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       Úvod   
 

 
Váţení čtenáři, rozhlednová veřejnosti, 
 

dostává se Vám do rukou jiţ třetí dotatek knihy o rozhlednách ČR. 
Jsme opět velmi potěšeni, ţe i během dalšího nelehkého roku 2021 
se na rozhlednové mapě naší republiky objevilo několik přírůstků. 
Tyto rozhledny pro Vás neustále dokumentujeme a vydáváme tyto 
dodatky k naší původní úspěšné publikaci „Rozhledny České 
republiky“ (nakladatelství Plot, 2019), viz QR kódy na zadní straně 
obálky. 
 

Obdobně jako v předešlém vydání broţury je i tato vydána pouze 
v elektronické podobě. Jejím obsahem jsou nové rozhledny, které 
byly zkolaudovány a otevřeny pro veřejnost v průběhu roku 2021. 
Informace v ní obsaţené zachycují stav a skutečnosti ke konci 
tohoto roku tak, jak byly autorům známy. Primárně jsme vycházeli 
z podkladů poskytnutých majiteli či provozovateli rozhleden nebo 
z jinak veřejně dostupných pramenů. Fotodokumentaci jsme vyuţili 
jak vlastní, tak i tu poskytnutou členy Klubu přátel rozhleden a 
dalšími přispěvateli. Zachováno je uspořádání jednotlivých objektů 
regionálně, tedy podle krajů a bývalých okresů, i barevného 
rozlišení podle výše uvedené knihy.  
 

Souběţně s vydáním této broţury dochází k vyhlášení tradiční 
ankety Klubem přátel rozhleden „Rozhledna roku 2021“. Aspiranty 
na vítězství v této anketě mohou být právě nové rozhledny uvedené 
v této broţuře (pod pořadovými čísly 1 aţ 12). Některé další niţší 
a jiné vyhlídkové stavby uvádíme pro zajímavost i doplnění 
uceleného přehledu v závěrečné části broţury (označené písmeny 
A aţ J).  
 

Zároveň bychom Vás chtěli informovat, ţe na jaře roku 2022 vyjde 
v nakladatelství Plot 1. část knihy o rozhlednách Slovenska 
a Polska v příhraničí s ČR. Na podzim pak 2. část - Německo 
a Rakousko. 
  

Přejeme příjemné čtení a úspěšné cestování po rozhlednách České 
republiky. 
 

Jaroslav Fábera a Aleš Král (členové Klubu přátel rozhleden) 
 



 



 



   Obsah  
 
 
 
 

                                                                                      GPS 

1 Na Závisti u Dolních Břeţan 49.962283, 14.407828 

2 Kalamajka na Javornické hůře 49.680898, 15.014535 

3 Dobrá Voda v Horní Plané 48.772501, 14.032664 

4 Paluba Hamburk v Plzni 49.744160, 13.387147 

5 Světlý vrch v Albrechticích v Jiz. hor. 50.763934, 15.292588 

6 Horník u Rokytnice nad Jizerou 50.719310, 15.446433 

7 U Lidušky v Bílovicích nad Svitavou 49.239125, 16.675968 

8 Súsedská u obce Hýsly 49.026534, 17.192285 

9 Dalimilova rozhledna na vrchu Větrov 50.195214, 16.980498 

10 Na vodojemu v Kunovicích 49.447545, 17.815110 

11 Blahutovice u Jeseníku nad Odrou 49.590019, 17.878068 

12 Halaška u Budišova nad Budišovkou 49.811512, 17.608916 

   
A Dívčí hrady v Praze - Radlicích 50.051337, 14.389407 

B Řetězovka v Praze - Radotíně 49.984512, 14.361820 

C Bikepark Jahodnice v Praze - Kyjích 50.087785, 14.550238 

D Tři vyhlídky u Turska 50.199475, 14.340330 

E Vyhlídkový posed Radonice 49.145574, 14.539032 

F Vyhlídkový lesopark na vrchu Stráţ 50.719952, 15.449235 

G Vyhlídka Fajmonova lípa v Čisté 49.831675, 16.339946 

H Vyhlídka nad vinohrady v Ţádovicích 49.020500, 17.194108 

I Vyhlídka Humenec u Zábřehu 49.873034, 16.878146 

J Stříbrná věţ ve Vřesině u Ostravy 49.818458, 18.138130 

K Vyhlídka Krásné Pole v Ostravě 49.856261, 18.122261 

 



    Středočeský kraj  okres Praha - západ 1  

Na Závisti u Dolních Břeţan 

Výstavba: 2021  Nadm.v.: 389 m  GPS 49.962283, 14.407828 

Celková výška: 31 m  Výška výhledu: 24,3 m  Schody: 1+128 

 

Rozhledna na vrchu Hradiště 
poblíţ Dolních Břeţan vznikla 
v roce 2021 v lokalitě velkého 
keltského oppida ze střední doby 
bronzové. V letech 1963-90 zde 
probíhal archeologický průzkum 
završený prohlášením lokality za 
národní kulturní památku (1989). 
V roce 2004 byl celý areál 
zakonzervován zavezením silné 
vrstvy štěrku a zeminy. Plocha 
však postupně zarůstala nále-
tovými dřevinami a bylo potřeba 
najít řešení na její zajištění. 
Z toho důvodu zde byl v roce 
2021 zahájen projekt „Akropole 
Závist – Zpřítomnění“. V jeho 
první fázi zde obec Dolní Břeţany 
nechala za cca 6,6 mil. Kč vystavět dřevěnou rozhlednu podle 
projektu autorské dílny Huť architektury Martin Rajniš s.r.o. 
Výstavbu v období září aţ prosinec 2021 provedla firma Taros - 
Nova a.s. z Roţnova pod Radhoštěm. Pro veřejnost byla rozhledna 
zpřístupněna od 22. prosince 2021. Slavnostní otevření proběhne 
na jaře 2022.   
 

