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Rozhledny
Rozhledny, čili stavby postavené za účelem výhledu do krajiny, jsou 
výsadou střední Evropy. V Čechách došlo k jejich rozsáhlejšímu budování 
od 90.  let 19. století v  souvislosti s  rozmachem turistických spolků.  
I  v  našem malebném Českém ráji se několika krásnými rozhlednami 
můžeme pochlubit a díky tomuto materiálu vám je také trochu více 
přiblížit. Kromě rozhleden se v  našem regionu nachází také řada 
zpřístupněných skalních vyhlídek, vyhlídková místa na hradech a zámcích 
a další rozhledová místa, jejichž ucelený přehled vám přinášíme. 
Přejeme vám šťastné putování po rozhlednách a spoustu krásných vyhlídek. 





Alainova věž
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Alainova věž je menší rozhledna stojící uprostřed lesů v místě bývalé 
knížecí obory. Věž, která byla původně honosným posedem, postavil roku 
1862 Josef Pruvot, dvorní stavitel knížecího rodu Rohanů. Je postavena 
v  novogotickém stylu z  pískovcových kvádrů, má osmiúhelníkový 
půdorys a nezastřešenou vyhlídkovou plošinou. Její výška je 10,5 metru. 
Vyhlídka začala v  období po druhé světové válce chátrat a  opravena 
a znovu zpřístupněna byla až v roce 2015, a to díky městu Lomnice nad 
Popelkou. Na vyhlídkovou plošinu vede točité kovové schodiště, výhled 
je však již značně omezen kvůli vzrostlým stromům. Pohled je možný 
pouze jižním směrem na vrch Zebín a město Jičín.

 Lomnice nad Popelkou 50.5027100N, 15.3642528E

 celoročně zdarma

 Kyje u Jičína (dále po žluté),
 Hotel Vyhlídka u rozhledny Tábor (dále po modré)

 Hotel Vyhlídka, Hostinec na Ploužnici, Hostinec na Košově





Čížovka
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Rozhledna Čížovka (323 m  n. m.) patří v  Českém ráji k  těm novějším. 
Její stavba byla započata v roce 2012, ale první návštěvníci na ni mohli 
vystoupit až v roce 2017. Rozhledna ve tvaru jehlanu je ocelová s dřevěnými 
prvky a  zděnou základnou – její jedinečný vzhled je dílem Ateliéru 
Tsunami, s. r. o. Je vysoká 39 metrů a nabízí pět vyhlídkových plošin a dva 
prosklené balkony, na které se lze dostat po kovovém točitém schodišti, 
které se vine jejím středem. Právě skleněné balkony dodávají rozhledně 
netradiční vzhled a zajišťují výjimečný zážitek, který je možné korunovat 
rozezněním zvonu na posledním ochozu ve výšce 35 metrů.
Z jednotlivých plošin se nabízí výhled od Bezdězu přes České středohoří, 
Ještěd, Jizerské hory, Český ráj s hradem Trosky, Drábskými světničkami 
či zámkem Humprechtem a dohlédnout lze až na Krkonoše a Sněžku. 
Rozhledna Čížovka je držitelem titulů „Rozhledna roku“ a „Stavba, která 
nejlépe rozvíjí kulturní hodnoty krajiny nebo okolní zástavby“.

 Čížovka, Kněžmost 50.4823875N, 15.0857889E

 duben–říjen 30 Kč dospělí,
  15 Kč děti, studenti, senioři

 u rozhledny, pozor na úzký vjezd

 přímo u vstupu do rozhledny
 nebo v restauraci Na výsluní v Areálu Drhleny





Dubecko
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Rozhledna Dubecko stojí na stejnojmenném vrchu v  nadmořské 
výšce 399 m  n. m. Byla postavena roku 2002 jako 50 metrů vysoká 
telekomunikační věž, avšak už během stavby obec požádala stavitele, 
aby k ní bylo doplněno kovové točité schodiště s ochozem a celá věž 
mohla zároveň sloužit i jako rozhledna. 
Zastřešený vyhlídkový ochoz se nachází ve výšce 33 metrů a nabízí široký 
rozhled nejen na českorajskou krajinu, například na Kozákov, Trosky 
či Vyskeř, ale i  na Ralsko, Bezděz, České středohoří, Ještěd, Kopaninu 
i Černou Studnici a dohlédnout lze až na Krkonoše. Klíč ke vstupu na 
rozhlednu je možné zapůjčit si oproti záloze u pana Lejska (Dubecko 
čp. 6, cca 150 metrů od rozhledny).

