. Ta byla
objevena teprve před pár lety a dnes je zpřístupněna pro veřejnost.

1

Od roku 2014 je v parku památník obětem holokaustu, černá kostka
s délkou strany π. Nás zajímá to starší sousoší v parku. Kolik
ženských postav je jeho součástí?

1

D1

D2

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D14

Kdo stojí v portálu nad vstupem do domu na Grohově 38?
Obilní trh původně sloužil jako cvičiště koní a poté trh s masem a
zemědělskými produkty. Prostor vystřídal mnoho jmen, v letech
1915‐18 se jmenoval Bismarckplatz, ve 30. letech park profesora
Slováka, 1946‐63 Stalingradské náměstí, 1963‐90 náměstí
Sovětských hrdinů. Na rohu náměstí stojí funkcionalistická zastávka.
Který architekt ji navrhl?
Který den a rok odsud vyjela první koněspřežná tramvaj? Byla vůbec
první tramvajovou dopravou na území dnešní České republiky.
Stavba hradu Špilberk byla zahájena českým králem Otakarem II.
Pevnost se postupně rozrůstala a sloužila jako jedno z nejtvrdších
vězení v Rakousku‐Uhersku. Během švédského obléhání se
prokázala kvalita opevnění. Během obou světových válek byl areál
znovu využíván jako vězení a mnoho lidí zde zemřelo, nebo odsud
bylo posláno do koncentračních táborů. V parku pod hradem je
socha věnovaná moravskému básníkovi Janu Skácelovi, který
nesměl po roce 1968 oficiálně publikovat. Co je napsáno na
podstavci pod nosem sochy?

1

Dolní trh, Velké náměstí, náměstí Císaře Františka Josefa, náměstí
Svobody, náměstí Adolfa Hitlera, náměstí Viktoria… toto místo zažilo
spoustu změn. Dnes je centrálním náměstím v Brně, kde se koná
spousta akcí. Bylo vystavěno na křižovatce 3 obchodních cest, a
proto má tento tvar. Do roku 1869 stával uprostřed náměstí kostel,
jehož obrys je vyznačen. Posledním dodatkem na náměstí je slavný
"orloj", jehož tvar kulky má připomínat obléhání Švédy v roce 1645.
A teď se přesuňte k morovému sloupu z konce 17. století. Máme pro
vás matematickou úlohu: sečtěte všechny římské číslice zvýrazněné
v textu pod sloupem a odečtěte rok, který je napsán pod textem
(arabské číslice). Kolik je výsledek? Překvapivě to není rok vztyčení
sloupu, což bývá u těchto textů zvykem.

1

Tento prostor se stal náměstím až na konci 19. století a sloužil jako
ovocný trh. Po 2. světové válce bylo náměstí pojmenováno po
maršálovi Malinovském, který vedl ruské jednotky, které pomáhali
osvobodit Brno. Nejvýznamnější budova, Mahenovo divadlo, se
nachází na druhé straně ulice. Něco zajímavého se tam stalo v roce
1882 a instalace uprostřed náměstí tuto událost připomíná. Jakou
událost máme na mysli?

1

Blízko Brna se nachází Slavkov (Austerlitz), který se proslavil
vítězstvím Napoleona nad armádami Ruska a Rakousko‐Uherska v
bitvě v roce 1805. Ale nakonec si Napoleon došel pro porážku u
Waterloo a napoleonské války ustaly. Kterým dvěma územím
Rakouska‐Uherska bylo poděkováno tímto památníkem za přispění
během napoleonským válek? Základní znalost němčiny by se mohla
hodit (v nejhorším vyfoťte).

1

Bonusové body za najití všech bodů v oblasti:

1

1
1

3

E ‐ Kohoutovice
Popis oblasti
Tato oddělená městská část s 12 600 obyvateli je vystavěna kolem Kohoutovického potoka. V minulosti
nikdy nebyla důležitou vesnicí a její správu zajišťovaly sousední obce. Původní historické jádro se
nachází kolem ulice Potocká. Komplikovaný terén dlouho bránil velké výstavbě, ale od 70. let si sem
cestu našla panelová výstavba a obklopila původní vesnici ze 3 stran, čímž vesnice ztratila svůj původní
charakter. Naštěstí snadný přístup do zeleně zůstal pro všechny obyvatele zachován. V Kohoutovicích
najdete také jediný brněnský aquapark, postavený v roce 2010.