INFO volný přístup po celý rok – vstup na vlastní nebezpečí 
 

LOKALITA vrch Hradiště, areál archeologických nálezů Na Závisti, 
katastr obce Lhota u Dolních Břeţan, 12 km na J z centra Prahy 
 

VÝHLED kruhový – panorama téměř celé Prahy a širokého okolí 
 

VLAK Praha-Zbraslav (1,9 km),  
 

BUS-MHD Nádraţí Zbraslav (1,9 km) či D. Břeţany, Lhota (2,2 km);  
 

AUTO-P 49.960080, 14.419407 (1,1 km) 



 

 2   Středočeský kraj  okres Benešov   

Kalamajka na Javornické hůře 

Výstavba: 2021  Nadm.v.: 583 m  GPS: 49.680898, 15.014535 

Celková výška: 25,7 m  Výška výhledu: 21,6 m  Schody: 127 

 

První jednoduchou dřevěnou 
rozhlednu postavil na kopci 
Javornická hůra u obce Javorník 
na Vlašimsku v roce 1931 Klub 
českých turistů za pomoci vojska. 
Po jejím zřícení na konci 30. let 
20. století vztyčila v roce 1941 
německá armáda na vrcholku 9m 
dřevěnou triangulační věţ slouţící 
později jako rozhledna. Začátkem 
roku 1955 však byla strţena 
silným větrem. Nápad na stavbu 
nové rozhledny oţivil začátkem 
nového tisíciletí svazek obcí 
Mikroregion Český smaragd. Po 
představení několika variant byl 
nakonec realizován projekt věţe 
z r. 2016 kombinující beton s ko-

vovou konstrukcí opláštěnou dřevem od Ing. Petra Myslivce (TAPA 
projekt s.r.o.). Stavba byla financována z dotací MAS Blaník, 
sponzorských darů a spoluúčastí Mikroregionu Český smaragd. 
Rozhlednu v roce 2021 vystavěla benešovská firma Stenco s.r.o. 
za cca 7,1 mld. Kč. Slavnostně otevřena byla 27. listopadu 2021. 
 

INFO otevírací doba – zatím nebyla stanovena, ale je moţné si 
zapůjčit klíče na OÚ v Javorníku – viz www.javornikuvlasimi.cz 
 

LOKALITA kopec Javornická hůra nad obcí Javorník, 4 km na JV od 
města Trhový Štěpánov, 27 km na JV od Benešova 
 

VÝHLED kruhový – Středočeská pahorkatina, Českomoravská 
vrchovina, Polabí, při dobré viditelnosti i Ještěd 
 

VLAK Trhový Štěpánov (4,3 km), BUS Javorník (1,3 km);  
 

AUTO 49.684844, 15.020121 – u lesa (700 m) 

http://www.javornikuvlasimi.cz/


       Jihočeský kraj okres Český Krumlov 3  

Dobrá Voda v Horní Plané 

Výstavba: 2021  Nadm.v.: 862 m  GPS: 48.772501, 14.032664 

Celková výška: 36,3 m  Výška výhledu: 32,6 m  Schody: 169 

 

V minulosti se na úpatí kopce 
Dobrá Voda v jihočeské Horní 
Plané nacházely upravené pří-
rodní vyhlídky a na jeho vrcholu 
stál vyhlídkový altán zvaný 
„paraplíčko“. Stavby však časem 
zarostly vegetací, a tak se na 
začátku nového tisíciletí zrodil 
záměr města vystavět na Dobré 
Vodě turistickou rozhlednu. Pů-
vodně mělo jít o dřevostavbu od 
architekta Martina Rajniše. Kvůli 
horším klimatickým podmínkám 
byla nakonec upřednostněna 
varianta kovové rozhledny. Z ně-
kolika variant z roku 2016 od Ing. 
Václava Hatlmana z plzeňské 
firmy VH Steel and Construction 
s.r.o. vybrali následně zastupitelé města návrh rozhledny ve tvaru 
karafy na vodu. V roce 2020 získalo město dotaci ve výši 5 mil. Kč 
od MMR. Výstavbu rozhledny provedlo v roce 2021 sdruţení firem 
Trigema Building, a.s. a Energovod CZ, s.r.o., za cca 11,5 mil. Kč. 
Slavnostní otevření pro veřejnost proběhlo 16. listopadu 2021. 
 

INFO volný přístup po celý rok – v zimě můţe být omezen 
 

LOKALITA vrchol zalesněného kopce Dobrá Voda na severním 
okraji města Horní Planá, 25 km na Z od Českého Krumlova 
 

VÝHLED Horní Planá a její okolí, přehrada Lipno, vrchy Plechý, 
Smrčina, Špičák, Vítkův kámen, při dobré viditelnosti i Alpy 
 

VLAK Horní Planá (1,4 km),  
 

BUS Horní Planá (1 km);  
 

AUTO 48.770285, 14.034813 – u hřbitova (600 m)  

Foto: M.Langerová 



 4      Plzeňský kraj  okres Plzeň - město   

Paluba Hamburk v Plzni  

Výstavba: 2021  Nadm.v.: 318 m  GPS: 49.744160, 13.387147 

Celková výška: 13,2 m  Výška výhledu: 12 m  Schody: 72 

 

Prostranství u hlavního vlakového 
nádraţí a autobusového termi-
nálu v Plzni prošlo v roce 2021 
výraznou proměnou. Bylo zde 
postaveno informační centrum 
s vyhlídkovou věţí, terasou, 
lavičkami a dalším zázemím. 
Objekt infocentra a věţe je 
sestaven z deseti kontejnerů 
o rozměrech 2,5x6x3 m). Přízemí 
s IC je bezbariérové a v prvním 
patře vznikl prostor pro výstavy a 
prezentace. Druhé patro tvoří 
střešní terasa a celá věţ je ze 
čtyř schodišťových kontejnerů 
zakončených ve čtvrtém patře 
vyhlídkovou plošinou. Město 
projekt úpravy veřejného prostoru 

o rozloze přes 3000 m
2
 vyšel na necelých 25 mil. Kč. 

Provozovatelem infocentra je městská příspěvková organizace 
„Plzeň-TURISMUS“. Slavnostní otevření infocentra s názvem 
Paluba Hamburk proběhlo 13. července 2021. 
 

