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ROZHLEDNA CHOCHOLÍK

OKRES
VYŠKOV

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

OTÁZKA Č. 1
Kolik zastavení má křížová cesta v Drnovicích?
A ) 12
B ) 14
C ) 16

Nově otevřená ocelová rozhledna stojí na kopci Chocholík asi 1,5 km
severozápadně od Drnovic u Vyškova. Rozhledna je 26 m vysoká, výška vyhlídkové plošiny je 23 m a je celoročně volně přístupná pro pěší
a cyklisty.

OTÁZKA Č. 2

Rozhledna Chocholík se nachází na
místě původní dřevěné stavby tzv.
měřické věže (triangulační bod),
která vzala léty za své. Na nejvyšším místě kopce Chocholík byla
v roce 2010 započata výstavba
současné trojúhelníkové věže, ze
které je možno pozorovat jak nejbližší okolí, tak i vrcholky Beskyd.

OTÁZKA Č. 3

Kopec Chocholík je okrajovou součástí Drahanské vrchoviny, jejíž
panoramata jsou pozorovatelná
severním, západním a jihozápadním směrem. Při pohledu na ji-

Jaký automat se nachází na hřbitově v Drnovicích?
A ) Na zápalky
B ) Na kávu
C ) Na svíčky

Kolik schodů má rozhledna Chocholík?
A ) 144 schodů
B ) 154 schodů
C ) 164 schodů
hozápad můžeme spatřit Pálavu,
na jihu potom Ždánický les a jihovýchodně Chřiby. Dominantní pohled však poskytuje východ, kde
jsou Hostýnské vrchy a při dobrých podmínkách je možné vidět
pouhým okem baziliku na Svatém
Hostýnu. Jen někdy je možné na
severovýchodě spatřit Beskydy.
Pamětníci tvrdí, že z Chocholíku je
možno zahlédnout i vrcholky rakouských Alp.

OTÁZKA Č. 4
Jakou přírodní rezervaci můžete pozorovat na panoramatickém pohledu jižním směrem z rozhledny
Chocholík?
A ) Národní přírodní rezervaci Mlýny
B ) Národní přírodní rezervaci Větrníky
C ) Národní přírodní rezervaci Stáje

TRASA
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K rozhledně se nejlépe dostanete
od kostela sv. Vavřince v Drnovicích. Pokud pojedete autem, doporučujeme odstavit auto na parkovišti naproti restauraci Sport
a obecnímu úřadu.
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OTÁZKA Č. 5
Jak se jmenuje kopec vysoký 374 m n. m., který je vidět
na panoramatickém výhledu k východu?
A ) Žlutý kopec
B ) Strmý kopec
C ) Holý kopec
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