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Vystoupejte s námi do světa jiných rozměrů  

a nekonečných obzorů, objevte novou  

perspektivu pohledů na krásy kolem nás. 

Navštivte nejkrásnější rozhledny Libereckého 

kraje a jeho turistických regionů. Ať už Jizerské 

hory, Krkonoše, Lužické hory, Český ráj či 

Máchův kraj, na milovníky panoramatických 

výhledů čekají rozhledny a vyhlídkové věže 

nejrůznějších konstrukcí – dřevěné, kamenné 

nebo železné, rozmanité architektury, historické 

i moderní. Rozhledny a věže s rukopisem 

osobitých architektů, věže rozličných jmen, výšek 

a především nekonečného počtu výhledů do 

všech světových stran. Vypravte se na některou 

z 36 přístupných rozhleden. Budete odměněni 

překrásnými zážitky a dojmy z pohledů na známá 

i  neznámá místa Libereckého kraje. 
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Vyrazte za dalekými výhledy nejen do přírody ale 
i do měst Libereckého kraje. Odměnou za výstup 
na vyhlídkové věže, které bývají dominantou měst, 
vám bude jedinečný pohled na historická centra 
z ptačí perspektivy. Vyhlídkové ochozy najdete 
na věžích radnic v Liberci, Jablonci nad Nisou 
a Mladé Boleslavi, kostelů v Semilech, Bozkově, 
Jablonném v Podještědí a Rokytnici nad Jize
rou,  a na příležitostně otevřené rozhledně Špičák 
u České Lípy či na unikátním vodojemu v Ohraze
nicích u Turnova. Jako na dlani budete mít měs-
to a také Jizerské hory z vyhlídkové věže, která je 
součástí kulturního zařízení Lidové sady v Liberci. 
Chcete-li se potkat s ponocným a věžníkem a ještě 
si prohlédnout město Jičín z výšky, vypravte se na 
Valdickou bránu, která je jedinou zachovalou sou-
částí středověkého opevnění města. 

VYHLÍDKOVÉ 
VĚŽE



 

 

 

 

 

 

 

 

BRAMBERK
1

Žulová rozhledna byla postavena v roce 1912 a pa-
tří mezi jizerskohorské rozhledny, které projektoval 
známý jablonecký architekt – Robert Hemmrich. 
Rozhledna je 21 m vysoká, a pokud se rozhodnete 
zdolat jejích 87 dřevěných schodů, odměnou vám 
bude kruhový výhled, jak na blízké Jizerské hory 
a Krkonoše, tak i na protilehlý Černostudniční hře-
ben a celé město Jablonec nad Nisou. Od rozhledny 
je to jen kousek do typické horské vesničky Horní 
Maxov, kde za prohlédnutí určitě stojí kostel Bož-
ského srdce Páně, roubené chalupy, jelení obora 
nebo přírodní rezervace Malá Strana. Jedná se 
o nejzachovalejší a nejrozsáhlejší komplex mokřad-
ních luk na území Jizerských hor s více než 280 dru-
hy rostlin. 

LOKALITA
LUČANY NAD NISOU / JIZERSKÉ HORY
www.lucany.cz

1912
787 m n.m.
21 m
87



CÍSAŘSKÝ 
KÁMEN 2

Ocelová rozhledna, která leží na stejnojmenném vr-
chu odkazující svým názvem na návštěvu císaře 
Josefa II. (událost připomíná pod věží umístěný žu-
lový blok s vyrytým nápisem), byla postavena v roce 
2018. Z ochozu rozhledny ve výšce 21 metrů se na-
bízí výhledy na jižní svahy Jizerských hor, západní 
část Krkonoš, města Jablonec nad Nisou a Liberec 
a také Ještědsko-kozákovský hřbet. Nedaleko se na-
chází občerstvení na Milířích, které je častou zastáv-
kou turistů i cyklistů.

LOKALITA
RÁDLO / JIZERSKÉ HORY
www.radlo.cz

2018
637 m n.m.
21 m
112

TIP REDAKCE 
VÍTE, KAM VEDE CESTA HOJNOSTI ELDORÁDLO? 

Pokud ne, vydejte se od roz-
hledny k  jednomu ze zastavení 
10 km stezky spojující obce Milíře 
a  Rádlo. Na trase najdete 12 in-
teraktivních zastavení, která jsou 
věnována životním hodnotám 

a která vás také provedou život-
ním příběhem smyšlené postavy 
Johanna Rádla. Zahrajete si tak 
například šachy nebo v budce, 
která vypadá jako piano, vyzkou-
šíte cinkání na zvonce. 

 

 

 

 



ČERNÁ 
STUDNICE  3

Kamenná rozhledna je již od roku 1905 dominan
tou celého Jablonecka a patří se svými 26 m k nej-
vyšším jizerskohorským kamenným rozhlednám 
vůbec. Kousek od rozhledny najdete Malé arbore-
tum, jehož naučná stezka vás provede historií Jizer-
ských hor, koloběhem života v lese a také seznámí 
se vzácnými druhy rostlin, které z této oblasti bě-
hem let zmizely. Na malé návštěvníky čeká dětské 
hřiště a mini zoo s alpakami. V zimě doporučujeme 
vyzkoušet 4km přírodní sáňkařskou dráhu, kterou 
prosvištíte až do Smržovky. Sáňky je možné vypůjčit 
přímo u rozhledny, vstup na dráhu není zpoplatněn.