INFO otevírací doba denně 9-18 h. (19 h.) – viz www.visitplzen.eu 
 

LOKALITA veřejné prostranství u hlavního nádraţí v Plzni, ulice 
Šumavská 
 

VÝHLED lokální – kolejiště hlavního nádraţí a autobusový terminál, 
centrum města, vrch Chlum s rozhlednou 
 

VLAK Plzeň hlavní nádraţí (100 m),  
 

BUS Plzeň - Terminál hlavní nádraţí (100 m);  
 

AUTO-P naproti, v okolí okresního soudu  
 

Foto: J.Štekl 

https://www.visitplzen.eu/lokalita/turisticke-informacni-centrum/


       Liberecký kraj  okres Jablonec n. Nisou 5  

Světlý vrch v Albrechticích v Jiz. horách 

Výstavba: 2020  Nadm.v.: 726 m  GPS: 50.763809, 15.292600 

Celková výška: 21,5 m  Výška výhledu: 20 m  Schody: 105 

 

Rozhlednu na Světlém vrchu 
plánovala obec Albrechtice 
v Jizerských horách od roku 2013. 
K realizaci její výstavby nakonec 
došlo aţ v roce 2020 v rámci 
programu Přeshraniční spolu-
práce Interreg V-A ČR-Polsko 
zahrnující v oblasti euroregionu 
Nisa stavbu rozhledny na Světlém 
vrchu, opravu rozhledny na 
Tanvaldském Špičáku a vybu-
dování vyhlídek u polského města 
Szklarska Poręba. Rozhlednu na 
Světlém vrchu navrhnul projektant 
Ing. Jiří Fól z Jablonce nad Nisou 
jako dřevostavbu z lepeného 
dřeva s kovovým točitým scho-
dištěm. Zábradlí vyhlídky svým 
výpletem připomíná ptačí hnízdo. Náklady na výstavbu a úpravu 
okolí (provedla firma Evosa spol. s r.o. z Jenišovic u Turnova) činily 
cca 6,5 mil. Kč, z toho dotace EU cca 5 mil. Kč. Rozhledna je 
návštěvníkům přístupná od 1. ledna 2021, slavnostní otevření se 
konalo 26. června 2021. 
 

INFO volný přístup po celý rok na vlastní nebezpečí – v zimě za 
sněhu a námrazy je vstup na věţ zakázán   (www.albrechtice-jh.cz) 
 

LOKALITA kopec Světlý vrch (729 m) v Albrechticích v Jiz. horách, 
3 km na S od Tanvaldu, 10 km na SV od Jablonce nad Nisou 
 

VÝHLED kruhový – Jizerské hory, Tanvaldský Špičák, Štěpánka, 
Černá studnice, vrch Javorník, Krkonoše, Kumburk 
 

VLAK Desná (2,6 km), BUS Albrechtice v Jiz. hor., Jizerka (1 km);  
 

AUTO-P 50.758761, 15.292462 – jako BUS 
 

http://www.albrechtice-jh.cz/


 6      Liberecký kraj  okres Semily   

Horník u Rokytnice nad Jizerou 

Výstavba: 2021  Nadm.v.: 780 m  GPS: 50.719325, 15.446447 

Celkové výšky: 9,9 m  Výška výhledu: 8,5 m  Schody: 40+7 příčlí 

 

Novodobé snahy města Rokytnice 
nad Jizerou více zatraktivnit vrch 
Stráţ turistům spadají do roku 
2013. Původní záměr výstavby 
více neţ 30 m vysoké rozhledny 
byl později nahrazen plánem 
vybudovat na Stráţi několik 
menších vyhlídkových staveb 
podle projektu ateliéru Mjölk. 
V roce 2019 se podařilo (aţ na 
třetí pokus) získat dotaci EU, díky 
které začaly na vrcholu Stráţ 
od léta 2020 vznikat originální 
vyhlídkové stavby (Medvěd, 
Ovce, Liška). Na jaře 2021 se 
k nim přidala rozhledna nazvaná 
Horník stojící na 7 m vysokém 
skalním bloku. Výstavbu vyhlídek 

z kovových konstrukcí opláštěných dřevem provedla firma Strix 
Chomutov, a.s., za částku cca 9,0 mil. Kč. Jednotlivé vyhlídky jsou 
propojeny lesní stezkou, která je doplněna drobným mobiliářem. 
Vyhlídkový lesopark je návštěvníkům přístupný od června 2021. 
 

INFO volný přístup po celý rok 
 

LOKALITA zalesněný vrch Stráţ (téţ Stráţník) na J od Rokytnice 
nad Jizerou, 16 km na SV od Semil 
  

VÝHLED západním směrem – Jizerské hory, údolí a část Rokytnice 
nad Jizerou, Paseky nad Jizerou  
 

VLAK Jablonec nad Jizerou (3,2 km),  
 

BUS Rokytnice nad Jizerou, nám. (2,2 km); 
 

AUTO-P 50.715541, 15.450600 – nedaleko hotelu Stráţ (720 m) 

Foto: P.Gejdoš 



       Jihomoravský kraj okres Brno - venkov 7  

U Lidušky v Bílovicích nad Svitavou 

Výstavba: 2021  Nadm.v.: 336 m  GPS: 49.239238, 16.675668 

Celková výška: 29,2 m  Výška výhledu: 26,2 m  Schody: 131 

 

Záměr postavit v Bílovicích nad 
Svitavou rozhlednu vznikl kolem 
roku 2000, kdy vzešel ze strany 
Školního lesního podniku Křtiny a 
od tehdejšího zastupitele Josefa 
Zavadila. Snahu rovněţ podpo-
roval dobrovolný svazek obcí 
(DSO) Časnýř. Zejména z nedo-
statku financí se ale cca 30 metrů 
vysokou dřevěnou věţ vystavět 
nepodařilo. Plán na stavbu 
rozhledny byl oţiven v roce 2018, 
kdy si obec nechala u Ing. 
Martina Nováka připravit pro-
jektovou dokumentaci na cca 
29 metrů vysokou kovovou věţ. 
Projekt byl poté převeden na 
DSO Časnýř, který stavbu za 
5,7 mil. Kč financoval díky dotaci od MMR (cca 3 mil. Kč), veřejné 
sbírce a příspěvku obce. Stavbu rozhledny provedla Teplotechna 
Ostrava, a.s. Slavnostní otevření proběhlo 26. října 2021. 
 

