
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   Jaroslav Fábera, Aleš Král  

  Rozhledny České republiky 2022 
   4. dodatek ke knize Rozhledny České republiky 

   Vydání - prosinec 2022 Praha 

   Elektronická verze, volně stažitelná a kopírovatelná  
 



       Úvod   
 

 
Vážení čtenáři, rozhlednová veřejnosti, 
 

dostává se Vám do rukou již čtvrtý dotatek knihy o rozhlednách ČR. 
Jsme velmi potěšeni, že během tohoto roku 2022 přibylo na 
rozhlednové mapě naší republiky opět pár rozhleden. Letos to 
opravdu není moc, ale i tak jsme rádi, že alespoň něco. 
Rozhledny pro Vás neustále dokumentujeme a vydáváme dodatky 
k naší původní úspěšné publikaci „Rozhledny České republiky“ 
(nakladatelství Plot, 2019), viz QR kódy na zadní straně obálky. 
 

Obdobně jako v předešlém vydání brožury je i tato vydána pouze 
v elektronické podobě. Jejím obsahem jsou nové rozhledny, které 
byly zkolaudovány a otevřeny pro veřejnost v průběhu roku 2022. 
Informace v ní obsažené 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 využili 
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.  
 

Souběžně s vydáním této brožury dochází k vyhlášení tradiční 
ankety Klubem přátel rozhleden „Rozhledna roku 2022“. Aspiranty 
na vítězství v této anketě mohou být právě nové rozhledny uvedené 
v této brožuře (pod pořadovými čísly 1 až 5). Některé další nižší 
a jiné vyhlídkové stavby uvádíme pro zajímavost i doplnění 
uceleného přehledu v závěrečné části brožury (označené písmeny 
A až D).  
 

Zároveň bychom Vás chtěli informovat, že na jaře roku 2022 vyšla 
v nakladatelství Plot kniha Rozhledny Slovenska a Polska a 
listopadu téhož roku kniha Rozhledny Německa a Rakouska, kde 
jsou uvedeny všechny rozhledny do 60 km od naší hranice.  
  

Přejeme příjemné čtení a úspěšné cestování po rozhlednách České 
republiky i dále ve světě. 
 

Jaroslav Fábera a Aleš Král (členové Klubu přátel rozhleden) 
 



 



 



 1   Středočeský kraj  okres Praha – západ   

Korunka u obce Černolice 

Výstavba: 2020–22  Nadm.v.: 467 m  GPS: 49.915917, 14.298003 

Celková výška: 30,2 m  Výška výhledu: 20 m  Schody: 1+118 

 

Obecní úřad Černolice plánoval 
výstavbu turistické rozhledny na 
zalesněném vrchu Červená hlína 
zhruba od r. 2010. Tento záměr 
však dlouho hatil nedostatek 
vlastních financí. Posun nastal až 
v r. 2016, kdy se obec dohodla na 
spolupráci s telekomunikační fir-
mou Družstvo Eurosignal, která 
hodlala v lokalitě postavit retrans-
lační vysílač. Podle této dohody 
měl sloužit také jako rozhledna. 
Výstavba vyhlídkové věže byla 
zahájena na jaře 2020 zhotove-
ním základů. Kovová konstrukce 
pak na místě vyrostla na podzim 
2021 a má tvar rotačního hyper-
boloidu s nakloněnou osou o 7,5°. 

Podle architektonického návrhu MgA. Přemysla Kokeše stavbu 
realizoval generální dodavatel, firma TPB Steel, spol. s r.o. za 
částku 10,5 mil. Kč. Slavnostní otevření věže proběhlo 29. května 
2022. Na základě jednoho z návrhů místních občanů získala jméno 
„Korunka“ (podle vršku stavby připomínající korunu). 
 

INFO otevírací doba březen–listopad denně 24 hod. – volný přístup 
(v zimě uzavřena) – viz rozhledny.webzdarma.cz/cernolice.htm 
 

LOKALITA vrch Červená hlína v lese na S nad obcí Černolice, 
21 km na JZ od Prahy  
 

VÝHLED kruhový – Brdy, Berounsko, vysílač Cukrák, Praha, 
Černošice, Berounka, Krkonoše, Jizerské hory s Ještědem, Říp aj. 
 

