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Kostelní vrch nedaleko Kryr
  Rozhledna, která lahodí oku. Trochu 

připomíná starý maják, je však posta
vena na místě, kde kdysi stával gotický 

hrad, a tato skutečnost se promítla i 
do vzhledu stavby. Rozhledna vyrostla v 

letech 1905 – 1906 a stala se dominantou 
nížinatého kraje v okolí Kryr. Věž vysoká 24 

m, která měla v desetimetrové výši dřevěný ochoz, 
byla v minulém století hojně navštěvována turisty, ale 

postupně chátrala do té míry, že na konci 20. století byla 
znepřístupněna. Na počátku nového tisíciletí se však povedlo 

rozhlednu zrekonstruovat v roce 2006 a zdařilý výsledek oprav 
určitě stojí za to navštívit. Nejvýraznějším následkem rekon
strukce bylo obnovení nejnižšího dřevěného ochozu, o který 
rozhledna během 20. století přišla. Ú
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Petøín, Žižkovská vìž a 
ty druhé …
Praha je prý stověžatá a možná je to 
pravda. Jisté je, že co se týká rozhle
den, jsou jejími nejvýraznějšími 
dominantami Petřín, jehož návštěvu 
můžete navíc spojit s blouděním 
v zrcadlovém bludišti či exkurzí v 
blízké hvězdárně, nebo Žižkovská 
věž, kde lze pro skupiny domluvit i 
program o historii věže a návštěvu 
místní observatoře.
Vypravit se samozřejmě 
může te na některou z věží v 
historickém centru Prahy – věž 
Staroměstské radnice, Prašnou 
bránu, Staroměstskou či 
Malostranskou mosteckou věž 
nebo Svatomikulášskou zvonici.
Dál je tu devět věží vodáren
ských, více než šedesát věží 
kostelních (z nichž jsou běžně 
přístupné jen některé), dvě 
věže obranné a tři radniční.

Vzhùru na Sedlo!
Další mladá rozhledna – pohledná, dřevěná, 
postavená v roce 2009 díky nadšencům ze 
Sdružení pro obnovu rozhledny na Sedle. 
Rozhledna je navržena jako dřevěná 
příhradová konstrukce, jejíž tvar tvoří 
půdorysně sedmiúhelník s poloměrem 

opsané kružnice necelé 4 m v nejnižším podlaží. V jed
notlivých podlažích osmipodlažního objektu se pak poloměr 
opsané kružnice zmenšuje. Výška rozhledny je 27,75 m. Do 
konstrukce je včleněno dřevěné schodiště, ochoz ve výšce 
23 m a střecha ve tvaru broušeného diamantu. 
Na rozhlednu se dá dojít z nedaleké Sušice, z Kašperských Hor 
nebo přímo z Albrechtic, odkud cesta trvá pouhou půlhodinku. 
Odměnou je kruhový výhled do šumavských kopců.

Rozhledna témìø pohádková
Bismarkova rozhledna v Háji u Aše má mnohá „nej“ – je naší 
rozhlednou nejzápadnější, nejmohutnější a nepochybně také 
nejpohádkovější. Vidíte tu zakletou princeznu tam vysoko nad 
vámi?  Nejen díky tomu bývá často zařazována do seznamů 
nejhezčích a nejzajímavějších českých rozhleden. Vybudována byla v letech 1902 
 1904 a od té doby nerušeně funguje až dodnes. Z nejvyššího vyhlídkového patra ve 
výši 34 m se můžete rozhlížet jak do Karlovarského kraje, tak do blízkého Německa.
Tip na výpravu: Co takhle dojít až na nejzápadnější bod ČR? Není to daleko – najdete 
ho v bývalém hraničním pásmu, nedaleko obce Krásná. Nachází se pod Mlýnským 
vrchem u dvou malých rybníků. Samotný bod není označen, leží přesně na soutoku 
malých potoků. Místu dominují dva historické hraniční kameny z roku 1844 a 
informační panel, který místo popisuje. Karlovarský kraj

H
la

vn
í m

ěs
to

 P
ra

ha

Při hledání tipů na výpravy je asi nelze 

minout. ROZHLEDNY. Zkusíme vám 

nabídnout pár těch méně známých, 

a přesto pěkných a zajímavých.

