
ROZHLED Z VRCHOLU, aneb kam z rozhledny dohlédneme 
 
Kóta Výhon s nadmořskou výškou 354,5 m spolu s výškou podesty vyhlídky rozhledny +14,5 m 

nám tvoří dohromady celkovou nadmořskou výšku 369,0 m n m.  
 
Jako na dlani tu vidíme všechny obce jižně od Brna: Modřice, Tuřany s typickými věžemi 

poutního kostela, Chrlice s typickými obilními sily, Rajhrad s dvěma kláštery, Rajhradice, Opatovice i 
Vojkovice. Blučina zůstává skryta za svahem. 

Severně od našeho stanoviště je na obzoru Drahanská vrchovina, na jejímž úpatí můžeme 
dohlédnout k Pozořicím, k Viničným Šumicím a zřetelně jsou také vidět objekty cementárny v Mokré. 
Poněkud blíže spatříme Pracký kopec s Mohylou míru a jakoby jen kousek od nás je i Měnín 
s nedalekým Jaloviskem. Přímo pod námi se vine říčka Cézava. 
 

Pěkný pohled je i na Brno. Typická silueta nám umožní brzy se 
orientovat a mimo dominantní Špilberk a Petrov rozeznáme i 
další budovy. Až daleko na obzoru za Špilberkem nalezneme 
 typický kužel Babího lomu (562 m.) s rozhlednou nedaleko 
Lelekovic. Zajímavé panorama od Hádů až po sídliště Bohunice 
s výškovou budovu fakultní nemocnice nelze opomenout. 
Upoutá nás i výškový vodojem v Kohoutovicích. Ta jsou 
poněkud severozápadněji a v jejich prodloužení leží Žebětín, 
který je skryt Bobravskou vrchovinou.  

 
Myšlenou čarou přes Rajhrad a rajhradský klášter nás zavede zrak ke kostelu v Ořechově. 

Přesně na západě spatříme mračna vodní páry z odpařovačů jaderné elektrárny v Dukovanech, 
samotné odpařovače elektrárny však vidět nejsou. Při zvláště jasném počasí můžeme dohlédnout až 
k náměšťským lesům u Mohelna, kde je na Zeleném kopci známá rozhledna Babylon (491 m). Se 
samozřejmostí přehlédneme nejbližší Židlochovice, Vojkovice, Hrušovany, Unkovice i Přísnotice a 
dále Vranovice, nad nimiž se tyčí Kolby. Pohled na Nosislav nám zakrývá Hájek. 

 
Nepřehlédnutelná silueta Pavlovských kopců (550m) na jižní 

straně, včetně svatého Kopečku u Mikulova,  není posledním 
objektem našeho pozorování. Myšlenou spojnicí máme těsně před 
sebou zalesněný Malý Výhon (název není příliš rozšířený). 
Dohlédnout můžeme ještě k Miroslavským kopcům s nejvyšším 
Markovým kopcem (300m) a k Lechovicím. Za nimi je už terénní 
zlom s říčkou Jevišovkou a proto vzdálenější Znojmo už nemůže být 
vidět.  

Zato v dáli vystupují mezi rakouským Hollabrunem a Mistelbachem Liské hory (Leiser Berge - 
467 m), které jižní obzor uzavírají. Blíže v Rakousku nedaleko Mikulova je ještě jedna dominanta 
vytvářející kuželovitý útvar – Höllenstein (391 m) s nedalekým hradem Falkensteinem. 

 
Změníme-li naše stanoviště a přejdeme na jižní stranu Výhonu za Hájek, pak spatříme hladinu 

blízkých Novomlýnských nádrží a při trošce štěstí se nám na východní straně mohou objevit i 
vzdálenější Bílé Karpaty.  

 
 
 
 
 

 