1905
865 m n.m.
26 m
91

LOKALITA
ČERNÁ STUDNICE / JIZERSKÉ HORY
cernastudnice.eu

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhledna Dubecko je železná 33 m vysoká věž 
s dřevěným vyhlídkovým ochozem a točitým 
železným schodištěm, která slouží zároveň pro 
potřeby mobilních operátorů. Klíč ke vstupu na 
rozhlednu je možné si zapůjčit oproti dokladu to-
tožnosti cca 150 m od rozhledny (v případě mimo-
řádně chladného a deštivého počasí je z důvodu 
bezpečnosti návštěvníků rozhledna uzavřena). 

LOKALITA
MÍROVÁ POD KOZÁKOVEM / ČESKÝ RÁJ 
www.mirova.cz 

2001
399 m n.m.
33 m
178

DUBECKO
 4

TIP REDAKCE 
Výlet k rozhledně můžete spojit 
s procházkou k nedaleké zřícenině 
gotického hradu Rotštejn z poloviny 
13. století. Zřícenina leží na okraji 

přírodní rezervace Klokočské skály, 
které jsou jedním ze čtrnácti jedi-
nečných pískovcových skalních měst, 
které najdete v Geoparku Český ráj. 



 

 

 

 

 

 

 

 

FRÝDLANTSKÁ 
VÝŠINA  5

Rozhledna na Resselově vrchu nebo také Frý
dlantské výšině stávala už na konci 19. století, 
současná 21 m vysoká cihlovo-kamenná rozhled-
na byla veřejnosti znovu zpřístupněna v roce 1982. 
Výhledy z věže jsou omezeny vzrostlými stromy, 
přesto stojí zato vystoupit po 100 žulových scho-
dech až na vrchol. Výhledu dominuje Frýdlantský 
zámek a město Frýdlant, severní svahy Jizerských 
hor, táhlý vrchol Vysoký s větrníky elektráren, a na-
kouknout můžete i do sousedního Polska. 

Při návštěvě Frýdlantu doporučujeme navštívit 
stejnojmenný hrad a zámek nebo vyrazit pozná-
vat krásy frýdlantského výběžku na kole po cyklos
tezce Mlýnská. Ta vás zavede Jindřichovic pod 
Smrkem s Žijícím skanzenem a nebo do městeč-
ka Cziernawa Zdrój, kde je k vidění funkční mlýn.

LOKALITA
FRÝDLANT / JIZERSKÉ HORY
www.mesto-frydlant.cz

1945
399 m n.m.
21 m
100



 

 

 

 

 

 

 

 

Dřevěná rozhledna připomínající svým tvarem okur-
ku byla vybudována v roce 2012 podle návrhu libe-
reckých architektů Mjölk. Zajímavostí je dvojité 
točité schodiště, takže se nově příchozí návštěvníci 
nemusí vyhýbat sestupujícím turistům. Z rozhledny 
uvidíte krajinu jako na dlani – dohlédnete na Jizer-
ské i Lužické hory, Žitavskou nížinu, Dětřichov, část 
Heřmanic i elektrárnu Turów v Polsku. 

LOKALITA
HEŘMANICE / JIZERSKÉ HORY
www.hermanice.com

2012
352 m n.m.
25 m
99/90

TIP REDAKCE 
Kousek od rozhledny najdete 
Heřmanické peklo s příjemným 
odpočívadlem v „pekle“ a dřevě-
nými sochami, a také Kodešovu 

skálu, zajímavý čedičový útvar, 
připomínající slavnější Varhany 
(Panská skála) nedaleko Kame-
nického Šenova. 

HEŘMANICE
 6 



 

 

 

 

 

 

 

 

HVOZD/ 
HOCHWALD 7

Hvozd o výšce 750 m patří mezi nejvýraznější vrchol 
Lužických a Žitavských hor a výšlap na něj byl oblí-
bený již na konci 18. století. Výrazný hřbet se dvěma 
vrcholy leží na česko-německé hranici nedaleko od 
Krompachu. Na německé straně najdete na jednom 
z vrcholů turistickou chatu a na druhém 25 m vy-
sokou rozhlednu, která je dvojčetem rozhledny na 
Jedlové. Obě věže jsou si podobné tvarem, výškou, 
použitým materiálem a dokonce i narozeniny slaví 
ve stejný den. Jen věž na Hvozdu je o rok mladší. 
Na české straně je zpřístupněna vyhlídková plošina 
s dřevěným křížem a pěkným výhledem na blízké 
kopce Lužických hor, Ještědského hřbetu, Ralské pa-
horkatiny i vzdálenější Bezděz. 

LOKALITA
KROMPACH / LUŽICKÉ HORY
www.luzihory.cz 

1892
750 m n.m.
25 m
136



 

 

 

 

 

 

 

 

JEŠTĚD 
 8

Vydejte se na výlet na vrchol Ještědského hřebenu 
(1 012 m) kde stojí slavný horský hotel s vysílačem 
Ještěd. Věž postavená v letech 1966  –1973 podle 
projektu architekta Karla Hubáčka byla oceněna 
prestižní mezinárodní architektonickou cenou a na-
bízí jedinečný pohled na Liberec a okolí. Na vrchol 
Ještědu můžete pohodlně vyjet kabinovou lanovkou, 
která patří mezi nejstarší v České republice. Chcete 
mít fotku s malým Marťanem? Hledejte nedaleko 
Ještědu, mezi skalkami tu jeden sedí.

