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na vyhlídky
Vzhůru Česko je rozhlednový ráj,

nad krajinou se tyčí přes
čtyři stovky vyhlídkových
věží. Vybrali jsme z nich

11 tipů, které jsou ŠIKOVNĚ
DOSTUPNÉ VLAKEM.
text: Petr Čermák, Jiří Štekl

kresby: Jiří Štekl,
www.rozhlednovymrajem.cz

N a pomezí Jizerských hor a Kr-
konoš, v jednom z nejkrásněj-
ších koutů Česka, se zdvihá
do nadmořské výšky 959 me-
trů kopecHvězda. Jeho vrchol

zdobí česká „Miss rozhledna“. Výšlap k os-
miboké kamenné věži Štěpánka můžeme
směle nazvat královským železničním roz-
hlednovým výletem: hodinová procházka
po modré značce krajem lesů a roubenek
začíná v Kořenově na nádraží jediné české
ozubnicové trati s muzeem a výtopnou.

Kromě vlakových legend zaujme
na kopci i příběh Štěpánky: 24metrů vyso-
kou věž začal budovat kníže Rohan v roce
1847, ale otevřena byla až roku 1892. Se
stavbou otálel, jelikož mu vědma proroko-
vala po dokončení smrt – a měla pravdu.
Z ochozu věže spatříte holé hřbety Krko-
noš, zalesněné Jizerské a Lužické hory, špi-
čatý Ještěd i zubatý Bezděz.

Zpátkynavlaksedápovýtečnémobědě
v chatě Hvězda (ochutnejte šťavnatý burger
či lívance s lesním ovocem) sejít za hodinu
po zelené značce do Tanvaldu kolem další
rozhledny, bizarního příchovického Majá-
ku Járy Cimrmana. Ten byl „na památku
mistrovu neomezenému rozhledu“ v duchu
cimrmanovského humoru vztyčen v roce
2013 namístě s nevalnou vyhlídkou.

Jedlová, Lužické hory
Jedlová je odlehlá železniční křižovatka
v lesích Lužických hor. Místní chloubou
je klasická „nádražka“ s nabídkou vydat-
ných „hotovek“. Tady není hřích se nacpat,

vkopcíchvše záhyvypotíte.Dobřeposlouží
hned nejbližší vrcholek, který se jmenuje
stejně jakonádraží, alenalézáseo229metrů
výš (774m n. m.). Po značených lesních sil-
ničkách trvá výstup asi hodinu, my jsme to
zkratkami zvládli v polovičním čase i s dět-
mi. Samozřejmě zazněla zakázaná otázka
„Kdy už tam budeme?“, ale v nejdrsnějším
úseku ji vystřídalo nadšené zvolání „To je
super!“ Vydrápali jsme se na Jedlovou str-
mým kamenným lavinovým polem. Vede
k němu neznačená stezka odbočující vpra-
vo ze silnice kousek nad rozcestímU ranče.
Když k tomu přičtete led skrytý pod listím
na lesních pěšinách ještě v půli dubna, la-
byrint spletitých kořenů pod nohama a na-
hoře nepříliš udržovanou vyhlídkovou věž
s vytlučenými okny a schodištěm obrost-
lýmmechem plus lanový park, může to být
docela dobrodružný den.

Hýlačka, Tábor
Dřevěná rozhledna Hýlačka ve tvaru hu-
sitské hlásky bývala chloubou jihočeského

Tábora. JenženaNový rok2012 shořela. Pár
let poté vyrostla na trefně zvaném kopeč-
ku Větrovy nad městem moderní ocelová
vyhlídková věž téhož názvu, jež se ve vět-
ru lehce pohupuje. Starou stavbu připomí-
nají u paty té novépietně zachované obrysy
základů, jinak se liší snad ve všem. Hlav-
ně výškou: jestliže ze staré Hýlačky bylo
vidět leda na město, nová má vyhlídkový
ochoz o 18 metrů výš, a tak shora spatříte
kruhové panoráma s husitským městem
na severu, ale také s dýmajícími věžemi
temelínské jaderné elektrárny a hradbami
Šumavy plus Novohradských hor na jihu.
Ze zastávky Horky na trati Tábor – Bechy-
ně je to 800metrů.

Háj, Aš
Kamenná věž nad Aší se pyšní dvěma nej.
Je to rozhodně naše nejzápadnější a prav-
děpodobně též nejmohutnější rozhledna.
Stavba vysoká 34 metrů se zprvu nazý-
vala Bismarckova, na nejvyšším vrcho-
lu české části pohoří Smrčiny ji postavili
původní němečtí obyvatelé v roce 1904.
Po vyšlápnutí 122 schodů spatříte pohoří
Smrčiny, Český a Slavkovský les, Dou-
povské a Krušné hory. Z nádraží v Aši sem
vede čtyřkilometrová modrá značka.