Body:
E1

Otázka
Plocha na jih od vás byla vybrána pro akci Den za obnovu lesa, který
se konal v loňském roce. S pomocí mnoha dobrovolníků byla nově
osázena, aby se kompenzovaly ztráty způsobené kůrovcem. Jaký
medvěd je namalován na kraji mostu?
Tento strom patří mezi památné chráněné stromy. Jak je starý?

Odpověď

1

E2
1
E3

E4
E5

E6

E7

E8
E9
E10
E11
E12

Tento památník je věnován Farinově zatáčce, nebezpečnému ohybu
starého závodního Masarykova okruhu. Na informační tabuli se
dozvíte spoustu zajímavých informací. Jak se jmenoval siamský
princ, který zde boural?
Vítejte na vyhlídce na starý kamenolom. Zase tolik zajímavého tady
nenajdeme. Kolik informačních tabulí tu stojí?

1

Na tomto místě stojí památník Františka Bašného (1859‐1910),
významného učitele Kohoutovic, který miloval zdejší lesy. Jak stará
je většina stromů v této oblasti?

1

Sport v dosahu lesa... Kolik stolů na stolní tenis se nachází na jeho
okraji?
Toto je domácí hřiště Tatranu Kohoutovice, fotbalového týmu
založeného v roce 1945. Nyní hrají 7. nejvyšší ligu České republiky.
Ale asi to nebude lehký soupeř, protože ve svém celozeleném dresu
splynou a neuvidíte je nastupovat na trávník. Jakou barvu mají
písmena na nálepkách na zadní straně cedule 'Zákaz vstupu' vedle
fotbalového hřiště.
Jak jste si mohli přečíst v úvodu, Kohoutovice jsou dnes
panelákovou vesnicí. V Chopinově ulici najdete mnoho identických
bytových domů. Jaké číslo má nedávno renovovaný zelený dům?
Na tomto místě vás zaujmou dva výtvarné počiny. Co představuje
ten menší z nich?
Který rok byla postavena kaple vedle cesty?

2

1

1

1
1
1

Která ryba je nakreslena po severovýchodní straně podchodu?
Můžete ji také nakreslit nebo opsat slovy.
Nyní se nacházíte nad historickým jádrem vesnice. Která rostlina s
chutnými plody roste na dřevěném plotě sousedícím s křižovatkou?

1
1

E13

E14

E15

E16

E17

Tady začíná přírodní park Údolí Kohoutovického potoka. Cesta je
lemována edukativními panely. Jak se jmenuje pták s červenou
náprsenkou a ocasem na pravé straně tabule?
Pokud jste našli toto místo, tak jste se asi neztratili… nebo už jste se
zase našli. Dobrá práce! Jaká konstrukce se nachází na křižovatce
lesních cest?
Tohle místo na konci údolí není úplně přívětivé. Na betonu vedle
rozbité přehrady je graffiti dvou písmen. První vypadá jako 'S'. Jaké
je to druhé písmeno?
Tato lesní cesta se kroutí na návrší Kohoutovic skrz nádherné
přírodní scenérie. Které dva stromy jsou zmiňovány v prostředním
sloupci informační tabule?
Jaké výšky tady dorůstá Quercus Petraea Liebl.?

Bonusové body za najití všech bodů v oblasti:

1

1

1

1
1
3

F ‐ Bosonohy
Popis oblasti
Severozápadně od vesnice (těsně za okrajem naší mapy) byly objeveny pozůstatky keltského osídlení a
předměty z doby halštatské. Malý potok Leskava protékající obcí dal jméno původní vesnici (Liskovce).
Okolo roku 1195 ale už byla založena vesnice Bosonohy. Název Bosonohy (německy Parfuss) zřejmě
pochází z lisování vína bosýma nohama. Nyní na tuto činnost odkazuje bosonohá stezka v centru obce.
V roce 1971 byla obec přičleněna k Brnu, ale nadále si zachovala vesnický charakter.
Původní start a cíl Masarykova okruhu (viz také bod E3) byl ve východní části obce. Dnes ale paradoxně
není spojení s okolními částmi Brna dobré. Není zde žádná přímá silnice do Kohoutovic a západní část
obce končí slepými ulicemi. Také Hitlerem budovaná dálnice mezi Vídní a Vratislaví, která procházela
západně od obce, neměla v této části žádný nájezd. Násypy této dopravní spojky jsou dodnes patrné a
část zamýšlené dálnice byla použita jako silnice do Bystrce.

