
Vítejte dobrodruzi,

parní stroje Dolních Vítkovic už sice utichly,

ale jejich ocelové srdce pořád bije. 

Co se skrývá v tajuplných zákoutích mezi

potrubím, komíny a podivnými stavbami? 

Vyzvedněte si v DOV OKÝNKU kvíz s mapou

a vydejte se na cestu za tajemstvím

industriálního areálu. 

Správné odpovědi na otázky najdete na

bodech označených na mapce. 

Zkoumejte informační tabule, nápisy,

dívejte se kolem sebe a hledejte stopy! 

Za splněnou misi vás čeká malá odměna 

v DOV OKÝNKU Malého Světa Techniky U6.

Hrát můžete i on-line nebo si kvíz a mapu

můžete vytisknout už doma! Vše najdete na

dolnivitkovice.cz.

AKCNÍ HRA 

V OCELOVÉM MESTE

STEAMPUNK
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ˇ ˇ

JAK NA TO?





1.Jaký piktogram se nenachází na žluté grafice budovy Velkého Světa Techniky?

a) ruka

b) vločka

c) ryba

2.Kolik vodních ploch čističky odpadních vod je vidět z workoutového hřiště? 

a) 0

b) 3

c) 5

3.Do kolika povalů je rozdělen interiér šachetní budovy Těžní věže? 

a) 3

b) 5

c) 2

4.Jak se jmenuje turbokompresor Těžní věže z roku 1922?

a) Maslák – Daněk

b) Breitfeld – Daněk

c) Sommer – Daněk

5.Jaký sklon má dno Hasicího vozu?

a) 50°

b) 15°

c) 45°

6.Jaké tři barvy se nachází na letadle MIG 21?

a) červená, modrá, žlutá

b) červená, žlutá, bílá 

c) modrá, červená, černá 

7.Ve kterém roce byla postavená Vysoká pec č. 1?

a) 1852

b) 1872

c) 1902



8.Jaká je ložná váha přepravního vozu Veronika? 

a) 150 000 kg

b) 130 000 kg

c) 50 000 kg

9.Kolik komor měly pece typu Koopers? 

a) 90

b) 70

c) 3

10.Jak se jmenuje zastávka Tramvaje v areálu DOV?

a) Airport DOV

b) Dolní Vítkovice

c) Heliport DOV 

11.Jaký je průměr výstupních plynových ventilů z Plynojemu?

a) 1500 mm

b) 2500 mm

c) 5000 mm

12.O kolik metrů je stavba Vodojemu nakloněna v rámci poddolování?

a) 0,25 m

b) 0,3 m

c) 0,35 m

13.Jak se nazývá v angličtině expozice Malého Světa Techniky?

a) The small world of Technology

b) Maly swiat techniki 

c) Lilla teknikvärlden