LOKALITA
LIBEREC / JIZERSKÉ HORY
www.jestedliberec.cz  

1973

1 012 m n.m.

93 m

TIP REDAKCE 
Nechce se vám jít z Ještědu dolů 
pěšky? Půjčte si přímo u vrcholu 
koloběžky, vyberte si některou 
z nabízených tras, a užijte si zábavu 

při sjezdu. Cestou se s dětmi za-
stavte na parkovišti Výpřež v In-
diánské střelnici, kde si můžete 
vyzkoušet střelbu z luků.

„Vysílač a hotel Ještěd, Karel Hubáček © Karel Hubáček – dědicové 1963“





 

 

 

 

 

 

 

 

KOPANINA
 9 

Kopanina je jednou z prvních rozhleden v České 
republice, kterou vybudoval Klub českých turistů. 
Uvnitř rozhledny na vás čeká 79 železných točitých 
schodů na první vyhlídkovou plošinu. Pro kruho-
vý výhled na Hruboskalsko, zříceninu hradu Trosky 
nebo za dobré viditelnosti i Prahu a Orlické hory, je 
třeba zdolat ještě dřevěný žebřík do kryté vyhlídky. 
Klíč k rozhledně si lze vypůjčit v domku č.p. 2. Ná-
vštěvu rozhledny můžete spojit s prohlídkou ne-
daleké zříceny hradu Frýdštejn či Vranov nebo se 
projít po Naučné stezce manželů Jany a Josefa V. 
Scheybalových, která vás provede po zastaveních 
s poutavým historickým příběhem nebo přírodní 
zajímavostí.

LOKALITA
FRÝDŠTEJN / ČESKÝ RÁJ
www.cesky-raj.info 

1894
657 m n.m.
21 m
79



 

 

 

 

 

 

 

 

KOZÁKOV
 10

Na vrchu Kozákov, který je nejvyšším bodem Čes-
kého ráje, najdete Riegrovu turistickou chatu a šes-
tibokou vojenskou věž s plošinou, která slouží jako 
rozhledna. Za pěkného počasí můžete z nejvyšší 
plošiny spatřit až čtvrtinu Čech a dalekohledem 
zhlédnout i nejvyšší budovy v Praze. 

Kozákov je místem, kde se schází deset značených 
turistických cest z různých koutů kraje, a proto vý-
šlap na vrchol můžete spojit s výletem po Zlaté 
stezce Českého ráje nebo do Klokočských skal. 
Kozákov je také oblíbenou destinací pro paragli-
disty a sběratele drahých kamenů, pro které je při-
pravena zajímavá expozice v nedalekém Muzeu 
drahých kamenů. 

LOKALITA
SEMILY / ČESKÝ RÁJ
www.chata-kozakov.cz 

1993
744 m n.m.
48 m
120



 

 

 

 

 

 

 

 

KRÁLOVKA
 11

Kamenná rozhledna je jednou z nejznámějších 
v Jizerských horách a společně s celým areálem 
Královka je oblíbeným cílem výletů. Kromě 24 m 
vysoké rozhledny s výhledy nejen na Jizerské hory 
najdete v areálu samoobslužnou restauraci, stylové 
horské ubytování a také velké dřevěné hřiště, kde se 
vyřádí každé dítě. 

LOKALITA
JANOV NAD NISOU / JIZERSKÉ HORY
www.hotelkralovka.cz  

1907

859 m n.m.

24 m
102

TIP REDAKCE 
Nechejte auto v Bedřichově a vydej-
te se na Královku po 1,5 km dlouhé 
Mravenčí stezce, na které potkáte 
dřevěné sochy zvířat typických pro 
Jizerské hory. Cestou také můžete 

plnit úkoly a za rozluštění tajenky 
dostanete na konci stezky odměnu. 
Hrací karty si vyzvedněte v infor-
mačním centru v Bedřichově.  



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

LIBERECKÁ 
VÝŠINA 12   

Rozhledna s podobou středověkého hradu byla 
postavena v roce 1901 textilním továrníkem, Heinri-
chem Liebiegem. Stejně jako na středověkém hradu 
i tady najdete hradní most, vodní příkop a nádvoří, 
které je obklopené zdmi s pozorovatelnami a stříl-
nami. Nechybí ani 13 m hluboká studna s rumpálem 
a hradní zvonek. Dnes je pro návštěvníky přístupná 
25 metrů vysoká vyhlídková věž a využít mohou také 
nabídky restaurace a hotelu s wellness. K rozhledně 
doporučujeme procházku z konečné tramvaje, kde 
můžete zajít do ZOO, vylézt na vyhlídkovou věž 
Lidových Sadů nebo zdolat výstup na nedalekou 
skálu Kovadlina. 

LOKALITA
LIBEREC / JIZERSKÉ HORY 
www.liberecka-vysina.cz  

1901
548 m n.m.
25 m
107



 

 

 

 

 

 

 

 

LOMNICE 
NAD POPELKOU 13  

Netradiční rozhledna s vyhlídkovým ochozem vzni- 
kla při přestavbě skokanského můstku K70 v ly
žařském areálu  „V Popelkách“ v roce 2007. Ten, kdo 
si chce vyzkoušet pocit sportovce chystajícího se 
na skok, má možnost vylézt po schůdcích na vrchol 
věže, který se nachází ve výšce 28 m. Obvod horní-
ho prstence je 45 metrů, a jedná se tak pravděpo-
dobně o rozhlednu s největším ochozem v Česku. 
Odměnou za výstup je kruhový výhled nejen na 
skokanský areál, město Lomnice nad Popelkou, ale 
také na Krkonoše, Jizerské a Lužické hory a východní 
část Českého středohoří a Orlické hory. 