Body:
F1

F2
F3
F4

Otázka
Pomník připomíná místního rodáka, zakladatele odbojové
organizace Hnutí slovanské domoviny, který byl za svou činnost
popraven gestapem roku 1944 ve Vratislavi (na konci Hitlerovy
dálnice). Jak se jmenoval?
Jedna z chat (nebo spíš domů) u cesty má u brány speciální
věžovitou konstrukci. Kolik hrotů je na této bráně?
Úpatí kohoutovického kopce je vždy velice klidné místo. Co je
napsáno zeleným graffiti na bílé vrchní části technické budovy?
Stojíte před bosonožským vodojemem. Které číslo je uvedeno na
plotě (bílé na modrém pozadí)?

Odpověď

1
1
2
1

F5

Co visí na fasádě nad garáží žlutého domu?

1

F6

Které zelené zvíře stojí v zahradě pod stromem (vedle cesty)?
Tato malá budova na rozcestí byla součástí většího technického
projektu z 1. poloviny minulého století. Co zde přesně stojí?

1

F7
F8
F9
F10
F11

1

Kdy se narodil Karel Böhm?
Kapličky a kříže… najdete na každém kroku v české krajině. Která
rodina věnovala tento křížek ke chvále boží?
Co je na znaku vpravo od vstupních dveří radnice? Buďte co
nejpřesnější, nakreslete nebo popište.

1

Kolik CELÝCH kruhů tvoří vzor na kovové bráně pozemku?

2

Bonusové body za najití všech bodů v oblasti:

1
1

3

G ‐ Nový Lískovec
Popis oblasti
Jak už název napovídá, Nový Lískovec vznikl jako novější osídlení původního (Starého) Lískovce. Ale
dlouho předtím, než dostal dnešní podobu, byl osídlen v době železné. Mnoho pozůstatků bylo
objeveno při budování sídliště v 70. letech. Původní vesnice asi přežila do středověku, kdy zanikla
během husitských válek. V roce 1894 požádal brněnský truhlář o možnost postavit svůj dům a
provozovnu, aniž by tušil, že se zde v minulosti už něco nacházelo. Postupně mezi body G3 a G4
přibývalo obyvatel a v roce 1910 už zde stálo 100 domů s 500 obyvateli. Po připojení k Brnu a
vybudování hlavních přístupových cest došlo k velkému rozmachu a nyní v této části žije 11 000 lidí. Při
jižním okraji najdete jedny z největších panelových domů v Brně.
Zajímavost oblasti: Přírodní rezervace Kamenný vrch je chráněna z důvodu výskytu koniklece
velkokvětého, který zde vytváří největší populaci na světě, a také střevlíka uherského.

Body:

Otázka

Odpověď

G1

V sevření dvou silnic začíná přírodní rezervace Kamenný vrch. Jak se
jmenuje pták číslo 5 na informační tabuli?

1

G2

Vítejte v přírodní rezervaci Kamenný vrch. Hlavní návštěvnická sezóna je
zde v březnu, kdy kvete chráněný koniklec (Pulsatilla grandis), a proto je
nutné zůstat na cestách, aby tyto malé květiny nebyly zničeny. Na sloupku
jsou dvě informační desky, jedna z nich ve speciálním písmu. Opište první 3
znaky z textu.

1

Lesopark byl vybudován jako ozdravovací areál už před 1. světovou válkou.
Bylo zde koupaliště, kuželna, vyhlídková věž i sanatorium, ale po roce 1948
zpustl a příroda si vzala území zpět. Mnoho úprav zmizelo, ale město se
nyní snaží oblast obnovit a začalo rekonstrukcí rozhledny do původní
podoby z 30. let. Také bazének prošel rekonstrukcí. Jaký podpis zanechal
'vandal' na řezu spadeného stromu vedle bazénku?

1

Pyramida a kamenné bloky připomínají sovětské a rumunské vojáky z 2.
ukrajinské fronty, kteří osvobodili Brno 26. 4. 1945 během bratislavsko‐
brněnské operace. Kolik obdélníkových hranolů na místě připomíná padlé
ruské vojáky?

1

Buďte opatrní, pokud se chystáte přejít tuto silnici a ještě více, pokud se
chystáte jít podél ní (celkem špatný nápad). Co je napsáno na ceduli u
vstupu na lesní pěšinu?

