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2. Výzva - Vyhlídka U Obrázku, Starovičky
GPS: 48.9153847N, 16.7842692E
Nadmořská výška: 265 m
Výška rozhledny: 8,2 m
Materiál: dřevo a kov
Přístupnost: celoročně, volně
.
Vyhlídku U Obrázku, která byla dokončena v roce 2020, můžeš navštívit na jihozápadním svahu Němčičské
vrchoviny, mezi obcemi Starovičky a Hustopeče. Plochý vrchol je holý, pokrytý vinohrady. Silueta rozhledny
má upomínat na gotický kostel sv. Kateřiny ve Starovičkách. Zastřešená vyhlídková plošina je ve výšce 3,5 m
a je přístupná schodištěm s 19 schody. Poskytuje krásné výhledy na Pálavu, novomlýnské nádrže a Bílé
Karpaty. Viditelné jsou odtud i rozhledny v Hustopečích a v Kobylí, kostel ve Vrbici. Pod rozhlednou je
umístěna informační tabule a zastřešené posezení. U rozhledny stojí kamenný kříž z roku 1938. Nezapomeň
si vzít dalekohled.
Na rozhlednu se můžeš vypravit dvěma různě dlouhými trasami, které jsou znázorněny na naší mapě:
1. Trasa Starovičky, obecní úřad – rozhledna, vzdálenost 1,5 km, 31 min, převýšení 70 m
2. Trasa Hustopeče, autobusové nádraží – rozhledna, vzdálenost 6,3 km, 1,52 min, převýšení 111 m
Z rozhledny se můžeš vrátit stejnou trasou nebo můžeš obě trasy propojit a k návratu do výchozího místa použít
autobus. Na rozhlednu se můžeš po těchto trasách vydat i na kole.
Informace: Tato nová rozhledna nahradila svoji jednodušší předchůdkyni, která zde stávala v letech 2007 až
2019. Pod vyhlídkou v minulosti vedla obchodní kontinentální cesta, zvaná Dobytčí stezka z Čech do Uher (2 –
informační tabule) a chráněná památka, gotická Boží muka z 15. století. U Hustopečí stáda dobytka odpočívala
před další cestou a konaly se zde vyhlášené trhy.
Úkol: U rozhledny se vyfotografuj tak, aby bylo rozhlednu vidět, fotku pošli do soutěže.
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Tak příště opět s MAPÍKEM ahoj!