VLAK+BUS Dobřichovice, žst. (2,3 km), BUS Černolice (1 km);  
 

AUTO-P 49.913165, 14.296885 (450 m)   

https://rozhledny.webzdarma.cz/cernolice.htm


       Jihočeský kraj okres Písek 2  

Langova rozhledna – Onen svět 

Výstavba: 2001/2022  Nadm.v.: 590 m  GPS: 49.558993, 14.237866 

Celková výška: 15 m  Výška výhledu: 11 m  Schody: 47 

 

Poblíž Orlické přehrady u osady 
Lašovice se na protáhlém návrší 
Hrby nachází turistická chata 
Onen svět. O její výstvabu se 
v roce 1940 zasloužil KČT. 
V období komunismu objekt slou-
žil jako rekreační středisko státní-
ho podniku Potraviny Praha. 
S příchodem nového majitele 
v 90. letech 20. stol. byla do té 
doby chátrající chata v roce 2005 
kompletně opravena. O čtyři roky 
dříve vyrostla v její blízkosti 
dřevěná zhruba 15 metrů vysoká 
rozhledna. Náklady na její stavbu 
tehdy činily cca 250 tis. Kč. 
Slavnostní otevření proběhlo dne 
28. dubna 2001. Své jméno –
Langova rozhledna – získala po ing. Čestmíru Langovi (1879–
1966), majiteli okolního panství a obdivovateli místní krajiny. Svému 
účelu sloužila až do jara 2022, kdy byla pro svůj špatný stav 
stržena. Na jejím místě v dubnu a květnu téhož roku byla firmou 
Dřevoprofit Příbram, s.r.o. vystavěna rozhledna nová, replika té 
původní. Návštěvníkům slouží od 21. května 2022.  
                 

INFO otevírací doba červenec–srpen denně 9–19 hod., září–červen 
SO–NE 9–18 hod. – viz onensvet.com/rozhledna 
 

LOKALITA kopec Hrby (627 m n. m.) u turistické chaty Onen Svět 
nad obcí Lašovice, 6 km na SZ od Kovářova, 40 km na S od Písku  
 

VÝHLED Střední Povltaví, Písecké vrchy, JE Temelín, Šumava, 
zámek Orlík, Novohradské hory, Brdy, rozhledna Veselý kopec 
 

BUS Kovářov, Onen Svět samoty (580 m);  
 

AUTO-P 49.559355, 14.238470 – u turistické chaty Onen svět 

https://onensvet.com/rozhledna/


 3      Kraj Vysočina  okres Pelhřimov   

Pivovarská rozhledna Bernard v Humpolci 

Výstavba: 2020–22  Nadm.v.: 535 m  GPS: 49.539775, 15.360056 

Celková výška: 37 m  Výška výhledu: 32,5 m  Schody: 189 

 

Vedení humpoleckého pivovaru 
Bernard více než čtvrt století snilo 
o výstavbě návštěvnického centra 
doplněného o rozhlednu. Tuto vizi 
se mu podařilo uskutečnit až v 
letech 2019–2021, kdy zde vyrostl 
moderní čtyřpatrový komplex 
zahrnující např. obchod, expozici 
s modelem pivovaru, restauraci, 
pivnici a kinosál pro 65 osob. 
Originální interiér centra navrhnul 
tým architektů z pražské firmy 
Hezkey s.r.o. ve spolupráci s arch. 
Barbarou Bencovou. Součástí 
centra se stala také kovová 
konstrukce rozhledny obepínající 
původní pivovarský komín.  
Investici za zhruba 160 mil. Kč 

zrealizoval generální dodavatel firma Podzimek a synové s.r.o. 
z Třešti, konstrukci rozhledny dodala firma Excon, a.s. Oficiální 
otevření proběhlo 1. června 2022. 
 

INFO otevřeno duben–listopad PO–PÁ 9–17 hod., SO 9–13 hod., 
NE+Sv. zavřeno – viz www.navstivtebernard.cz/cs/rozhledna 
 

LOKALITA areál pivovaru Bernard v Humpolci, 150 m JZ od 
Horního náměstí, vstup z ulice Jihlavská, 15 km na SV od 
Pelhřimova 
 

VÝHLED kruhový – pivovar, Horní náměstí s kostelem sv. Mikuláše, 
město Humpolec a okolí, zřícenina hradu Orlík, hrad Lipnice, vrch 
Melechov, Havlův kopec, Trucbába, Jiřice aj. 
  