INFO volný přístup po celý rok, vyjma období s námrazou, či se 
sněhem na schodech a zákazem vstupu za bouřky a silného větru 
 

LOKALITA kopec na JV od obce Bílovice n. Sv., 5 km na S od Brna  
 

VÝHLED obec Bílovice nad Svitavou a její okolí, vysílač Hády a 
Brno aţ po horizont s Kohoutovickým vodojemem 
 

VLAK+BUS Bílovice nad Svitavou, ţst. (2,5 km), 
 

BUS Bílovice nad Svitavou, náměstí (2,3 km), 
 

TRAM Brno - Obřany, Babická - konečná (3,5 km); 
 

AUTO-P 49.245815, 16.675291 – u Sokolovny (1,7 km) nebo 
49.246188, 16.678730 – nedaleko Myslivny (1,4 km) 

Foto: V.Kalivoda 



 8      Jihomoravský kraj okres Hodonín   

Súsedská u obce Hýsly 

Výstavba: 2020-21  Nadm.v.: 311 m  GPS: 49.026534, 17.192285 

Celková výška: 21,1 m  Výška výhledu: 15,8 m  Schody: 99 

 

Betonová rozhledna Súsedská 
vyrostla na návrší Chrástky mezi 
obcemi Hýsly, Ţádovice a Jeţov, 
které za účelem její výstavby 
spojily síly v rámci společného 
Svazku obcí mikroregionu Pod-
chřibí. Projekt rozhledny připravilo 
architektonické studio Design s.r.o. 
z Chotěboře, které se inspirovalo 
mytologickým sym-bolem triquetra 
(neoddělitelné spojení tří prvků) 
odkazujícím na spolupráci tří 
zmiňovaných obcí. Výstavba 
rozhledny probíhala od listopadu 
2020 do listopadu 2021. 
Dodavatelem byla Renova sta-
vební a obchodní společnost s r.o. 
z Hodonína, ţelezobetonové 

konstrukce a kovové schodiště provedla firma Quart Construct 
s.r.o. z Pohořelic. Náklady dosáhly cca 7,0 mil. Kč, z toho zhruba 
3,3 mil. Kč pokryla dotace MMR. Pro veřejnost byla rozhledna 
otevřena v prosinci 2021, slavnostní otevření ji čeká na jaře 2022. 
 

INFO volný přístup po celý rok                  (www.susedska.cz)   
 

LOKALITA kopec Chrástky mezi obcemi Hýsly, Jeţov a Ţádovice, 
5 km na V od Kyjova, 20 km na S od Hodonína 
 

VÝHLED Pálava, Buchlovské hory s hradem Buchlov, Chřiby, 
Ţdánický les, při ideálním počasí i na Slovensko a Rakousko 
 

VLAK Kyjov nebo Vlkoš (6 km), 
 

BUS Hýsly (1 km); 
 

AUTO 49.026719, 17.186085 (550 m) jinak P u ObÚ Hýsly 
49.025397, 17.181419 (1 km) 

Foto: A.Průšová 

http://www.susedska.cz/


       Olomoucký kraj  okres Šumperk 9  

Dalimilova rozhledna na hoře Větrov 

Výstavba: 2019-21  Nadm.v.: 918 m  GPS: 50.195214, 16.980498 

Celková výška: 33 m  Výška výhledu: 17 a 28 m  Schody: 168 

 

Věrná replika zaniklé rozhledny 
na Králickém Sněţníku vyrostla 
v letech 2019 aţ 2021 na kopci 
Větrov u Starého Města pod 
Sněţníkem. Po dlouhých letech 
tak byla v České republice 
postavena kamenná rozhledna. 
Stavba na Větrově byla zahájena 
v létě 2019 z iniciativy podnikatele 
Dalimila Miky, podle kterého byla 
i pojmenována. Jeho záměrem 
bylo vrátit regionu nezapome-
nutelný symbol bývalé rozhledny 
na Králickém Sněţníku. Projekt 
rozhledny připravil Ing. Jiří 
Tomeček z olomouckého archi-
tektonického Ateliéru A. Při pří-
pravě projektové dokumentace se 
vycházelo zejména z dostupných historických dokumentů a 
fotografií, neboť původní plány rozhledny se nedochovaly. 
Slavnostní otevření Dalimilovy rozhledny proběhlo 9. července 
2021, tedy na den přesně po 122 letech od otevření bývalé 
rozhledny na Králickém Sněţníku. 
 

INFO otevírací doba – viz  https://dalimilovarozhledna.cz 
 

LOKALITA kopec Větrov, 5 km na SV od Starého Města pod 
Sněţníkem, 35 km na S od Šumperku 
 

VÝHLED Staroměstsko, Rychlebské hory, Hrubý Jeseník, Králický 
Sněţník, Hanušovická vrchovina 
 

VLAK+BUS Staré Město pod Sněţníkem, ţst. (5 km), 
 

AUTO-P 50.200965, 16.987435 Velké Vrbno (1,4 km) 

https://dalimilovarozhledna.cz/


 10      Zlínský kraj okres Vsetín   

Na Vodojemu v Kunovicích 

Výstavba: 2020-21  Nadm.v.: 432 m  GPS: 49.447545, 17.815110 

Celková výška: 12,5 m  Výška výhledu: 8 m  Schody: 42 

 

Vodojem s rozhlednou na okraji 
obce Kunovice vznikl v letech 
2020 a 2021 na místě původní 
přízemní vodárny. O jeho 
výstavbu a financování se 
zaslouţila firma Vodovody a 
kanalizace Vsetín, a.s. Stavbu 
označovanou jako „Vodojem 
Kunovice 2x200 m

3
“ realizovala 

firma Commodum, spol. s r.o. 
z Valašské Bystřice za částku cca 
21,3 mil. Kč. Projekt ke stavbě 
připravila firma Voding Hranice, 
spol. s r.o. Vodojem zásobuje 
nejen Kunovice, ale slouţí jako 
zásobárna vody pro celé Kelčsko 
především v případě havárie. Ke 
slavnostnímu otevření rozhledny 

pro veřejnost došlo společně s moţností prohlídky technického 
zázemí vodojemu 20. června 2021. Rozhlednu provozuje Obecní 
úřad Kunovice. 
 