 Dubecko, 50.5836072N, 15.2225628E
 Mírová pod Kozákovem

 celoročně 30 Kč dospělí,
 (v případě příznivého počasí) 15 Kč děti, studenti, senioři

 neoficiální možnost parkování u kapličky

 Kiosek u čp. 6





Kopanina
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Cihlová rozhledna Kopanina stojí v nadmořské výšce 657 m n. m. již od roku 
1894. Je jednou z prvních rozhleden, kterou ve zdejším regionu vybudoval 
Klub českých turistů. Rozhledna záměrně vyrostla na rozhraní Jizerských 
hor a  Českého ráje, kudy vedla pomyslná hranice mezi německým 
pohraničím a českým vnitrozemím, a její výstavba symbolizovala tehdejší 
sílící sebevědomí českých obyvatel. Osmnáct metrů vysoká rozhledna, 
jejíž stavba byla realizována turnovským odborem Klubu českých turistů 
pod vedením F. Duby a stavitele K. Knopa, je postavená z pálených cihel 
a  původně byla zakončena cimbuřím. Nějaký čas nesla jméno Čeňka 
Paclta, turnovského rodáka a  význačného cestovatele, který jako první 
Čech navštívil všechny tehdy známé světadíly. O  téměř 42 let později 
byla rozhledna zvýšena na současných 21 metrů a zastřešena prosklenou 
nástavbou, která nabízí kruhový rozhled přes Lužické hory, České 
Středohoří a Český ráj až do Krkonoš a na Černostudniční hřeben. 
Přístup na rozhlednu je možný z  několika směrů. Klíč od vchodu je 
k vyzvednutí u pana Janků (Kopanina čp. 2, záloha 100 Kč).

 Frýdštejn 50.662493N, 15.165596E

 celoročně 20 Kč dospělí, 10 Kč děti

 Frýdštejn – kulturní dům, samoobsluha;
 (parkoviště u Chaty Kopanina pouze pro návštěvníky restaurace)

 Chata Kopanina, Zábavní klub a samotoč MišMaš Frýdštejn,
 Kovárna Frýdštejn





Kostel Navštívení
Panny Marie
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Kostel Navštívení Panny Marie v  Bozkově se sochou Panny Marie 
Bozkovské zvané Královna hor je už po staletí cílem poutí věřících. 
Byl postaven na konci 17. století jako náhrada za starší kostel, který už 
přicházejícím poutníkům kapacitně nestačil. Nyní je kostel spravován 
saletinskou misií. V roce 2000 byl na věži zbudován vyhlídkový ochoz, 
který se nachází ve výšce 49 metrů a  nabízí výhledy zejména na 
panorama Krkonoš, Černostudniční a  Ještědský hřeben, Jizerské hory, 
Kozákov a  Tábor. Na ochoz vede vnitřkem věže 116 schodů a  během 
výstupu je možné obdivovat tři zvony. Na tom nejstarším, který pochází 
z roku 1555, je vyobrazena Bozkovská madona. 
Vstup na věž je samostatný, klíč od vchodu je k dispozici v  sousední 
restauraci Dřevěnka, v kostele či na faře. 

 Bozkov 50.6396378N, 15.3367653E

 celoročně dobrovolné, kasička v restauraci
  Dřevěnka nebo v kostele

 obecní parkoviště za hasičskou zbrojnicí

 Restaurace Dřevěnka, Bistro U kostela, Kostka Kafe (sezónní)