VLAK Humpolec, žst. (1,2 km), BUS Humpolec, nemocnice (350 m);  
 

AUTO-P 49.540423, 15.361203 (140 m) 

http://www.navstivtebernard.cz/cs/rozhledna


       Jihomoravský kraj okres Znojmo 4  

Uherčice na Znojemsku 

Výstavba: 1801/2022  Nadm.v.: 436 m  GPS: 48.917512, 15.633807 

Celková výška: 10 m  Výška výhledu: ca 8 m  Schody: 44 

 

Historická rozhledna v podobě 
umělé hradní zčíceniny se nalézá 
v anglickém parku státního zámku 
Uherčice na Znojemsku. Datem 
svého vzniku je nejstarší rozhled-
nou na Moravě a zároveň druhou 
nejstarší na území ČR. Uherčický 
zámecký park byl založen kolem 
roku 1800 hrabětem Collaltem.  
Autorem projektu se stal vídeňský 
dvorní divadelní architekt Anton 
Ortner. Kromě vyhlídky navrhnul 
tento architekt další, dnes již 
zaniklé romantické stavby (např. 
gloriet, Dianin chrám, altán aj.) 
Později v období totality zámecký 
areál spravovala pohraniční stráž, 
poté nápravné zařízení a země-
dělci státního statku. Z rozhledny zůstala pouze zbídačená 
zapomenutá ruina. V roce 1995 přešel zámecký areál pod správu 
Památkového ústavu v Brně, který zahájil jeho postupnou obnovu. 
Samotná rozhledna prošla rekonstrukcí v roce 2021. Po dlouhých 
desetiletích se návštěvníkům opět otevřela v červnu 2022. 
 

INFO otevřeno duben–říjen – během otevírací doby zámku je věž 
volně přístupná – viz www.zamek-uhercice.cz 
 

LOKALITA areál zámeckého parku v Uherčicích, nad skalním 
ostrohem, 300 m na S od zámku, 35 km na Z od Znojma 
 

VÝHLED omezený – zámecký komplex, obec Uherčice a protilehlá 
zástavba místní části zvané Rafanda 
 

BUS Uherčice, u parku (570 m);  
 

AUTO-P 48.914387, 15.632953 – u zámku (650 m) 

foto: V.Vozka 

http://www.zamek-uhercice.cz/


 5      Olomoucký kraj  okres Šumperk   

Nadhledna Háječek 

Výstavba: 2021–22  Nadm.v.: 603 m  GPS: 49.937823, 16.836112 

Celková výška: 30,3 m  Výška výhledu: 27,3 m  Schody: 144 

 

Stavbu rozhledny na kopci 
Háječek mezi obcemi Svébohov a 
Zborov na Šumpersku inicioval od 
r. 2017 místní spolek  JAMAPA, 
z.s., a to na místě, kde dříve 
stávala dřevěná měřická věž. 
Současnou rozhlednu na Háječku 
projektoval ing. Martin Novák 
podle návrhu architekta Zdeňka 
Fránka (Franek Architects), který 
ji navrhnul jako „hyperbolický 
paraboloid“. Výstavba rozhledny 
odstartovala v dubnu 2021, jejím 
generálním dodavatelem se stala 
firma Teplotechna Ostrava a.s. 
Náklady na stavbu dosáhly cca 
11,7 mil. Kč, z toho část pokryly 
dotace od MMR (5 mil. Kč), 

Olomouckého KÚ (950 tis. Kč) a příspěvky od sponzorů. Věž se 
jmenuje „Nadhledna Háječek“ a byla otevřena 12. dubna 2022. 
 

INFO otevřeno duben–září 7–21 hod., březen+říjen 8–19 hod., 
listopad–únor 8–17 hod.; vstup přes turniket (platba je možná 
mincemi, bankovkami či plat. kartou) – viz www.nadhledna.cz + FB 
 

LOKALITA kopec Háječek mezi obcemi Svébohov a Zborov, 6 km 
na S od Zábřehu na Moravě, 10 km na Z od Šumperku 
 

VÝHLED Hrubý a Nízký Jeseník, Praděd, Rychlebské hory, Orlické 
hory, Zábřežská vrchovina, rozhledny Háj, Lázek, Suchý vrch 
 

VLAK Zábřeh na Moravě, žst (6 km) či Bohutín, žst (5,8 km), 
 

BUS Zborov (1,5 km), Svébohov (2,4 km – po NS s přev. 186 m); 
 