INFO volný přístup po celý rok             (www.obec-kunovice.cz) 
 

LOKALITA mírné návrší Na Páně, 500 m na S od centra Kunovic, 
11 km na JZ od Valašského Meziříčí, 30 km na SZ od Vsetína  
 

VÝHLED okolní obce, Kelčský Javorník, Kunovická hůrka, 
Hostýnsko-vsetínská hornatina, Podbeskydská pahorkatina 
 

VLAK+BUS Kunovice - Loučka, ţst. (1,2 km),  
 

BUS Kunovice, Na Páně (250 m);  
 

AUTO-P přímo u vodojemu 
 

http://www.obec-kunovice.cz/


       Moravskoslezský kraj okres Nový Jičín 11  

Blahutovice u Jeseníku nad Odrou 

Výstavba: 2021  Nadm.v.: 328 m  GPS: 49.590019, 17.878068 

Celková výška: 25,5 m  Výška výhledu: 15 m  Schody: 1+84 

 

Obec Jeseník nad Odrou 
usilovala o stavbu rozhledny na 
návrší nad místní částí 
Blahutovice od roku 2015. Ze 
dvou návrhů vybralo zastupitel-
stvo obce projekt Ing. arch. 
Tomáše Kudělky kombinující kov, 
dřevo a beton. Jedná se vlastně 
o typickou kovovou konstrukci, 
k níţ bylo přidáno osm dřevěných 
trojúhelníků s kovovými táhly, coţ 
zlepšuje její stabilitu. Výstavba 
rozhledny mohla být realizována 
zejména díky dotaci přidělené 
v r. 2019 z projektu „Silesianka - 
Stezka rozhleden a vyhlídkových 
míst v Euroregionu Silesia“. 
Stavba rozhledny byla zahájena 
v srpnu 2020 zlínskou firmou Suntel Czech s.r.o. za částku 
cca 10,3 mil. Kč. Subdodávku kovové konstrukce zajistila ostravská 
Koras Trade, spol. s r.o. Rozhledna je volně přístupná od začátku 
července 2021. Slavnostně byla otevřena 26. srpna 2021. 
 

INFO volný přístup po celý rok            (www.jeseniknadodrou.cz) 
 

LOKALITA Blahutovický vrch (331 m n. m.), vedle podzemního 
vodojemu nad obcí Blahutovice, místní části Jeseníku nad Odrou, 
9 km na Z od Nového Jičína 
 

VÝHLED kruhový – zříc. Starý Jičín, Odry, Moravská brána, 
Moravskoslezské Beskydy s Radhoští a Lysou horou aj.  
 

VLAK Polom (2,8 km),  
 

BUS Jeseník nad Odrou, Blahutovice, rest. (840 m);  
 

AUTO-P přímo u rozhledny 

http://www.jeseniknadodrou.cz/


 12      Moravskoslezský kraj okres Opava   

Halaška u Budišova nad Budišovkou 

Výstavba: 2020-21  Nadm.v.: 641 m  GPS: 49.811512, 17.608916 

Celková výška: 29,2 m  Výška výhledu: 23,8 m  Schody: 2+144 

 

Prvotní záměr vybudovat na 
kopci Kopřivná u Budišova nad 
Budišovkou turistickou rozhlednu 

padl uţ v roce 2016. Její 
výstavba proběhla aţ v letech 
2020 a 2021, a to zejména díky 
finanční podpoře z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj 
(program Interreg V-A Česká 
republika-Polsko 2014-2020). 
Realizaci originální kovové stavby 
podle projektu Arch. Lumíra 
Moučky z Mor. Třebové zahájila 
na jaře 2020 firma Femont Opava 
s.r.o. Náklady dosáhly výše 
zhruba 11,1 mil. Kč. Věţ o sedmi 
patrech má čtvercový půdorys 
a skládá se ze čtyř hlavních 

kovových profilů a kovového schodiště. Konstrukce je zakončená 
průhlednou střechou umoţňující za noci pozorovat hvězdy. Roz-
hledna dostala jméno Halaška, na počest budišovského rodáka, 
významného astronoma, pedagoga, matematika a přírodovědce 
Františka Ignáce Kassiána Halašky (1780-1847). Zpřístupněna byla 
v červnu 2021, slavnostní otevření proběhlo 30. září 2021. 
 

INFO volný přístup po celý rok         (www.budisov.eu)         
 

LOKALITA vrchol kopce Kopřivná, 2,5 km na SZ od města Budišov 
nad Budišovkou, 25 km na JZ od Opavy 
 

VÝHLED kruhový – Jeseníky, Králický Sněţník, Beskydy, Oderské 
vrchy, přehrada Kruţberk 
   

VLAK Budišov nad Budišovkou (3,7 km), 
 

BUS Budišov nad Budišovkou, aut. st. (3,3 km);  
 

AUTO-P 49.796929, 17.627717 – u hřbitova (3,1 km)  

http://www.budisov.eu/


    Hlavní město Praha  obvod Praha 5 - Radlice A  

Dívčí hrady v Radlicích 

Výstavba: 2021  Nadm.v.: 334 m  GPS: 50.051337, 14.389407 

Celková výška: 4,7 m  Výška výhledu: 3,5 m  Schody: 6+15 
 

V letech 2018 a 2019 
vznikla na travnatém 
návrší Dívčí hrady 
z podnětu praţské 
zoologické zahrady 
oplocená ohrada 
(20 ha) pro koně 
Převalského. V roce 
2021 pak byly u této 
ohrady vybudovány 
tři niţší dřevěné 
pozorovatelny. Ta na 
nejvyšším místě 
vrchu Dívčích hradů je zvýšená do podoby menší dřevěné 
rozhledny a nabízí výborný kruhový rozhled na hlavní praţské 
dominanty. Celý projekt výběhu (podle plánů z roku 2017 od Ing. 
arch. Radima Karáska, firma ARW pb, s.r.o.,) za zhruba 6,5 mil. Kč 
zahrnul zejména výstavbu oplocení, budovu zázemí s dvorky a 
zmiňované pozorovatelny. Uvedení areálu do provozu proběhlo 
19. dubna 2021, kdy byly do ohrady vypuštěny 4 klisny koně 
Převalského. 
 

INFO volný přístup po celý rok   
 

LOKALITA vrch Dívčí hrady v Praze 5 - Radlicích, o 24 výškových 
metrů nad vrchem Děvín (310 m n. m.), 5 km na JZ od centra Prahy 
 

VÝHLED krásný kruhový – panorama Prahy, Strahov, Petřín, 
Ţiţkov, Pankrác, Cukrák, Barrandov, Stodůlky, Butovice, aj.  
 