1

G6

Ježíš visí na kříži mezi třemi vysokými opadavými stromy. O jaký druh
stromu se jedná?

1

G7

Park Kamenný vrch se nachází mezi posledně vybudovanými panelovými
domy v Brně. Původní plán počítal s výstavbou domů v tomto prostoru, ale
lidé tento návrh nepodpořili, a tak bylo v roce 2000 rozhodnuto o
vybudování rekreačního parku s tenisovými kurty, softbalovým hřištěm a
BMX drahou. Kolik stálo vybudování parku celkem?

1

G8

Vítejte v oblasti s největšími panelovými domy v Brně. Tolik lidí potřebuje
také vzdělání. Co má oblečeného šnek před budovou školy?

1

G9

Kdo stojí na dětském hřišti?

1

Bonusové body za najití všech bodů v oblasti:

3

G3

G4

G5

H ‐ Kampus & Anthropos

Popis oblasti
Tato moderní oblast univerzitního kampusu Masarykovy univerzity byla vystavěna převážně v letech
2004‐2010. Ale práce se zatím nezastavily. Venkovní prostory univerzitních budov jsou veřejně
přístupné, a tak můžete korzovat a nasávat vzrušující atmosféru. Nejdůležitějším vědeckým centrem je
CEITEC (Central European Institute of Technology) zaměřující se na živé vědy, pokročilé materiály a
nanotechnologie. Výzkum je prováděn v součinnosti 6 různých institucí.
Pokud byste raději viděli něco starého, seběhněte kopec a navštivte Anthropos, muzeum prezentující
nejstarší historii Evropy a lidstva. Už jste viděli model mamuta v životní velikosti?

Body:
H1

H2

H3
H4

H5

H6

H7

H8

Otázka
Anthropos představuje pravěkou historii lidstva. Stálá výstava
ukazuje model mamuta v životní velikosti. Otázka starší než lidstvo,
ale k tématu: kolik žeber má dinosaurus na dětském hřišti?
Stojíte pod Bike arénou Anthropos ‐ single‐track cestami pro horská
kola. Minulý rok se zde konal evropský šampionát horských kol.
Pokud se nebojíte, že si zlomíte vaz, tak vyzkoušejte tyhle šílené
trasy. Kdo založil lovecký klub sv. Huberta v roce 1695?
Jakou značku má klimatizace visící vedle vstupu do nákupního
centra mezi branami 9 a 10?
Co je nakresleno bíle na modrém pozadí na poklopu betonové
šachty?
Město Brno je vlastníkem plaveckého areálu Riviéra, který byl
vybudován v roce 1990 na místě původních říčních lázní z 20. let.
Bazény ale propouštěly vodu, a tak musel být celý areál v roce 2018
kompletně přebudován a nyní je vyhledávanou letní lokalitou.
Bazény jsou plněny filtrovanou vodou z řeky Svratky. Jaký tvar mají
okna v prostředním patře zázemí Riviéry (naproti bráně 6
výstaviště)?
Na břehu řeky máte dobrý výhled na koupaliště Riviéra. Kolik
krátkých betonových zídek je zakomponováno do plotu vedle jezu
na vašem břehu?
Nákupní centrum Campus Square bylo postaveno v roce 2008 a v
roce 2018 rozšířeno o administrativní budovy. Jaké 3 hry/sporty se
dají hrát v prostoru mezi kancelářskými budovami?
Nacházíte se před CEITECem, světově známým výzkumným centrem
specializujícím se na živé vědy, pokročilé materiály a technologie a
výzkum mozku. Institut byl založen ve spolupráci brněnským
univerzit. Kolik procent výzkumníků, pracujících zde v roce 2019,
nepocházelo z Česka?

Odpověď

1

1
1
2

1

1

1

1

H9

H10

Univerzitní kampus Masarykovy univerzity v Bohunicích je největší
stavební projekt v oblasti vysokého školství ve střední Evropě. Každý
školní rok se zde potkává 500 studentů a 1000 zaměstnanců školy.
Ve 20. letech chtěla univerzita postavit svůj kampus na Kraví hoře
(blízko bodu C7). Plány ale byly zhaceny ekonomickou krizí, a tak
nakonec bylo vybrána tato lokalita, protože se zde už nacházela
Fakultní nemocnice. V roce 2004 byla stavba konečně zahájena a
dodnes stavba pokračuje. Komu je věnována socha na tomto místě?