AUTO-P 49.943807, 16.833856 – jako BUS Zborov nebo 49.941735, 
16.837009 – u lyžařského areálu (1 km / přev. 129 m) 

foto: J.Hrinda 

http://www.nadhledna.cz/
https://www.facebook.com/nadhledna


    Hlavní město Praha  obvod Praha 5 – Smíchov A  

Vyhlídka v parku Santoška 

Výstavba: 2022  Nadm.v.: 224 m  GPS: 50.064603, 14.402999 

Celková výška: 5 m  Výška výhledu: 3,5 m  Schody: 9 vysokých 

 

Drobná dřevěná rozhledna byla 
postavena v parku Santoška na 
Smíchově v červnu 2022 během 
festivalu Landscape Praha. Jedná 
se o dílo studia Kamil Mrva 
Architects, s.r.o. (architekti Kamil 
Mrva a Martin Vymetálek), kterou 
vystavělo truhlářství Petr Velát, 
Choustník. Stavba je autory 
prezentována také jako socha 
z dřevěných fošen či prolézačka.  
Výstup umožňuje devět vysokých 
schodů. Výhled je omezený a 
nabízí se pouze východním 
směrem. Přístup je možný z ulice 
Nad Santoškou nebo z ulice 
Radlická po 156 schodech od 
portálu tunelu Mrázovka. Park 
Santoška je situován v mírně zvlněném terénu s množstvím starých 
stromů (platany, jasany, jírovce) a společně s venkovskou usedlostí 
Santoška je chráněn jako kulturní památka ČR.  
 

INFO volný přístup po celý rok      
(www.landscape-festival.cz/cz/instalace#popupcontent) 

 

LOKALITA park Santoška přímo nad portálem tunelu Mrázovka, 
na S a SV straně Pavího vrchu na Smíchově, 2,5 km na JZ od 
centra města 
 

VÝHLED omezený pouze východním směrem, ale velmi pěkný ze-
jména v zimě – velká část Prahy a její dominanty, Smíchov aj. 
 

VLAK Praha-Smíchov (800 m), TRAM+BUS-MHD Křížová (350 m), 
 

METRO-B Anděl, výstup Na Knížecí (800 m) 
 

AUTO-P 50.063916, 14.399092 – ul. Nad Santoškou (350 m) 
  

http://www.landscape-festival.cz/cz/instalace#popupcontent


 B      Jihočeský kraj okres České Budějovice   

Nové Dvory u Českých Budějovic 

Výstavba: 2022  Nadm.v.: 383 m  GPS: 49.004182, 14.403319 

Celková výška: 9,3 m  Výška výhledu: 5,7 m  Schody: 38 

 

Dřevěná ptačí pozorovatelna 
u osady Nové Dvory v oblasti 
Vrbenských rybníků nedaleko 
Českých Budějovic byla posta-
vena v létě 2022 z iniciativy 
Krajského úřadu Jihočeského 
kraje. Ten její stavbu plánoval 
zhruba od roku 2019. Jedná se o 
konstrukci z akátového dřeva (na-
hrubo opracované kmeny, větve a 
prkna) ve tvaru trojbokého jehlanu 
se základnami o délce 7,5 m a 
výškou 9,3 m. K nedalekému 
Starému houženskému rybníku 
od ní vede dřevěná lávka. Projekt 
pozorovatelny připravil ateliér 
A8000 s.r.o. z Českých Budějovic, 
stavební a technickou část doku-

mentace zajistil pražský Archcon atelier, s.r.o. Celkové náklady na 
vybudování pozorovatelny a lávky dosáhly zhruba 2,7 mil. Kč. 
Stavební práce provedla firma Precis Building SE, Haklovy Dvory. 
Pozorovatelna byla oficiálně otevřena 6. října 2022. 
                

