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soutěžní 
otázky

Nezapomeňte své odpovědi Na soutěžNí 
otázky vyplNit a odeslat Na iNterNetové 

stráNce putovani.rodinnepasy.cz

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

rozhledna akátová věž se nachází na seve-
rozápadním hřbetu kóty výhon, východně 
od města židlochovice v okrese Brno-venkov. 
výhon je se svými 355 m n. m. nejvyšším bo-
dem dyjsko-svrateckého úvalu.

Rozhledna byla vystavěna podle plánů brněnského 
architekta Pavla Jury v roce 2009. Na stavbu bylo 
použito akátové dřevo a ocelové spojovací prvky. 
Věž má kruhový půdorys o průměru 3,7 m. Postupně 
ubývající dřevěné prvky odkrývají s rostoucí výškou 
kruhový výhled do okolí. Ve výšce 14,5 m se nachá-
zí nezastřešená vyhlídková plošina, ke které vede 
76 schodů.
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otázka č. 1
Na velké informační ceduli najdi, na jakém geologickém 
podkladu se nachází kopec Výhon.

A )  Černé uhlí
B )  Pískovec
C )  Třetihorní usazeniny

otázka č. 2
Jaký nápis najdeš nad vchodem do rozhledny?

A )  ANNO 2009 
B )  ANNO 09 
C )  ANO

otázka č. 3
Vedle rozhledny se nachází kámen s malou cedulkou. 
Z jakého materiálu je tato cedulka, která informuje 
o spolufinancování rozhledny z rozpočtu EU?

A )  Plast
B )  Kov
C )  Dřevo

otázka č. 4
Nahoře na rozhledně se nachází rozcestník. Najdi zde, 
jak daleko se nachází Rajhradský klášter.

A )  6 km B )  6,5 km C )  8 km

otázka č. 5
Z jakého materiálu jsou zhotoveny schody rozhledny?

A )  Dřevo a beton
B )  Dřevo, beton, kov
C )  Kov

~ 2 km ~ 60 min
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Z rozhledny je kruhový výhled na Židlochovice, Raj-
hrad, Vojkovice, Brno a jeho okolí (Tuřany, Modřice, 
Chrlice), Drahanskou vrchovinu, Pracký kopec s Mo-
hylou míru, Pálavu a její pokračování do Rakous-
ka - Liské kopce, Novomlýnské nádrže, za příznivého 
počasí i Bílé Karpaty. Při zvlášť výborné dohlednosti 
jsou viditelné i Alpy.
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