1

Co je vyznačeno na panoramatickém obrázku jako třetí bod zprava?
První cyklistický okruh s hliněným povrchem zde stál už v roce 1889.
Poté se povrch změnil na asfaltový, betonový a byla přidána střecha.
V letech 1969 až 1981 se zde konaly světové šampionáty. Současný
velodrom je nejstarší zachovalou cyklistickou drahou v Evropě.
Město má ale v plánu odstranit tuto budovu a vybudovat moderní
dráhu s dřevěnou podlahou někde jinde v Brně. Jaký čas udává
rekord závodníka Mortensena?

1
2

H12

Jaké místo je vzdáleno 2 km odsud?

1

H13

Nacházíte se uprostřed zahrádkářské kolonie na Červeném kopci.
Možná jste si všimli, že řada zahrad vypadá trochu zanedbaně.
Město totiž vykupuje pozemky a má v plánu zde vybudovat projekt
sociálního bydlení. Kdo stojí pod sochou Ježíše?

2

H11

Bonusové body za najití všech bodů v oblasti:

3

I ‐ Staré Brno
Popis oblasti
Od 14. století stával odděleně od města za kopcem s hradem Špilberkem klášter. A právě tady Mendel
položil základy genetiky. V polovině 19. století začala být bažinatá oblast na jih od hradeb až k tomuto
klášteru rozvíjena. Urbanismus této oblasti byl silně poznamenán zavedením železnice z Vídně v roce
1839, čímž lokalita ztratila na půvabu pro bytovou výstavbu. Avšak ve 20. a 30. letech 20. století bylo
potřeba vybudovat dostatek minimálních bytů pro nižší vrstvy (mezi I9, I13 a I11), které se stěhovaly do
Brna za prací. Toto sociální bydlení mělo nabídnout lepší hygienické zázemí obyvatelům než nedaleká
ilegálně postavená Kamenná čtvrť (I1). Hlavní otázkou rozvoje města i po sto letech zůstává, jak
rozvinout oblast kolem nádraží. Poslední návrhy směřují k přesunu hlavního nádraží dále od centra a
postavení kompletně nové čtvrti na jih od centra.
V jihovýchodní průmyslovější části území najdete AZ Tower (nejvyšší budovu v České republice) a
hokejový stadion Komety Brno.

Body: Otázka

I1

I2
I3

I4

I5

Nacházíte se v Kamenné čtvrti, která byla vystavena nelegálně v roce
1925 v opuštěném pískovcovém lomu. Byla to nouzová kolonie
chudých dělníků cihelen. Nyní je památkově chráněna. Velkým
problémem této oblasti dodnes zůstává, že domy nemají připojení na
kanalizaci. Kdo střeží zvonek na domu číslo 42?
Vida je zábavní vědecký park, kde si můžete užít zázraky techniky s
celou rodinou. Nakreslete tvar moderní 'přístřešku' před budovou.
Letohrádek Mitrovských byl postaven v roce 1779, když jeho okolí bylo
ještě klidným místem. Co stojí uprostřed parku?
Starobrněnský klášter byl založen v roce 1323 českou a polskou
královnou Eliškou Rejčkou. Ta je zde také pohřbena. Později ke klášteru
přibyla nemocnice. V roce 1782 byl původní ženský klášter ukončen a
budova byla věnována řádu Augustiánů. Nějaký Johan Mendel zde byl
opatem v letech 1868‐1884. Mimochodem pivovar Starobrno je hned
za klášterem. Na trávníku je skleněný model hrášku, který vtipně
propojuje obě místa. Najděte desku s informacemi o otvírací době
Mendlova muzea. Jaká jsou 3 poslední slova na 15. řádku anglického
textu o Mendlovi?
Pozor, tohle není dobré místo na parkování! Kdo nebude rozdrcen
(crushed), když zde zaparkuje?

Odpověď

1
1
1

2
1

Při rozšiřování hlavního nádraží na konci 19. století byly postaveny tyto
sklady. Dnes jsou památkově chráněny a pomalu se začínají využívat ke
kulturním akcím. Které jídlo (ne pití) je zobrazeno vpravo dole na
ceduli Food Parku?

1

I7

Co je napsáno pod sochou Marie s Ježíšem?

