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Úkol:  U rozhledny se vyfotografuj tak, aby bylo rozhlednu vidět, fotku pošli do soutěže.     

2. Výzva – Stezka nad vinohrady, Kobylí

 GPS: 48.9274722N, 16.9078394E

 Nadmořská výška: 334 m

 Výška rozhledny: 7,5 m

 Materiál: ocel a dřevo

 Přístupnost: celoročně, volně, i pro osoby se sníženou schopností pohybu

Nad obcí Kobylí, nedaleko obce Vrbice, se vypíná Kobylí vrch (nebo také Homole) s nadmořskou výškou 

334 metrů, na němž našla svůj domov netradičně vyhlížející rozhledna. Určitě ji musíš navštívit. Nevysoká 

rozhledna ve tvaru spirály byla otevřena teprve v roce 2018 a je jedinečná třeba tím, že se výhledy z ní 

pokochají i lidé na vozíčku a mámy s kočárky. Těšit se můžeš na Pálavu, Bílé Karpaty, Chřiby s hradem 

Buchlov, Ždánický les, Hády nad Brnem, Strážovské vrchy nebo Malé Karpaty.  Za příznivých podmínek uvidíš 

i vrcholky Alp v sousedním Rakousku nebo Malou a Velkou Fatru na Slovensku. Nezapomeň si vzít 

dalekohled.

Na rozhlednu se můžeš vypravit dvěma krátkými trasami, které jsou znázorněny na naší mapě:

1. Trasa Kobylí, železniční stanice – rozhledna, vzdálenost 2,9 km, 63 min, převýšení 158 m

2. Trasa Vrbice, BUS a turistický rozcestník – rozhledna, vzdálenost 2 km, 36 min, převýšení 43 m 

Z rozhledny se můžeš vrátit stejnou trasou nebo můžeš obě trasy propojit a k návratu do výchozího místa 

použít autobus. Na tuto rozhlednu se můžeš vypravit i na kole.

Cestou se v Kobylí můžeš zastavit v Muzeu obce (2) a také se podívat místní na discgolfové hřiště (3). 

Cestou z Vrbice se můžeš zastavit nedaleko kostela u Mohyly míru a děla z 2. světové války (2) a repliky 

větrného mlýna.

Rozhledna má ale také funkci informační. Na její podlaze jsou hned tři časové linie - jedna znázorňující 

společenské události Kobylí v poslední době, druhá historické milníky, poslední pak obsahuje sadu otázek pro 

návštěvníky.



Tak příště opět s MAPÍKEM ahoj!
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