VLAK Praha - Ţvahov (1,9 km), 
 

BUS-MHD Nad Dívčími hrady (850 m) nebo Dívčí hrady (950 m), 
 

METRO-B+TRAM Radlická (1,4 km); 
 

AUTO 50.055962, 14.393623 – ulice Výmolova (1 km)  
nebo 50.048199, 14.369676 – ulice Mezi Rolemi (2 km) 



 B   Hlavní město Praha  obvod Praha 16 - Radotín   

Řetězovka v Radotíně 

Výstavba: 2021  Nadm.v.: 204 m  GPS: 49.984512, 14.361820 

Celková výška: 8 m  Výška výhledu: 5,1 m  Schody: 4+26 
 

Další z kovových rozhleden 
sochaře Čestmíra Sušky byla 
instalována poblíţ vlakového 
nádraţí Praha – Radotín v areálu 
Ski a Bike Centrum Radotín 
(SBCR, dříve Vindyšova továrna) 
v říjnu 2021. Monument vznikl 
speciálně pro SBCR svařením 
dvou vyřazených cisteren 
z Hodonína původně slouţících 
k uchování vína. Následně byly 
do nádoby vyřezány otvory 
ve tvaru článku cyklistického 
řetězu dlouhé 40 cm, díky čemuţ 
dílo získalo jméno cyklorozhledna 
Řetězovka. Stojí na betonových 
panelech, a pro ulehčení vstupu 
je zde jeden schod z dřevěného 

praţce. Otevření rozhledny nabízející vesměs lokální výhledy se 
konalo 21. října 2021 u příleţitosti oslav 33 let fungování SBCR.  
 

INFO přístupná v době otevření prodejny SBCR (PO-PÁ 11-20 hod., 
SO-NE 10-20 hod.) – viz  https://www.kola-radotin.cz/prodejna 
 

LOKALITA areál SBCR u vlakového nádraţí Praha – Radotín, 15 
km na J od centra Prahy 
 

VÝHLED Radotín (vlakové nádraţí, centrum), areál býv. továrny, 
vysílač Cukrák  
 

VLAK Praha - Radotín (300 m), 
 

BUS-MHD Nádraţí Radotín (150 m), 
 

AUTO-P 49.984740, 14.360781 (100 m)  
 

https://www.kola-radotin.cz/prodejna


    Hlavní město Praha  obvod Praha 14 - Kyje C  

Bikepark Jahodnice v Kyjích 

Výstavba: 2021  Nadm.v.: 235 m  GPS: 50.087785, 14.550238 

Celková výška: 6,6 m  Výška výhledu: 5,6 m  Schody: 1+31 

 

S myšlenkou vybu-
dovat na Jahodnici 
bikepark přišli místní 
občané. Investorem 
Bikeparku Jahodnice 
byla městská část 
Praha 14. Na ploše 
několika stovek čtve-
rečních metrů jsou 
pumptracková dráha 
pro začátečníky i pro 
pokročilé a různá 
zařízení, na kterých 
si zdokonalíte svou rovnováhu a různé dovednosti. Na své si 
přijdou i návštěvníci bez kol. Nově revitalizovaná plocha nabízí 
dětské hřiště, workout, zázemí s občerstvením a sociální zařízení. 
Dále dvě plošiny s vyhlídkou na dráhu, z nichţ je jedna dosti 
vysoká na to, aby poskytovala výhled i do okolí. Výstavba tohoto 
celku vyšla na 28 mil. Kč a pro veřejnost byl park otevřen 
7. července 2021 a slavnostně pak 4. září t. r.  
 

INFO volný přístup po celý rok                    (www.praha14.cz) 
 

LOKALITA severozápadní část sídliště Jahodnice v Praze 14 - 
Kyjích, 10 km na V od centra města 
 

VÝHLED spíše lokální na bikepark, ale i do okolí, např. rozhledna 
Doubravka, Xaverovský háj, sídliště Jahodnice, částečně sídliště 
Černý Most a Dolní Měcholupy, spalovna Malešice aj. 
 

VLAK Praha - Kyje (1,5 km),   
 

BUS-MHD Sídliště Jahodnice (200 m);  
 

AUTO-P 50.087538, 14.548975 (100 m) 
 

http://www.praha14.cz/


 D   Středočeský kraj  okres Praha - západ   

Tři vyhlídky u Turska 

Výstavba: 2021  Nadm.v.: 300 m  GPS: 50.199475, 14.340330 

Celkové výšky: 2x 4.64 a 1x 3,64 m  Výška výhledu: o 1,25 m méně 
 

 
 

U obce Tursko vyrostly nové vyhlídky: Křeslo, Lavička a Silo. Tak 
svá díla pojmenovali studenti ateliéru Hlaváček – Čeněk FA ČVUT 
v Praze, kteří je navrhli a postavili. Mají slouţit myslivcům i turistům. 
Původně se počítalo s lokalitou zvanou Kyselina o pár set metrů 
severněji. Ukázalo se však, ţe vybudovat základy vyhlídek v místě 
bývalého odkaliště by bylo krajně obtíţné. Libčičtí se však dohodli 
se sousedy z Turska a našlo se nové umístění nedaleko 
mohylového pohřebiště v Chýnovském háji. Vyšší vyhlídky mají 
ţebřík, ta niţší (Křeslo) má schody. Všechny mají kovovou 
konstrukci s vyhlídkovou plošinou z modřínového dřeva a 15 příčlí 
nebo schodů. Slavnostní otevření „posedů“ proběhlo 3. října 2021. 
 

INFO volný přístup po celý rok 
 

LOKALITA vyvýšené návrší u osady Těšina, nedaleko obce Tursko, 
nad městem Libčice nad Vltavou, 14 km na S od Prahy 
 

VÝHLED u všech vyhlídek slušný (vzájemně se doplňují) – okolí 
Libčic, Říp a České středohoří, sídl.Bohnice v Praze, TV-věţ Ţiţkov  
 

VLAK Libčice nad Vltavou (3,2 km),  
 

BUS Libčice nad Vltavou, Chýnov (2,1 km) nebo Tursko (2 km);  
 

AUTO-P 50.197245, 14.332063 – ul. Luční (800 m)  



       Jihočeský kraj okres České Budějovice E  

Vyhlídkový posed Radonice 

Výstavba: 2021  Nadm.v.: 545 m  GPS: 49.145722, 14.539333 

Celková výška: ca 5 m  Výška výhledu: ca 2,5 m  Ţebřík: 10 příčlí 

 

Jednoduchý dřevěný myslivecký 
posed, který byl zároveň 
vybudován jako vyhlídkový, byl 
postaven na jaře 2021 u osady 
Radonice dobrovolníky z mysli-
veckého spolku Drahotěšice – 
Radonice. Vyhlídka se nalézá 
zhruba 0,5 km na západ od 
Radonic na okraji lesa a je 
umístěna na původním beto-
novém podstavci z bývalé 
vodárny. Na vzniku dřevostavby 
se finančně podílela Jaderná 
elektrárna Temelín v rámci 
programu Oranţový rok. Otevření 
vyhlídky proběhlo 12. června 
2021 a bylo úspěšně zakončeno 
sousedským posezením v místní 
hospůdce. 
                               