Při pátráních po zajímavých 

rozhlednách se můžete 

inspirovat třeba tady:

www.rozhledny.cz

www.rozhlednyunas.cz

www.rozhledny.yc.cz

www.aneris.cz/

rozhledny.html 
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Klostermannova rozhledna na Javorníku

Rozhlednu najdete na pomezí Jihočeského 
a Plzeňského kraje, v šumavském podhůří a 
kraji spisovatele Karla Klostermanna. Zajímavá 
na ní je skutečnost, že se jedná o rozhlednu 
dostavovanou – na původní 18 m vysokou věž z 
roku 1938 bylo v roce 2003 dostavěno „druhé 
patro“, které rozhlednu zvýšilo o dalších více 
než 20 metrů. Jedná se o zděnou čtyřbokou 
stavbu, jejíž nástavba je tvořena zajímavým 

osmibokým tubusem vyrůstajícím z původní střechy krytého 
ochozu. Tubus je zakončen novou krytou vyhlídkovou plošinou, 
ze které je skvělý kruhový výhled na Šumavu.
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Bohdaneèská Bohdanka 
Další z rozhlednových „novinek“. Vyrostla v roce 2011 
a jedná se o unikátní, originální stavbu, provedenou 
z tzv. „kulatého dřeva“ za pomoci ocelových spojů. V 
současné době je podle dostupných informací druhou 
nejvyšší dřevěnou rozhlednou v Evropě (první je vídeňská 
Bahnorama). Rozhledna sice nestojí na kopci, přesto však 
nejde v rovinaté krajině přehlédnout. Jde o bytelnou 
stavbu s dřevěným schodištěm, které nabízí i těm, kdo se 
bojí výšek, pohodlný a bezstarostný výstup nahoru. O
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Kraj rozhlednám 
zaslíbený
Snad nikde jinde se to roz
hlednami nehemží tak, jako 
právě na Liberecku – skoro 
by se dalo říci „co kopec, to rozhledna“.  
Některé jsou zachovalé dámy v letech, 
jiné jsou zbrusu nové. Stačí si vybrat.
Ma ják Járy Cimrmana vznikl díky místním 
cimrmanologickým nadšencům v loňském 
roce a zároveň s ní můžete shlédnout 
i expozici muzea věnovanému tomuto 
českému géniovi. Rozhlednu najdete na 
okraji Příchovic a stavit se můžete také 
v nedalekém lesoparku Na Slunečné.  
A po kud byste ještě neměli rozhleden dost, 
můžete projít Příchovicemi a vystoupat 
i na Štěpánku, která stojí pouhé 3 km 
daleko. Máteli rádi rozhledny kamenné a 
fortelné, neváhejte a vydejte se na Bram
berk. Můžete si vybrat, zda se vypravíte z 
Jablonce n. N., Horního Maxova či Lučan 
– všechny cesty se potkávají právě tady. 
Zdejší rozhledna z roku 1912 vám nabídne 
krásný výhled do kopců Jizerských hor.

Připravila: Lenka Šablová, foto: internet

Babylon – nejhezèí 
rozhledna v kraji
Babylon je nejstarší věží široko daleko, 
je nejmohutnější, téměř nejvyšší a 
určitě i nejkrásnější. Rozhlednu nechal 
na Zeleném kopci postavit roku 1831 
hrabě J. V. Haugwitz a její původní účel byl 
zeměměřičský. Věž je kamenná, má čtyřhran
ný půdorys, vyšší patra jsou osmistěnná. 
Uvnitř věže jsou dubové kruhové schody, po 
kterých se vystoupá až do 18 metrů, kde je 
místnost s okny a zdobeným stropem. Strop 
je vyzdoben motivy ze zvěrokruhu. Původně 
měla být o jedno dřevěné patro vyšší, patro 
ovšem bylo v období pruskorakouských válek 
v roce 1866 poškozeno, a věž proto byla 
snížena. Z vyhlídkové plošiny si můžete 
prohlédnout tu nejhezčí část Vysočiny.
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Masarykova vìž v 
Hoøicích 
Při výpravě do Hořic v Podkrkonoší 
nevynechejte ani Masarykovu 
věž, která se nachází přímo nad 
městem na hřebeni Hořického 
chlumu ve výšce 408 m n. m. 
a vytváří tak Hořicím zdaleka 
viditelnou dominantu. Plán na 
majestátní objekt vznikl těsně po 
vzniku samostatné Československé 
republiky a mělo se jednat o 
památník československých 
legionářů se 40 metrů vyso
kou rozhlednou. Poválečná 
euforie však pominula, 
stavba se táhla a památník 
byl nakonec otevřen v roce 
1938 s rozhlednou vysokou 
pouhých 25 m.  V 70. letech 
na rozhledně přibyla kopule 
hvězdárny a turistům tak od 
té doby slouží k vyhlídkovým 
účelům galerie ve výšce 20 
metrů, ze které je naštěstí 
i tak velice pěkný výhled.