LOKALITA
LOMNICE NAD POPELKOU / ČESKÝ RÁJ  
www.lomnicenadpopelkou.cz  

2007
588 m n.m.
28 m
91



 

 

 

 

MAJÁK
 14

V létě 2013 byla otevřena v Areálu u Čápa na roz-
hraní Jizerských hor a Krkonoš netradiční dřevěná 
rozhledna z borového dřeva. Rozhlednu připomí-
nající svou konstrukcí maják, už prý kdysi zamýšlel 
podle vzoru pařížské Eiffelovy věže postavit sám 
Jára Cimrman. V originálním Muzeu Járy Cimrma
na v suterénu majáku si můžete prohlédnout zají-
mavé exponáty z Cimrmanovy pozůstalosti z doby 
jeho působení v Liptákově, např. vybavení domác-
nosti, školní třídy, kde učil, a další. Dětem se bude 
líbit v nedalekém Lesoparku na Sluneční, do které-
ho je zavede pohádková cesta s bytostmi proměně-
nými ve dřevo a kámen. Přírodní areál vybudovaný 
roku 2013 je kouzelné místo s výhledem na kostel 
sv. Víta, rozhlednu i nedaleké kopce. 

LOKALITA
PŘÍCHOVICE U TANVALDU / JIZERSKÉ HORY   
www.ucapa.eu  

2013
785 m n.m.
23,7 m
105



 

 

 

 

NA STRÁŽI
 15

Železná rozhledna s dřevěným opláštěním je vysoká 
33  m a byla vybudována na skalním masivu neda-
leko skalního hradu ve Sloupu v Čechách, který 
se původně nazýval Breiterstein – Široký kámen. 
Později se jí začalo říkat Na Stráži podle stanoviště, 
které zde v průběhu třicetileté války zřídili Švédové. 
Z rozhledny, která slouží zároveň jako vysílač mobil-
ního operátora, se před vámi rozprostře výhled na 
Sloupské údolí, Nový Bor, Lužické hory nebo Špičák 
u České Lípy. 

LOKALITA
SLOUP V ČECHÁCH / LUŽICKÉ HORY 
www.rozhledna-nastrazi.cz   

2011
354 m n.m.
33 m
150

TIP REDAKCE 
Okolí rozhledny určitě stojí za pro-
zkoumání – lesní divadlo, středo-
věký skalní hrad nebo procházky po 

vyhlídkových okruzích se skalními 
vyhlídkami a jeskyněmi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

NISANKA
 16

Rozhledna, která dostala svoje jméno podle nedale-
kého pramene řeky – Lužické Nisy, byla postavena 
v roce 2006 jako kombinace rozhledny a teleko-
munikační věže. U pramene, ke kterému dojdete 
po naučné stezce, začíná mezinárodní cyklotrasa 
Odra – Nisa, která měří 591 km a vede až k Baltské-
mu moři. Na rozhlednu vede 126 schodů a nabízí 
nádherné výhledy na Jizerské hory, Ještědský hřbet 
a Krkonoše. 

Znáte hledačky neboli questing? Vyzvedněte si 
na rozhledně mapu s úkoly a vydejte se za hledá-
ním indicií a luštěním. Odměnou vám bude radost 
ze splněných úkolů a poklad na konec.

LOKALITA
NOVÁ VES / JIZERSKÉ HORY
www.rozhledna-nisanka.cz

2006

676 m n.m.

35 m

126



 

 

 

 

 

 

 

 

PROSEČ
 17

Rozhledna na Prosečském hřebeni je jednou z pěti 
jizerskohorských kamenných rozhleden z dílny 
Roberta Hemmricha, která byla postavena v roce 
1932. Z vyhlídkového ochozu je vidět na Liberec, Jab-
lonec nad Nisou, Ještědský hřeben a Jizerské hory. 
Od roku 2018 najdou návštěvníci u rozhledny opět 
restauraci, kam se i dnes jako v minulosti chodí na 
tatarák a hudební zábavy. 

K rozhledně se dá dojít po značených turistických 
cestách ze všech směrů, nebo spojit procházku k roz-
hledně se 4 km dlouhou Naučnou stezkou Sto
py 2. světové války, která vede z Rýnovic, a vybu-
dovali ji žáci místní střední školy. Na 10 zastaveních 
se dočtete o továrně na jemnou mechaniku FAB, pra-
covním táboře, protitankových překážkách, lesním 
hřbitově, Prosečské chatě a místní fauně a flóře.

LOKALITA
PROSEČ NAD NISOU / JIZERSKÉ HORY
www.jizerky.cz   

1932
593 m n.m.
28 m
117





 

 

 

 

 

 

 

 

RAŠOVKA  
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Kamenná rozhledna, jejíž název i jméno celého vr-
cholu je odvozen od slova „rašiti“, protože v jarních 
měsících zde dochází k prudkému tání sněhu a pří-
roda ožívá dříve než v okolí. 19,5 m vysoká vyhlídko-
vá věž je součástí restaurace „V Trnčí“ a za hezkého 
počasí je z ní vidět na východní straně Krkonoše, na 
západní Bezděz a České středohoří a na jižní Trosky.

