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S RODINNÝMI PASY

Projekt RODINNÉ PASY je
financován Jihomoravským
krajem.

ROZHLEDNA BABÍ LOM

Kdy byl postaven pamětní kámen na rozcestí
u Jelínka?
A ) 4. 12. 2007
B ) 12. 5. 2013
C ) 31. 12. 2016

Volně přístupná rozhledna Babí lom se nachází u obcí Lelekovice a Vranov nedaleko Brna. Stavba válcového půdorysu stojí na skalnatém
výběžku v nadmořské výšce 521 m. Říká se, že za jasného počasí jsou
z rozhledny vidět vrcholky Alp.

OTÁZKA Č. 2
Kolik nalezneme lelků v Lelkovadle (pasti na lelky)?
A) 1
B) 5
C) 3

uvidíte část Brna s hradem Špilberkem. Rozhledna má dvě vyhlídkové
plošiny, vyšší je ve výšce 12 metrů.
Možná vás také zaujme načervenalá
barva místní půdy a skalisek, tvořených slepenci oblázků, které lze vidět
na jiných místech v okolí Brna. Jde
o 370 milionů let staré rudofialové
slepence, po kterých je třeba pojmenován známý brněnský kopec poblíž
výstaviště, v jehož úbočí se nachází
bývalá dělnická kolonie.

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

OTÁZKA Č. 1

BRNO-VENKOV

Betonovou rozhlednu Babí lom najdete na jižním úbočí stejnojmenného vrcholku Babí lom (562 m n. m.),
jenž se zvedá severním směrem nad
obcí Lelekovice. Patnáct metrů vysoká rozhledna poskytuje malebný výhled, a to východním směrem
na Drahanskou vrchovinu, západním směrem na Žďárské vrchy a za
nimi Českomoravskou vrchovinu. Jihovýchodním směrem lze pozorovat
zalesněné kopce Chřibů a Ždánického
lesa, a podíváte-li se jižním směrem,

SOUTĚŽNÍ
OTÁZKY

OTÁZKA Č. 3
Informační cedule na rozcestí Babí lom - Po kom
byla pojmenována původní dřevěná trámová
rozhledna na severním vrcholu 562 m n. m.?
A ) po brněnském starostovi Rohrerovi
B ) po Petru Bezručovi
C ) podle říčky Ponávky

OTÁZKA Č. 4
K rozhledně se nejsnáze dostanete s dětmi z obce Vranov po červené
značce. Pokud pojedete autem, doporučujeme parkoviště u penzionu
Na Gruntě, Vranov 77, 664 32 Vranov.

Jak se jmenoval zakladatel turistických zařízení na
Babím lomě, jemuž je věnována pamětní deska?
A ) Christian d’Elvert
B ) Carl Ripka
C ) Jan Prokop

OTÁZKA Č. 5
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Kolik schodů má točité železné schodiště na
rozhledně Babí lom?
A ) 103
B ) 65
C ) 32
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