Je to Hlína!  
Podivné jméno pro rozhlednu, co? Podíváte
li se ale na červenohnědou barvu jejího 
dřevěného pláště, tak uznáte, že je to jméno 
vý stiž né. Kromě toho se Hlína jmenuje i 
nejbližší obec, ze které můžete 22 m vysokou 
rozhlednu zdolat. Rozhledna však má i 
jméno další – rozhledna Vladimíra Menšíka, 
ivančického rodáka, který do těchto 
míst rád chodil na procházky. Současná 
rozhledna je nástupkyní věže, která 
kousek odtud stávala v letech 1910 
– 1939, a nevznikala lehce. Základní 
kámen byl položen v roce 2001, ale 
teprve o pět let později začala být 
konečně vztyčována dřevěná vyhlíd
ková konstrukce. A teprve v roce 2007 
proběhlo slavnostní otevření. Zajímavostí 
nepochybně je, že z rozhledny lze 
několikrát do roka – za příznivých pod
mínek – vidět dokonce až Alpy a jejich 
vrcholy vzdálené až 240 km! Ji
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Liberecký kraj

Vartovna ve 
Vizovických vrších
Rozhledna na Vartovně je ukáz
kou kvalitní současné rozhlednové 
architektury. Plány na výstavbu 
věže se počaly rodit v hlavě 
bývalého starosty obce Seninka již v 90. 
letech, kdy jej i zařadil do územního 
plánu. Možnost realizace však přinesly 
evropské dotace a v rámci jednoho pro
jektu tak vyrostly dvě rozhledny – obě 
na kótách 651 m. n. m. – Vartovna na 
české a Tlstá hora u Dohňan na sloven
ské straně, obě otevřené v roce 2009. Zl
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Hranièní vrch u Mìsta Albrechtice
Město Albrechtice se stalo v prosinci roku 2006 majitelem ocelových příhra 
dových věží postavených v roce 1980 za účelem bezdrátového přenosu 
telefonního signálu mezi Krnovem, Městem Albrechticemi a Osoblahou.  
Věže se od roku 1999 nevyužívaly a bylo rozhodnuto o jejich demolici. 
Podařilo se je však získat městu a vzhledem k jejich umístění na hřebeni 
vyvýšeniny zvané Hraniční vrch, v blízkosti centra města, 
bylo rozhodnuto upravit je novými prvky ocelových 
konstrukcí na unikátní objekt rozhledny. S vynaložením 
minimálních nákladů tak vznikla rozhledna originální 
koncepce se dvěma vyhlídkovými plošinami na dvou 
věžích propojených lávkou ve výšce 25 metrů.  M
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Na Køížovou horu 
u Èervené Vody
Pardubický kraj není jenom 
rovina. Křížová hora je jedním 
z vrcholů Jeřábské vrchoviny a dříve 
to bylo oblíbené výletní, ale i poutní 
místo – na vrchol vedla křížová cesta 
a na náhorní plošině stál dřevěný 
kostelík a výletní restaurace. Po válce 
a zejména po roce 1948 místo pustlo, 
křížová cesta byla zničena a kostelík 
zbourán. Po roce 2000 se objevily 
snahy o znovuoživení tohoto místa 
vybudováním rozhledny, která pak byla 
v červnu 2007 slavnostně otevřena. 
http://www.cervenavoda.cz/rozhledna 
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Borùvková hora
Rozhledna Borůvková hora 
byla slavnostně otevřena 
v roce 2006 a z vyhlídkové 
plošiny ve výšce 24 m, 
na kterou se stoupá 
po 155 schodech, se 
návštěvníkům nabízí 
nádherné výhledy 
na Rychlebské hory, 
Králický sněžník, Praděd 
a Smrk na české straně 
a na Otmuchovské a 
Nyské jezero v soused
ním Polsku. Vedle věže
se nachází i malá kmen
ná chata pro turisty. St
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