Kostel sv. Petra a Pavla
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Novorománský kostel sv. Petra a Pavla v Semilech byl postaven 
v  letech 1908–1911 na místě svého barokního předchůdce. Součástí 
dnešní trojlodní baziliky je pět oltářů, které spolu s dalším vybavením 
zhotovila významná řezbářská firma Petra Buška ze Sychrova, dále se 
zde nacházejí varhany z firmy Josefa Kobrleho z Lomnice nad Popelkou, 
hodnotné vitráže či pískovcová křtitelnice. V nikách při hlavním vstupu 
jsou jako památka na dřívější barokní stavbu umístěny původní sochy 
obou patronů v nadživotní velikosti. 
Na věži kostela, která je 39 metrů vysoká, jsou umístěny tři 
zvony – v poledne se však rozeznívají pouze dva. Třetí zvon, pocházející 
z roku 1590 a přenesený sem z kostela na nedalekém Koštofranku, se 
rozeznívá jen při výjimečných příležitostech. Ochoz ve výšce 23,5 metrů 
poskytuje výhled především na město Semily a  jeho okolí (Kozákov, 
Krkavčí skálu atd.).
Prohlídky kostelní věže zajištuje Muzeum a Pojizerská galerie Semily.

 Semily 50.6026517N, 15.3371083E

 červen–září zdarma

 Petřinova ulice u Komenského náměstí

 Kavárna Klid, Chris Cafe, Restaurace v pivovaru
 a další možnosti ve městě





Kozákov
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Kozákov je se svou výškou 744 m n. m. nejvyšší horou Českého ráje. Na 
jeho vrcholu se nachází Riegrova chata z roku 1928 a telekomunikační věž 
z roku 1995, která zde vyrostla primárně pro potřeby armády. Šestiboká 
kovová konstrukce věže je vysoká 48 metrů a má dvě vyhlídkové plošiny. 
Ve spolupráci s Klubem českých turistů byla ta nižší, nacházející se ve 
výšce 24 metrů, zpřístupněna veřejnosti, zatímco druhá slouží pouze pro 
účely policie, armády a hasičů. 
Rozhledna Kozákov nabízí návštěvníkům dokonalý kruhový rozhled na 
všechny světové strany. Za dobré viditelnosti můžeme na obzoru spatřit 
Krkonoše, Český ráj, České středohoří, Jizerské i  Lužické hory, Ještěd 
i Máchův kraj.

 Semily 50.5938044N, 15.2638272E

 duben–listopad 40 Kč dospělí,
  20 Kč děti, studenti, senioři

 přímo u rozhledny

 Riegrova chata, Kiosek u Riegrovy chaty





Kozinec
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Rozhledna Kozinec se nachází na nižším kopci (598 m n. m.) vedle vrcholu 
Kozinec (608 m n. m.). Byla postavena jako kovová telekomunikační věž 
s vyhlídkovou plošinou již v roce 2004 a pro veřejnost byla zpřístupněna 
v  roce 2009 díky Spolku přátel rozhleden. Věž je vysoká 55 metrů, 
vyhlídkový ochoz se nachází ve výšce 33 metrů a nabízí výhled na Novou 
Paku, Kumburk, Tábor, Kozákov, Ještěd, Krkonoše, Český ráj, Zvičinu, hrad 
Pecka a při vhodných podmínkách i na Orlické hory či Kunětickou horu. 
S  výhledem pomáhají orientační tabule. V  pokladně je možné zakoupit 
turistické deníky s motivem rozhledny Kozinec, turistické vizitky, známky, 
magnetky, rozhlednová pexesa a kvarteta. K dispozici je turistické razítko.
Přístup k rozhledně je možný ze zastávky ČD Nová Paka – město nebo ze 
stanice Horka u Staré Paky po zelené turistické značce a asfaltové odbočce 
vedoucí k rozhledně. Nejbližší vlakovou zastávkou je Levínská Olešnice.

 Vidochov, Nová Paka 50.5191994N, 15.5585883E

 květen–září, pouze v sobotu 20 Kč dospělí,
  10 Kč děti, studenti, senioři

 neoficiální, při odbočce na zelenou turistickou trasu
 u silnice č. 16 u závory

 u rozhledny žádné, nejblíže Nová Paka (restaurace, kavárny)