Rozhledna leží na trase Hřebenovky, a tak můžete 
na obě strany vyrazit na hřebenovou túru. Na jed-
nu stranu směrem na Javorník s Obřím sudem, na 
druhou stranu přes restaurace U Šámalů s krásným 
výhledem u kamenného stolu, Pláně pod Ještě
dem až na vrchol Ještědu.

LOKALITA
LIBEREC – ŠIMONOVICE / JIZERSKÉ HORY  
rasovka.cz  

2006
610 m n.m.
19,5 m
61



 

 

 

 

Nejstarší železnou rozhlednu v Čechách najde-
te na stejnojmenném vrchu. Jednotlivé kovové díly 
byly dovezeny až z Vídně, kde věž stála na Světové 
výstavě železáren. Z ochozu ve výšce 14 m je výhled 
na Jizerské hory, Krkonoše, Ještědský hřeben a Čes-
ký ráj. K rozhledně můžete vystoupat po půl kilome-
tru dlouhé naučné stezce Maxovská křížová cesta, 
která vede po historické křížové cestě z  Horního 
Maxova k Seibtově studánce a na třech zastaveních 
se dozvíte více o historii Horního Maxova, vzniku 
kapličky a křížové cesty, Slovance a také o studánce.

LOKALITA
JANOV NAD NISOU / JIZERSKÉ HORY 
www.slovanka.eu

1887
820 m n.m.
14 m
56

SLOVANKA 
 19



 

 

 

 

Vrchol Smrk s nadmořskou výškou 1 124 m je nej-
vyšším bodem české části Jizerských hor, který své 
jméno získal podle ohromného smrku, který zde 
rostl a po bouři roku 1790 byl vyvrácen. Současná 
kovová rozhledna byla postavena společně s útul-
nou pro turisty pro případ nepříznivého počasí 
v roce 2003. Z rozhledny se vám otevře kruhový 
výhled až do okruhu 150 km na Krkonoše, Jizerské 
a Lužické hory, Ještěd a daleko do Saska a Polska.

LOKALITA
NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM / JIZERSKÉ HORY
www.jizerky.cz    

2003
1 124 m n.m.
20 m
91

TIP REDAKCE 
Na vrchol Smrk můžete vyrazit z ma-
lebného městečka na úpatí Jizer-
ských hor – Lázně Libverda, které je 
vyhlášené svými léčivými minerální-
mi prameny. Značené turistické trasy 
vás povedou přes vyhlídku na Koči-
čích kamenech, na kterou můžete 

vylézt také po krátké jednoduché 
ferratě, přes Francouzské kameny, 
vrch Tišina až k rozcestí Nebeský 
žebřík. Pro zpáteční cestu si můžete 
vybrat z různě dlouhých značených 
tras, ale už to bude pořád z kopce. 

SMRK
 20 



 

 

 

 

 

 

 

 

Kamenná novogotická rozhledna Štěpánka je nej
starší rozhlednou Jizerských hor a také nejdéle 
budovanou rozhlednou na území České republiky, 
její stavba trvala 45 let. Své jméno dostala králov-
na Jizerských hor po arcivévodovi Štěpánovi, který 
tu pobýval při dohledu nad výstavbou Krkonošské 
silnice. Osmiboká věž rozhledny je vysoká 24  m 
a z jejího vrcholu je možné dohlédnout na vrchol-
ky Jizerských a Lužických hor, Krkonoš, Českého 
ráje a Českého Středohoří. Zajímavostí je kamenný 
stůl s lavicí u vchodu na rozhlednu a také nedale-
ko od věže kamenný kříž, který je pravděpodobně 
největším křížem svého druhu v  České republice. 
Kříž symbolizuje pietní místo, které tu vybudovali 
němečtí obyvatelé za 2. světové války jako památku 
padlým vojákům.

LOKALITA
KOŘENOV / JIZERSKÉ HORY 
www.jizerkyprovas.cz

1892
959 m n.m.
24 m
81

ŠTĚPÁNKA  
 21



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

TÁBOR
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LOKALITA
LOMNICE NAD POPELKOU / ČESKÝ RÁJ
www.lomnicenadpopelkou.cz
(turniket na mince)

1911
678 m n.m.
35 m
145

Vrch Tábor (678 m n.m.) je výškovou dominantou 
Českého ráje a také jeho druhým nejvyšším vrcho-
lem. Cihlová rozhledna na jeho vrcholu byla posta-
vena v roce 1911 a dostala své jméno „Tichánkova“ 
na počest iniciátora její výstavby, řídícího učitele 
v Lomnici nad Popelkou. O dva roky později byl 
k rozhledně přistavěn také hostinec. Za pěkného 
počasí z Tábora dohlédnete na Orlické a Jizerské 
hory, Krkonoše, nedaleký Kozákov s další rozhled-
nou, poznáte nezaměnitelné homole Českého stře-
dohoří, jižně ležící město Jičín a téměř sto kilometrů 
vzdálenou Prahu. 

TIP REDAKCE 
Vydejte se z Tábora po modré znač-
ce k Alainově věži nebo-li Alai-
novce. Jedná se o jednopatrovou 
stavbu s ochozem, která má tvar 

pravidelného osmiúhelníku a byla 
původně postavena jako luxusní 
posed pro místní šlechtu v prosto-
ru knížecí obory. 



