SOUTĚŽNÍ OTÁZKY

PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ
S RODINNÝMI PASY 2020

Mapka s místy, která souvisí s otázkami, je na druhé straně.
Projekt RODINNÉ PASY je
financován Jihomoravským
krajem.

OTÁZKA Č. 1

ROZHLEDNA VYŠICKO

OKRES
HODONÍN

V roce 2018 byl zahájen provoz rozhledny Vyšicko, která se nachází na nejvyšším bodu Mutěnic ve výšce 267 m n. m. Má trojúhelníkový půdorys, ocelovou konstrukci s dřevěným
schodištěm a je vysoká 9 metrů.

OTÁZKA Č. 2
Na informační ceduli Mutěnice najdi odpověď, která
významná osobnost žila kdysi v této obci.
A ) Jan Amos Komenský
B ) Praotec Čech
C ) T. G. Masaryk

Nosnou konstrukci tvoří tři kovové sloupy, které se
kvůli zeštíhlení naklánějí proti základně o 10 stupňů
a dosahují výšky 12 metrů. Dříve na tomto místě stávala triangulační věž a díky tomu je rozhledna známá
také jako Triangl. Rozhledna poskytuje ze zastřešené
plošiny ve výšce 9 metrů kruhový výhled na malebné
a velice členité okolí vinařské obce Mutěnice, Bílé Karpaty, Chřiby s Buchlovem, Pálavu a Babí lom u Strážovic.
K rozhledně stoupají tři úzké asfaltové cesty. Nejpohodlnější vede z náměstí ve směru na Dubňany. Nejprve se
sjede k Mutěnickému potoku, přejede se železniční trať
a poté se vystoupá prudký kopec až na konec obce. Za
posledním domem se odbočí doleva a po hrubé úzké
asfaltce se převážně prudkým stoupáním dostaneme
po 1700 metrech až na vrchol plochého kopce. Těsně pod vrcholem se nenechme zaskočit krátkým strmým úsekem. Druhou možností je použit pokračování

Kolik laviček napočítáš pod rozhlednou?
A ) 16
B ) 17
C ) 18

OTÁZKA Č. 3

stejné cesty z opačného směru. Ta začíná rovněž
u železniční trati na konci obce. Hned na začátku
se nekompromisně zakusuje do strmého kopce
a po dvou kilometrech obkrouží celý masiv od západu. Mezi těmito dvěma cestami se nachází poslední, zeleně značená asfaltka, která vede podél trati
a u kaple sv. Urbana se, stejně jako předchozí, ostře zakusuje do strmého kopce a po 1100 metrech
končí u rozhledny. Všechny tři popsané cesty procházejí malebnými vinicemi, které se rozprostírají
na strmých úbočích
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Na informační ceduli Rozhledna Vyšicko najdi odpověď,
kolik nejvíce osob se může zdržovat na rozhledně.
A) 2
B ) 20
C ) 33

OTÁZKA Č. 4
Kolik má rozhledna schodů?
A ) 47
B ) 48
C ) 49

OTÁZKA Č. 5
Na vyhlídkové plošině najdi prostřední informační
cedulku. Najdeš na ní odpověď, jak se jmenuje
červenobílý vysílač, který vidíš na protější straně.
A ) Starý Poddvorov
B ) Děvín
C ) Větrák

NEZAPOMEŇTE SVÉ ODPOVĚDI NA SOUTĚŽNÍ OTÁZKY
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