Mandloňový sad, Hustopeče
Mandloňové sady jsou i na vyhřáté jižní
Moravě unikátem, tyhle stromy vyžadují
spíš středomořské klima. Přesto nechala
olomoucká čokoládovna na čtyřech hek-
tarech u Hustopečí vysázet přes tisíc tep-
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lomilných stromů a daří se jim tam už víc
než půl století. Sademvede naučná stezka,
od roku 2012 je její dominantou sedmnác-
timetrová dřevěná věž, jež nabízí kromě
sadu vyhlídky na Pálavu, Novomlýnské
nádrže, Bílé Karpaty i dukovanskou ja-
dernou elektrárnu. Z nádraží Hustopeče
je to k rozhledně 2,5kilometru.

Šrotík, Staré Město
Železný maják, vysoký 27 metrů, sto-
jí od roku 2008 v objektu kovošrotu
na okraji Starého Města u Uherského Hra-
diště, jen 500 metrů od nádraží. Z ochozu
jsou překvapivé výhledy na Staré Město
s dvouvěžovým „kosmickým“ kostelem
svatéhoDucha, ale také na vrcholky Chři-
bů s hradem Buchlov, Hostýnské vrchy či
Bílé Karpaty s Velkou Javořinou a Velkým
Lopeníkem. Zajímavostí je Kovozoo se
zvířaty vyrobenými z kovového odpadu.

Zlatý Chlum, Jeseník
Přes nejvýš položenou rychlíkovou
zastávku celé republiky v Ramzové
(760m n. m.) vede zážitkový železniční
výlet po trati tzv. Slezského Semmerin-
gu. Nad městem Jeseník, 5km od nádraží
po červené značce, se na vrcholu Zlatého
Chlumu tyčí od roku 1899 štíhlá třiceti-
metrová kamenná krasavice, nazývaná
též Frývaldovská rozhledna. Z ochozu
přehlédnete Jeseníky, Rychlebské hory,
Králický Sněžník i kus Polska.

Hraniční vrch, Město Albrechtice
VČeskumáme přes 400 rozhleden, ale jen
jediná je dvojrozhledna. Vznikla v roce
2011 propojením dvou nevyužívaných
telekomunikačních stožárů nad Městem

Albrechtice (3km od nádraží po modré
značce) na hranici s Polskem. Spojova-
cí lávka ve výšce 25 metrů měří 18 met-
rů. Plošiny poskytují zajímavé výhledy
na část Jeseníků a okolní rozhledny Bis-
kupskou kupu, Cvilín a Úvalno.

Vodárna, Kolín
Šikovným rozhlednovým trendem se
stala přestavba nevyužívaných výško-
vých objektů. Příkladem budiž bývalá
vodárenská věž v Kolíně, zpřístupně-
ná pro vyhlídky od roku 2015. Najdete
ji 3km od nádraží. K dosažení ochozu
ve výšce 35 metrů je třeba projít nádr-
ží bývalého vodojemu, načež si užijete
kruhová panoramata města Kolín a vel-
ké části Polabí, ale také Krkonoš, Bezdě-
zu a Ještědu.

Stezka korunami stromů, Lipno
Velkolepá rozhledna, na jejíž ochoz mo-
hou vyjet maminky s kočárky i vozíčká-
ři, je od roku 2012 dominantou Lipna nad
Vltavou. Z vrcholu domovského kopce

Kramolína (900m n. m.) díky čtyřiceti-
metrové věži, přístupné po rampách skr-
ze koruny okolních stromů, dohlédnete
za jasných dní od zelené Šumavy až k alp-
skému ledovci Dachsteinu. Z věže lze sjet
toboganem, poté do Lipna lanovkou nebo
na koloběžce. Z nádraží je to hodinu pěš-
ky po červené a žluté značce.

Cibulka, Praha
Už téměř 200 let stojí v lesíku na pomezí
pražských čtvrtí Motol a Košíře nenápad-
ná kamenná věž. Dnes ji z velké části pře-
růstají stromy, avšak směrem k motolské
nemocnici a ke Strahovu se mezi větvemi
ještě otevírají limitované vyhlídky. Kaž-
dopádně je to jedna z hrstky rozhleden,
jež mají v Česku „vlastní“ nádraží: stejno-
jmenná zastávka překrásné trati Pražské-
ho SemmeringuCibulka se nachází jen půl
kilometru od věže. A ještě jedna speciali-
ta: zatímco obvykle musíte za vyhlídkami
stoupat dost strmě do kopce, tady půjdete
od kolejí k věži po rovině a z kopce.

vikend@mfdnes.czn

SOUTĚŽ
o skupinovou víkendovou jízdenku Českých drah

pro 2 dospělé a až 3 děti.

Soutěžní otázka: Která je nejvyšší rozhledna v Česku?

Odpověď pošlete na souteze@mfdnes.cz
do 10. 6. 2018 do 24:00 hod.

Více informací na www.mfdnes.cz/souteze

Správná odpověď z minulého Víkendu č. 22:
Spilka je část pivovaru, kde probíhá kvašení piva.

Jízdenka na léto
Cestuj Českem křížem krážem!

7dní od 690 Kč / 14 dní od 990Kč
Dětská jízdenka na 7dní od 390Kč

www.cd.cz
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