Rozhledna na Vrchu Špičák je součástí sportovní-
ho areálu, který je v zimě vyhledávaným lyžařským 
centrem a přes léto oblíbeným bikeparkem. Sou-
časná podoba rozhledny a turistické chaty pochází 
z roku 1930. Odměnou za výstup na 18 m vysokou 
věž vám bude nádherný kruhový výhled na Jizer-
ské hory, Krkonoše nebo Černostudniční a Ješ-
tědský hřeben. Na vrchol vede z obce Jiřetín pod 
Bukovkou čtyřsedačková lanovka, jejíž vrcholová 
stanice stojí přímo u rozhledny a v letních měsících 
nabízí zdarma i přepravu kol.

Nechte se tak na rozhlednu vyvést i s kolem la-
novkou a dolu vyzkoušejte některý ze tří vybudo-
vaných trailů – modrý, červený a technický černý 

– v celkové délce cca 8 km. Stezky jsou určeny pro 
širokou veřejnost, sjedou ho zručné děti a užijí si 
ho zkušení bajkeři.

LOKALITA
ALBRECHTICE V JIZERSKÝCH HORÁCH / 
JIZERSKÉ HORY 
www.tanvaldskyspicak.cz

1909

831 m n.m.

18 m
69

TANVALDSKÝ 
ŠPIČÁK  23

 

 

 

 



 

 

 

 

U BOROVICE 
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Kamenná rozhledna byla postavena na podnět ro-
prachtického rodáka Františka Hubaře a jeho souse-
dů pro radost jemu i druhým. Zajímavostí je, že na 
její stavbu byly použity kameny z rozebraných 
starých objektů z okolí. Rozhledna je pojmenova-
ná podle poslední borovice, kterou pod vrcholem 
zasadil stavitelův otec. A z nichž se dochovala jedi-
ná. Osmnáct metrů vysoká věž připomíná obrannou 
věž středověkého hradu nebo maják a nabízí daleké 
výhledy na Jizerské hory, Krkonoše, Český ráj, obrysy 
Orlických hor a na údolí řek Jizery a Kamenice. U roz-
hledny stojí za návštěvu také Muzeum psacích 
strojů a věcí souvisejících, ve kterém jsou k vidění 
nejen historické psací stroje vyrobené do roku 1939, 
ale i věci související s jejich údržbou a provozem do-
bové kanceláře.

LOKALITA

ROPRACHTICE / KRKONOŠE  
www.uborovice.cz 

2009

669 m n.m.

18 m
70



 

 

 

 

VRÁTENSKÁ 
HORA  25

Rozhledna na Vrátenském vrchu byla postave-
na v roce 1999 a je zároveň telekomunikační věží. 
Za výstup do zastřešené vyhlídkové terasy budete 
odměněni výhledem na Kokořínsko, Pojizeří a lesy 
kolem Bezdězu. Na ochozu najdete rozhledová pa-
noramata, která vám usnadní určit, na který vrchol 
se díváte. 

TIP REDAKCE 
Vypravte se do nedalekého Nosálo-
va, který je bránou do CHKO Koko-
řínsko, a budete moci obdivovat uni-
kátní soubor původních dřevěných 

chalup se zdobenými kamennými 
branami, tzv. chmelařských domů 
z přelomu 18. a 19. století.   

LOKALITA
NOSÁLOV / MÁCHŮV KRAJ 
www.kokorinsko.info  

1999
508 m n.m.
42 m
125



 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhledna na vrcholu Přední Žalý je jedinou kamen-
nou rozhlednou v Krkonoších, v roce 1892 ji nechal 
postavit hrabě Harrach. Nabízí mimořádné výhledy 
jak do kraje (za dobré viditelnosti Hradec Králové, Tur-
nov, dokonce i Praha) tak i na nejdůležitější vrcholy 
Krkonoš. V blízkosti rozhledny byla v roce 2009 ote-
vřena restaurace, která vznikla jako kopie původní 
roubené turistické chaty z roku 1890. 

K rozhledně se nejlépe dostanete po hravé naučné 
stezce Sojčí, na které najdete kromě 7 informač-
ních tabulí také prolézačky pro děti, na kterých si 
mohou vyzkoušet, jaké by to bylo být krkonošskou 
sojkou. Stezka je vhodná i pro kočárky. Nebo může-
te využít lanovku skiareálu Herlíkovice, která Vás 
vyveze prakticky přímo k rozhledně. 

LOKALITA
BENECKO / KRKONOŠE
www.zaly.cz 

1892
1 019  m n.m.
18 m
89

ŽALÝ 
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Rozhledna Eliška, která se nachází uprostřed areá
lu dělostřelecké tvrze Stachelberg, svým tvarem 
připomíná typickou vojenskou pozorovatelnu a její 
jméno pak českou a polskou královnu Elišku, man-
želku krále Václava II. Z vyhlídkové plošiny ve výšce 
24,5 m je výhled na české i polské vrcholy, průběh 
trutnovské linie pohraničního opevnění a současně 
také rozlehlý areál stachelberské pevnosti.

Zajímá-li vás válečná historie, neměli byste vynechat 
výlet po 7 km dlouhé naučné stezce „Opevněné 
Trutnovsko“, která vede po linii těžkého a lehkého 
opevnění, které v okolí Trutnova patří k nejmohut-
nějším pevnostním úsekům v bývalém Českoslo-
vensku.