INFO volný přístup po celý rok – vstup na vlastní nebezpečí 
 

LOKALITA asi 600 m západně od osady Radonice, obec Dolní 
Bukovsko, 20 km na S od Českých Budějovic 
 

VÝHLED osada Radonice a oblast Třeboňské pánve 
 

VLAK Dynín, zastávka (7,7 km),  
 

BUS Dolní Bukovsko, Radonice (800 m);  
 

AUTO 49.143398, 14.541381 (300 m) 

 
 
 
 

Foto: M.Farková 



 F      Liberecký kraj  okres Semily   

Vyhlídkový lesopark na vrchu Stráţ 

Výstavba: 2020-21  Nadm.v.: 780 m  GPS: 50.719952, 15.449235 

Celkové výšky: 1 - 10 m  Schody a ţebříky: různě 

 

Skalní vyhlídka Stráţ 
(téţ Stráţník) dříve 
Stráţní kámen (něm. 
Wachstein) ve středo-
věku slouţila jako 
hláska, ze které se 
posílaly varovné sig-
nály před moţným 
útokem ze severu. 
V letech 2020 a 2021 
zde bylo městem 
Rokytnice n. Jizerou 
vybudováno 5 vyhlíd-

kových staveb, z nichţ 4 jsou stylizované do podob postav, které 
obsahuje znak města, tj. medvěd, ovce, liška a horník. Mají kovové 
konstrukce opláštěné dřevem, které postupně vlivem počasí 
ztmavne. Jejich podobu navrhli architekti z libereckého ateliéru 
Mjölk. Vyhlídky jsou propojeny lesní stezkou a doplněny lavicemi a 
stoly. Oficiální zpřístupnění proběhlo koncem června 2021.  
 

INFO volný přístup po celý rok 
 

LOKALITA vrh Stráţ (také Stráţník) na J od Rokytnice nad Jizerou, 
16 km na SV od Semil 
  

VÝHLED údolí Rokytnice nad Jizerou, Krkonoše, Studenov, Paseky 
nad Jizerou, Lysá hora, Kotel, Plešivec, Čertova hora i Ještěd   
 

VLAK Jablonec nad Jizerou (3,2 km),  
 

BUS Rokytnice nad Jizerou, nám. (2,2 km); 
 

AUTO-P 50.715541, 15.450600 – nedaleko hotelu Stráţ (720 m) 

 
 



       Pardubický kraj  okres Svitavy G  

Vyhlídka Fajmonova lípa u Čisté 

Výstavba: 2021  Nadm.v.: 402 m  GPS: 49.831675, 16.339946 

Celková výška: 4,9 m  Výška výhledu: 3,8 m  Schody: 19 
 

Pravděpodobně nej-
kratší vyhlídkový 
chodník je v obci 
Čistá u Litomyšle. 
Jeho středobodem 
se stala Fajmonova 
lípa, která je stará 
250-350 let. Strom 
má pohnutý osud. 
Kdysi do něj uhodil 
blesk, ale horší věc 
přišla před pár lety. 
Lípu totiţ někdo 
úmyslně zapálil a ona vyhořela. V roce 2015 lidé z Čisté zasadili 
o pár metrů dál lípu novou. To ještě nevěděli, ţe Fajmonova lípa se 
jen tak nevzdá a mladé výhony vytvořily novou korunu. Vyhlídkový 
chodník má podobu písmene S, obloučky obepínají obě lípy. Je 
vyroben z dubového dřeva s kovovými prvky (schodiště a zábradlí). 
Autorem projektu je Ing. Martin Novák a na stavbě se podíleli i 
místní řemeslníci, tesaři z Osíka, zámečník z Čisté a další místní 
nadšenci. Vyhlídka byla slavnostně otevřena 17. listopadu 2021. 
 

INFO volný přístup po celý rok  
 

LOKALITA kříţení polních cest u obce Čistá nedaleko Litomyšle, 
12 km na SZ od města Svitavy 
 

VÝHLED Orlické hory, panorama Krkonoš se Sněţkou, krajina 
Ţďárských vrchů a Javornický hřeben 
 

VLAK+BUS Litomyšl, ţst. (6,5 km),  
 

BUS Čistá, pod sokolovnou (1,8 km); 
 

AUTO 49.834143, 16.329838 (1,4 km) 
 

Foto: T.Brázdová 



 H      Jihomoravský kraj okres Hodonín 
 

 

Vyhlídka nad vinohrady v Ţádovicích 

Výstavba: 2021  Nadm.v.: 270 m  GPS: 49.020500, 17.194108 

Celková výška: 3,7 m  Výška výhledu: 2,5 m  Schody: 1 

 

Vyhlídková plošina 
nad obcí Ţádovice 
byla postavena na 
jaře 2021. Nachází 
se na jedné ze tří 
vycházkových tras, 
které nechala obec 
ve svém katastru 
vyznačit. Tyto trasy 
navazují na 12 km 
dlouhou páteřní stez-
ku s názvem „Cesta 
krajinou mikroregionu 

Podchřibí“. O její vytyčení a následné vybudování odpočívadel a 
jednoduchých vyhlídkových míst se zaslouţil Svazek obcí 
mikroregionu Podchřibí, a to zejména díky dotaci z Programu 
rozvoje venkova (737 tis. Kč z celkových nákladů ve výši 1,2 mil. 
Kč). Stavbu vyhlídky nad vinohrady v Ţádovicích provedla firma 
Alexandr Kalous z Kostelce (tesařství a stavební práce) a Jakub 
Pařízek z Kyjova (zámečnictví). 
 

INFO volný přístup po celý rok   
 

LOKALITA návrší Kopaniny s vinicemi nad obcí Ţádovice, nedaleko 
od rozhledny Súsedská nad obcí Hýsly, 19 km na S od Hodonína 
 

VÝHLED převáţně jiţním směrem – obec Ţádovice, Kyjovská 
pahorkatina, Dolnomoravský úval, Pálava aj. 
 