INFO volný přístup po celý rok (rozhledny.webzdarma.cz/vrbenske.htm) 
 

LOKALITA severní okraj osady Nové Dvory (u minipivovaru a hotelu 
Kněžínek) v oblasti českobudějovických rybníků (poblíž PR 
Vrbenské rybníky), 6 km na SZ od centra Českých Budějovic 
 

VÝHLED oblast českobudějovických rybníků (PR Vrbenské rybníky), 
zámek Hluboká nad Vltavou  
 

VLAK Hluboká nad Vltavou, žst. (6,8 km);  
 

BUS Haklovy Dvory (1,8 km);  
 

AUTO-P 49.002746, 14.403570 – Nové Dvory, téměř u vyhlídky  

foto: V.Vozka 

https://rozhledny.webzdarma.cz/vrbenske.htm


       Ústecký kraj okres Chomutov C  

Hvězdárna v Kadani 

Výstavba: 2021–22  Nadm.v.: 390 m  GPS: 50.389648, 13.262525 

Celková výška: cca 8 m  Výška výhledu: 5 m  Schody: 27 

 

Nápad vystavět na 
Prostředním vrchu 
v Kadani observatoř 
vzešel v roce 2015 
od nadšenců z astro-
nomického kroužku 
místního gymnázia. 
Iniciativu poté pod-
pořilo město Kadaň, 
které se stalo inve-
storem stavby. Její 
výstavbu podle pro-
jektu Jiřího Kučery 
provedla v roce 2021 pražská firma Petrom Stavby, a.s. 
za necelých 6 mil. Kč. Na vybavení získalo gymnázium grant ve 
výši 2,5 mil. Kč od Krajského úřadu Ústeckého kraje na rozvoj 
technických klubů, na projektovou dokumentaci přispěla společnost 
Sev.en Energy AG. Observatoř byla do užívání předána 5. února 
2022. V současnosti slouží k vědeckému výzkumu proměnných 
hvězd a exoplanet, ale také jako zázemí pro místní tematické 
kroužky a vyhlídková stavba.   
                 

INFO otevírací doba – viz tk.gymka.cz – vyhlídková plošina je volně 
přístupná pouze přes den  
 

LOKALITA Prostřední vrch (399 m n. m.) na SZ okraji Kadaně, 
13 km na JZ od Chomutova 
 

VÝHLED Kadaň, Doupovské hory, Krušné hory, České Středohoří, 
Rakovnická pahorkatina 
 

VLAK+BUS Kadaň, žst. (1,9 km) nebo Kadaň-Bystřice, žst. (1,9 km) 
 

BUS-MHD Kadaň, Jana Roháče, Šuplík (700 m);  
 

AUTO-P 50.388472, 13.262753 (150 m) nebo až k hvězdárně 

 

foto: J.Holešovský 

https://tk.gymka.cz/


 D     Královéhradecký kraj okres Jičín   

Vyhlídkový vodojem u Markvartic 

Výstavba: 2020–22  Nadm.v.: 397 m  GPS: 50.439331, 15.213390 

Celková výška: ca 5 m  Výška výhledu: ca 4 m  Schody: 0 

 

Vyhlídkový vodojem 
u obce Markvartice 
na Jičínsku nechala 
v letech 2020–2022 
vystavět za účelem 
posílení dodávek pit-
né vody Vodohospo-
dářská a obchodní 
společnost, a.s. Be-
tonový monolit ukrý-
vá nádrž o  objemu 
300 m

3
, která je pře-

kryta zemním valem 
představující podle autorů návrhu stavby (Z. Balík a J. Dvořák 
z ateléru Zette s.r.o.) „polní brázdu“. Chodba procházející valem 
pak připomíná nedalekou Císařskou chodbu v Prachovských 
skalách. Stavební práce provedla pražská firma BAK stavební 
společnost, a.s. Umělé návrší v horní části vodojemu umožňuje 
kruhový rozhled, kterému dominuje zejména nedaleká zřícenina 
hradu Trosky. Na podzim 2022 získala stavba jedno z čestných 
uznání v soutěži Grand Prix Architektů 2022. 
           

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

LOKALITA nedaleko vyvýšeniny Čakan (398 m n. m.) mezi obcemi 
Markvartice a Příchvoj, 10 km na Z od Jičína 
 

VÝHLED kruhový – Říp, Vrátenská hora, Bezděz, Ralsko, Luž, 
Ještěd, zámek Humprecht, zříc. Trosky, Kozákov, Sněžka, Tábor, 
Černá hora, Zebín u Jičína, Zvičina aj. 
 

VLAK Sobotka, žst. (5,6 km),  
 

BUS Markvartice, Rakov, Čakan (250 m);  
 

AUTO přímo u vodojemu 

 

foto: archiweb.cz 

http://www.archiweb.cz/
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