2014

632 m n.m.
24,5 m
104

LOKALITA
TRUTNOV / KRKONOŠE
www.stachelberg.cz 

ELIŠKA
 28 

Rozhledna s titulem „Rozhledna roku“ a „Stavba, která 
nejlépe rozvíjí kulturní hodnoty krajiny nebo okolní 
zástavby“ patří mezi nejmladší rozhledny v Liberec-
kém kraji, slavnostně otevřena byla v roce 2017. Roz-
hledna má tvar jehlanu a z pěti vyhlídkových plošin 
budete mít Český ráj jako na dlani. 

Od rozhledny je to kousek po modré turistické znač-
ce k Suhrovicko – Drhlenským rybníkům. Najdete 
tu kromě příjemného koupání v Drhlenském rybní-
ku také soustavu různě velkých rybníků, které vznik-
ly rozdělením bývalého rybníku Šíďák. Každý rybník 
byl vystavěn za jiným účelem a také s jinou atrakti-
vitou. Můžete pozorovat tekoucí vodu u kamenino-
vého jezu, sledovat hejna ryb, nakrmit králíky žijící 
na ostrově, procházet se po kamenitém brouzdališti, 
a když budete mít štěstí, uvidíte i ledňáčka říčního. 

2017
320 m n.m.
40 m

154

LOKALITA
KNĚŽMOST / ČESKÝ RÁJ

www.knezmost.cz 

ČÍŽOVKA
  27



 

 

 

 

 

 

 

 

Jedna z nejhezčích kamenných rozhleden byla po-
stavena na třetím nejvyšším vrcholu Lužických hor, 
Jedlová, již v roce 1891. Z vyhlídkové plošiny ve výš-
ce 23 m se za jasného počasí odkrývá jedinečný vý-
hled od Krušných hor až po Krkonoše. Přes vrchol 
vede důležité evropské rozvodí – voda ze severní-
ho svahu odtéká do Baltického moře, zatímco z již-
ního svahu do Severního moře.

1891
774 m n.m.
29 m
123

LOKALITA
JIŘETÍN POD JEDLOVOU / LUŽICKÉ HORY
www.jiretin.cz 

TIP REDAKCE 
Půjčte si u rozhledny koloběžku, 
vyberte si některou ze značených 
tras a užijte si dlouhý sjezd. Cestou 

se můžete stavit na zřícenině hradu 
Tolštejn nebo odbočit ke křížové 
cestě vedoucí ke Kapli svatého Kříže.

JEDLOVÁ
 30 

Rozhledna, která byla postavená v roce 2009, je nej-
vyšší vyhlídkovou věží a druhou nejvýše položenou 
rozhlednou v Krkonoších. Disponuje třemi vyhlídko-
vými plošinami. Z té nejvyšší jsou vidět tři nejvyšší 
hory České republiky – Sněžku, Luční horu a Stud-
niční horu a za pěkného počasí dohlédnete až do 
Orlických hor a Jeseníků. Vyjet můžete na Hnědý 
vrch čtyřsedačkovou lanovkou, která končí vedle 
rozhledny a je v provozu celý rok. Nebo můžete 
výstup nakombinovat s některým z vycházkových 
okruhů okolo Pece pod Sněžkou – Okolo Pece, Ze
lený potok nebo Vlčí jáma, které vás provedou po 
nejhezčích místech v okolí města. 

2009
1 027 m n.m.
27 m
138

LOKALITA
PEC POD SNĚŽKOU / KRKONOŠE 

www.pecpodsnezkou.cz  

HNĚDÝ 
VRCH  29





 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhledna Panorama byla vybudována v nadmoř-
ské výšce 1 299  m úpravou nevyužité podpěry 
původní lanovky a stojí nedaleko konečné sou-
časné stanice kabinové lanovky z Janských lázní na 
Černou horu, která má osmimístné kabiny a v letní 
sezóně je zde možno zdarma přepravovat horská 
kola a koloběžky. Každému, kdo vystoupá 106 scho-
dů, které mají speciální úpravu i pro zimní provoz, 
na vyhlídkovou plošinu, se celoročně otevírají výhle-
dy na panorama Krkonoš, dominanty Českého ráje 
a také sousední Polsko, za dobrého počasí i Orlické 
hory, Jeseníky a Ještěd. 

1998
1 299 m n.m.
26 m
106

LOKALITA
JANSKÉ LÁZNĚ / KRKONOŠE 
www.janskelazne.cz 

PANORAMA 
NA ČERNÉ 32 
HOŘE 

Padesát pět metrů vysoká železná věž se nachází 
na vrchu Kozinec na pomezí Libereckého a Králove-
hradeckého kraje. Telekomunikační vyhlídková věž 
na vysílači byla postavena v roce 2004 a následně 
zpřístupněna v roce 2009. Po vystoupání 165 scho-
dů na vyhlídkovou plošinu ve výšce 33 m jsou vidět 
Krkonoše, Orlické hory, Ještědsko-kozákovský hřbet, 
Zvičina i Český ráj. 

Rozhledna je otevřena od konce května do září 
každou sobotu v době 12–17 hodin. 

Nebude-li vám výšlap na rozhlednu stačit, můžete 
ještě vyrazit na nedaleké zříceniny hradu Pecka 
nebo Kumburk, kde najdete další vyhlídkovou věž. 