1

I8

TJ Rudá hvězda Brno, ZKL a Kometa Brno (různá jména pro ten samý
tým) vyhrála 13 ligových titulů v česko(slovenské) lize ledního hokeje,
čímž pořád drží rekord nejúspěšnějšího týmu historie. Které vstupy na
stadion jsou přímo nad vstupem do Billy?

1

Dům číslo 30 má u branky ochránce. Co to je?

1

I6

I9

Toto moderní administrativní centrum obývá mnoho mezinárodních
společností a hotel Marriot. Kolik stání pro hasiče je vyznačeno na
malé mapě před budovou hotelu Marriot?

1

I11

Kolik červeno‐bílých sloupků stojí před mateřskou školou.

1

I12

Pokud jste se sem dostali, tak jste našli malou přírodní rezervaci v
centru Brna. Když se zadíváte směrem k Bauhausu, kousek před ním
směrem doleva uvidíte dům s nápisem a smajlíkem na střeše. Opište
celý nápis i se smajlíkem.

1

I13

Kolik laviček je v parku s podivnou betonovou plastikou uprostřed?

1

I14

Co je napsáno velkými červenými písmeny na hřišti?

1

I15

Nejvyšší budova v Česku od roku 2013 s výškou 116 m (včetně antény).
Co je napsáno na oknech na 2. podlaží šedé fasády (směrem k
Bauhausu)?

2

I10

Bonusové body za najití všech bodů v oblasti:

3

J ‐ Starý Lískovec & Bohunice
Popis oblasti
Tyto dvě čtvrtě sdílí podobný osud. Původně středověké vesnice byly připojeny k Brnu v roce 1919 a
poté spolknuty panelovou výstavbou v 70. letech. Obzvlášť bohunického historické jádro bylo celé
zničeno, což vyústilo ve velice podivné partnerství kaple a 12podlažních budov. Původní označení
oblasti bylo Sídliště československo‐sovětského přátelství a památkou na tuto dobu jsou názvy ulic,
hlavně ve východní části sídliště.
Naštěstí čas tomuto místu prospěl a nyní jsou veřejné prostory plné vzrostlých stromů, udržovaných
dětských hřišť a zajímavou směskou starého a nového urbanismu. Vážně, tahle čtvrť vypadá lépe
uvnitř, než byste si představovali, když vás vítá jako první dojem z Brna na dálnici D1.

Body:
Otázka
J1
J2
J3

Tohle dětské hřiště je hned vedle dálnice, ale skoro ji neslyšíte.
Parčík vedle je vybudován na navezené hlíně, která zde zůstala po
její stavbě. Děti v jakém věkovém rozmezí mohou na toto hřiště?
Co je napsáno velkými graffiti písmeny pod mostkem vedoucím do
'rehabilitace'?

Odpověď

1
1

Kolik oranžových kruhů se potápí do chodníku?
V Kroupově ulici najdete několik původních pump, které zásobovaly
vodou obyvatele Starého Lískovce. Fungují?

1

V oblasti mezi J3 a J5 začaly práce na prodloužení šalinové trati z
centra do kampusu (H7, H9). Tunel této trasy (v podstatě metro ;‐)
povede blízko této rozvodny ozdobené vzorem podle Pieta
Mondriaana. Kolik červených obdélníků najdete?

1

J6

Kdo tady válí (rocking) od roku '07?

1

J7

Která žlutá figurka visí za rohem budovy?
Tento malý kostelík zázračně přežil budovatelskou horečku 70. let.
Který rok byl postaven?
Nacházíte se u řádky soch a plastik, které jsme si soukromě nazvali
bohunické údolí monumentů. Jeden připomíná oběti totalitních
režimů, další poslední zachovalý patník stávající u silnice z Bohunic
do Brna, dále je tu Tulipán přátelství… Jedna instalace je o
biskupovi, který zahynul kolem roku 390. Byl pronásledován, ale
ukryl se ve vinici, kde stále přiváděl lidi ke křesťanství. Nyní je
patronem vinařů. Najděte a opište jeho jméno.
Toto vězení nahradilo původní budovu na Cejlu v roce 1955. Jakou
barvu má stříška strážné věže na nároží zdi věznice?
Před chatou se zeleným číslem 796 stojí nad vjezdem do garáže
zvíře. Jaké?

1

J4

J5

J8

J9

J10
J11
J12

1

1

1
1
1

Jakou barvu má mostek přes potok?

2

Bonusové body za najití všech bodů v oblasti:

3