VLAK Vlkoš (5,7 km), 
 

BUS Ţádovice (950 m); 
 

AUTO 49.019629, 17.191467 – poblíţ stromové kaple (300 m) jinak  
 

P u ObÚ Hýsly 49.025397, 17.181419 (1,4 km) + okruţní cestou 
kolem rozhledny Súsedská 

Foto: Mapy.cz-L.Frank 



       Olomoucký kraj  okres Šumperk I  

Vyhlídka Humenec v Zábřehu 

Výstavba: 2021  Nadm.v.: 332 m  GPS: 49.873034, 16.878146 

Celková výška: 3,8 m  Výška výhledu: 2,6 m  Schody: 12 

 

Betonová vyhlídková 
plošina s dřevěným 
opláštěním stojí od 
roku 2021 na kopci 
Humenec v Zábřehu. 
Záměr vybudování 
vyhlídkové stavby 
spadá zhruba do 
roku 2017, kdy se 
tento nápad objevil 
v plánech města. 
Zábřeh na revitalizaci 
vrchu Humenec za-
hrnující především zaloţení sadu ovocných stromů. Vyhlídku 
navrţenou Ing. Vendulou Klírovou postavila firma VHH 
Thermont s.r.o. z Uničova v létě 2021. Z boční strany je doplněna 
skluzavkou a umoţňuje zároveň kryté posezení pod vyhlídkovou 
plošinou. Náklady na vybudování vyhlídky dosáhly celkem cca 
1,95 mil. Kč. Částkou 1,21 mil. Kč přispěl na její stavbu a výsadbu 
sadu obchodní řetězec Billa, spol. s r.o. Slavnostní uvedení do 
provozu proběhlo 16. září 2021. 
 

INFO volný přístup po celý rok        
 

LOKALITA návrší Humenec na jiţním okraji města Zábřeh, místní 
část Rudolfov či Skalička, 13 km na JZ Šumperku  
 

VÝHLED zejména severním směrem – město Zábřeh, Zábřeţská 
vrchovina, Jeseníky, Praděd aj. 
 

VLAK+BUS Zábřeh na Moravě, ţst. (1,1 km), 
 

BUS Zábřeh, Skalička, rozc. (600 m); 
 

AUTO-P 49.872177, 16.878973 (150 m) 
 

Foto: D.Sedlák 



 J      Moravskoslezský kraj okres Ostrava - město   

Stříbrná věţ ve Vřesině u Ostravy 

Výstavba: 2021  Nadm.v.: 265 m  GPS: 49.818458, 18.138130 

Celková výška: 7 m  Výška výhledu: 4,5 m  Schody: 24 

 

Rodinný areál Skalka je ideálním 
místem k aktivnímu trávení 
volného času i odpočinku pro 
rodiny s dětmi. Nachází se 
v ekologickém koridoru, mezi lesy 
a poli na okraji města Ostravy. 
V létě areál nabízí 32 zábavných 
atrakcí, např. po celý rok arénu 
s trampolínami, bludiště, v zimě 
dětský skipark, sjezdovku. 
Součástí areálu je rovněţ minizoo 
s 27 druhy zvířat a také s niţší 
vyhlídkovou věţí částečně 
koncipovanou jako dětský herní 
prvek. Jedná se o kovovou 
příhradovou konstrukci s výškou 
zhruba 7 metrů a hmotností cca 
2,8 tun. Její výstavba trvala 

přibliţně 3 měsíce a návštěvníkům minizoo byla poprvé otevřena 
11. května 2021. U věţe je malé dětské hřiště s houpačkami.   
 

INFO otevírací doba – viz www.skalkaostrava.cz 
 

LOKALITA pod kopcem Záhumenice v areálu Skalka family park 
u obce Vřesina u Ostravy - Poruby, 11 km na Z od centra Ostravy 
     

VÝHLED Ostrava a blízké okolí, obce Vřesina a Krásné Pole, 
minizoo v areálu 
 

VLAK Ostrava - Svinov (6 km),  
 

BUS Vřesina, hřbitov (850 m) nebo BUS-MHD v PÁ-NE přímo 
k areálu Skalka či TRAM-MHD Poruba, Vřesinská (1,3 km);  
 

AUTO-P přímo u areálu s rozhlednou 
 

http://www.skalkaostrava.cz/


       Moravskoslezský kraj okres Ostrava - město K  

Vyhlídka Krásné Pole v Ostravě 

Výstavba: 2021  Nadm.v.: 321 m  GPS: 49.856261, 18.122261 

Celková výška: 4,2 m  Výška výhledu: 3 m  Schody: 16 

 

Turistické zastavení s vyhlídkovou 
plošinou vybudoval na západním 
okraji Ostravy (městský obvod 
Krásné Pole) soukromý investor. 
Z jeho podnětu byly na konci roku 
2000 v místním zpravodaji 
Krásničan zveřejněny tři varianty 
budoucí podoby tohoto zastavení, 
přičemţ občané byli vyzváni 
k výběru jedné z nich. Nabízela 
se varianta malé vyhlídky „Okno 
do krajiny“, posezení se zvo-
ničkou a posezení s houpací 
lavicí. Hlasujícím se nejvíce líbilo 
řešení v podobě jednoduché 
vyhlídkové stavby, která byla 
následně v polích severně od 
městské části Krásné Pole 
vybudována v průběhu léta 2021.  
 

INFO volný přístup po celý rok  
 

LOKALITA mírné návrší v lokalitě Okolnice na západním okraji 
Ostravy mezi městskou čtvrtí Krásné Pole a obcí Velká Polom, 
12 km na Z od centra Ostravy 
     

VÝHLED jen západním směrem – okolní pole, údolí potoka Mešnice, 
vesnice Dolní a Horní Lhota a Čavisov a část Vítkovské vrchoviny 
 

VLAK Děhylov (6 km),  
 

BUS-MHD Krásné Pole, Záuliční (1,2 km);  
 

AUTO 49.859438, 18.121822 – při silnici č. 465 (360 m) nebo  
 

P 49.845301, 18.123263 – u ÚMOb Krásné Pole (1,4 km) 
 

Foto: Mapy.cz-Martin  
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