2009
608 m n.m.
55 m
165

LOKALITA
VIDOCHOV U NOVÉ PAKY / ČESKÝ RÁJ 

kpr.kvalitne.cz/kozinec/  

KOZINEC  
 31



 

 

 

 

STUDENEC
 34 

Rozhledna na stejnojmenném vrchu, který dostal 
své jméno údajně podle pramene neobvykle chlad-
né vody na severovýchodním svahu, je druhou nej-
starší rozhlednou v Čechách a od roku 1997 také 
národní technickou památkou. V letech 2007–2009 
prošla rekonstrukcí, při které se podařilo zachovat 
80% původních dílů. Na 17 m vysokou vyhlídkovou 
plošinu vede točité schodiště s 92 schody a otvírají 
se z ní výhledy na krajinu Lužických hor a Českého 
Švýcarska.

1888
736 m n.m.
17 m
92

LOKALITA
ČESKÁ KAMENICE / LUŽICKÉ HORY 
www.rozhlednastudenec.cz 

TIP REDAKCE 
Vydejte se po naučné stezce Oko-
lím Studence až k Národní pří-
rodní památce Zlatý Vrch. Cestou 
se můžete zastavit u pomníku Bit-
vy pod Studencem, ve které zde 

v roce 1757 zvítězilo habsburské 
vojsko nad pruským. Na Zlatém 
Vrchu najdete kamenné varhany 
podobné těm na Panské skále, kte-
rá je jen šest km odtud. 

 

 

 

 

Od roku 2017 můžete v na úpatí Černé hory nedale-
ko Janských Lázní vystoupat až nad koruny stromů, 
z nichž některé jsou až 150 let staré, díky 45 m vy-
soké dřevěné vyhlídkové věži. Stezka korunami stro-
mů vám ukáže, v čem je příroda Krkonoš jedinečná, 
poznáte zdejší krásné lesy doslova od kořenů až po 
jejich koruny. Na trase dlouhé více jak 1 500 m se 
stanete součástí lesního života a poznáte řadu živo-
čichů i rostlin, které nenajdete nikde jinde. V pod
zemí dřevěné rozhledny se nachází unikátní na
učné centrum, které představuje spletitý kořenový 
systém stromů. Celá trasa (včetně unikátní podzem-
ní jeskyně) je bezbariérová. 

2017
783 m n.m.
45 m
1 500 m  délka

LOKALITA
JANSKÉ LÁZNĚ / KRKONOŠE 

www.stezkakrkonose.cz  

STEZKA 
KORUNAMI STROMŮ 33



 

 

 

 

 

 

 

 

Železná rozhledna z roku 2008 se nachází na návr-
ší Zlatá vyhlídka jihozápadně od Janských Lázní. 
Historie staveb na Zlaté vyhlídce se začala psát už 
roku 1880. Po výstupu na 21 m vysokou rozhlednu 
vám bude odměnou krásný výhled na Broumov-
sko, Orlické hory, Podkrkonoší a samozřejmě při-
lehlou část Krkonoš. 

2008
806 m n.m.
21 m
70

LOKALITA
JANSKÉ LÁZNĚ / KRKONOŠE  
www.janskelazne.cz  

TIP REDAKCE 
Na rozhlednu můžete dojít po 
žluté turistické značce od Stez-
ky v korunách stromů nebo 
si výlet prodloužit a k rozhled-
ně si odskočit z naučné stezky 

Střední hřeben. Ta vás seznámí 
se zajímavosti o Janských Lázních, 
místních studánkách a dalších vý-
znamných bodech v okolí. Část stez-
ky je i bezbariérová.  

ZLATÁ 
VYHLÍDKA 36

Nižší dřevěnou vyhlídkovou věž lehce dostup-
nou také starším lidem a dětem najdete nedaleko 
zámku Sychrov, v obci Vrchovina. Věž je postave-
ná z modřínového dřeva a inspirací pro její stavbu 
byly myslivecké posedy v okolí. Ačkoliv celková výše 
rozhledny je pouze 6 m, nabídne vám výhled na 
nedaleký vrch Javorník, Ještěd, Trosky, Bezděz nebo 
letiště v Hodkovicích nad Mohelkou. Rozhledna je 
soukromou stavbou, která stojí na soukromém po-
zemku areálu Relax zone Vrchovina, nicméně je ve-
řejně přístupná a zdarma. 
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VRCHOVINA 
U SYCHROVA 35



19 SLOVANKA 

20 SMRK 

21 ŠTĚPÁNKA 

22 TÁBOR 

23 TANVALDSKÝ ŠPIČÁK 

24 U BOROVICE  

25 VRÁTENSKÁ HORA 

26 ŽALÝ 

27 ČÍŽOVKA 

1 BRAMBERK 

2 CÍSAŘSKÝ KÁMEN 

3 ČERNÁ STUDNICE 

4 DUBECKO 

5 FRÝDLANTSKÁ VÝŠINA 

6 HEŘMANICE 

7 HVOZD/ HOCHWALD 

8 JEŠTĚD 

9 KOPANINA 

10 KOZÁKOV 

11 KRÁLOVKA 

12 LIBERECKÁ VÝŠINA 

13 LOMNICE NAD POPELKOU 

14 MAJÁK 

15 NA STRÁŽI 

16 NISANKA 

17 PROSEČ 

18 RAŠOVKA 

28 ELIŠKA 

29 HNĚDÝ VRCH 

30 JEDLOVÁ 

31 KOZINEC 

32 PANORAMA NA ČERNÉ HOŘE 

33 STEZKA KORUNAMI STROMŮ 

34 STUDENEC 

35 VRCHOVINA U SYCHROVA 

36 ZLATÁ VYHLÍDKA 
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