Milohlídka
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Rozhledna Milohlídka stojí v lesoparku na kopci Čeřovka (331 m n. m.) 
a je to nejstarší vyhlídková věž v Českém ráji. Byla vybudována jičínským 
hejtmanem Josefem Hansgirgem v  roce 1843 nejen, aby podpořila 
rozkvět kultury a  turistiky zdejšího kraje, ale také aby zaměstnala 
místní obyvatele v době velké bídy. Milohlídka je dvoupatrová, 8 metrů 
vysoká věžička, postavená z pískovcových kvádrů ve stylu gotické hradní 
hlásky.  Pojmenovaná bylo podle toho, že z ní bylo „milo hleděti“. Pod 
rozhlednou se nacházel čedičový lom, který však ohrožoval stabilitu 
rozhledny, a  proto musel být uzavřen. Pod věží pak vyrostla opěrná 
zeď z červených cihel. Výhled z  rozhledny je kvůli vzrostlým stromům 
značně omezen, ale obdivovat lze část Jičína, zbytky hradu Veliš, kapli 
sv. Andělů strážců u  Podhradí a  dvouvěžový barokní kostel Povýšení 
sv. Kříže v Ostružně. 

 Čeřovka, Jičín 50.4448194N, 15.3603242E

 duben–září zdarma

 v ulicích pod Čeřovkou

 u rozhledny žádné, nejblíže v Jičíně (restaurace, kavárny)





Nejnižší rozhledna
Járy Cimrmana
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Cimrmanova nejnižší rozhledna na světě stojí v  nadmořské výšce 
528,9 m n. m a byla postavena roku 2005. Je známo, že Jára Cimrman 
neměl rád výšky, proto se na rozhlednu sestupuje po schůdku a  její 
výška klesá 0,15 cm pod úroveň země. Ačkoliv je tedy vyhlídkový ochoz 
spíše hluboký, i tak se z něj nabízí výhledy na panorama Krkonoš, Kozí 
hřbety, Černou horu, Benecko, Žalý, Ještědsko-kozákovský hřbet, Černou 
Studnici i Český ráj. 
Kromě kouzelného výhledu zde můžete dojít až do středu světa, 
vyzkoušet si prototyp Cimrmanova dalekohledu nebo zavolat z telefonní 
budky (Luxfon), která umí vytvářet elektrický proud.

 Semily-Nouzov 50.6126050N, 15.3603492E

 celoročně zdarma

 přímo u rozhledny

 ve vesnici žádné, nejblíže v Semilech





Skokanský můstek
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Netradiční rozhledna s  ochozem ve tvaru kalicha vznikla úpravou 
lyžařského skokanského můstku K 70. Projekt pochází z dílny lomnického 
architekta Jaromíra Stránského a byl realizován roku 2007. Celková výška 
rozhledny je 28 metrů a průměr jejího ochozu je 14,25 metrů, což z ní 
činí jednu z největších rozhleden v Čechách. Z ochozu se nabízí ničím 
nerušený kruhový výhled nad Jizerské hory, Ještědsko-kozákovský hřbet, 
Český ráj, Bezděz, Krkonoše i město Lomnice nad Popelkou.

 Lomnice nad Popelkou 50.5306444N, 15.3481619E

 celoročně dobrovolné, kasička je
  umístěna u paty rozhledny

 lyžařský areál V Popelkách

 restaurace Můstky





Tábor
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Tichánkova rozhledna stojí na vrchu Tábor (678 m  n. m.), který je už 
po staletí vyhledávaným poutním místem. První, tehdy ještě dřevěná 
rozhledna zde vyrostla už v roce 1888 a s přilehlou chatou se brzy stala 
oblíbeným cílem turistů. V roce 1911 byla na jejím místě postavena nová, 
již cihlová rozhledna, která je označovaná za jednu z  nejkrásnějších 
v Čechách. Je vysoká 35 metrů a na její stavbu byly použity cihly z cihelny 
knížete Colloredo-Mansfelda v Pulicích u Dobrušky. Stavitelem rozhledny 
byl Václav Slaba, který se inspiroval nedalekou žulovou rozhlednou Černá 
Studnice. V  roce 1913 k  rozhledně přibyla i nová turistická chata. Obě 
stavby vznikly na popud Okrašlovacího spolku Lomnice nad Popelkou, 
proto dostaly jména podle dvou zasloužilých členů a  neúnavných 
propagátorů vrchu Tábor – rozhledna nese jméno po řídícím učiteli 
Josefu Tichánkovi a přilehlá chata po Ignáci Hornychovi, majiteli zdejší 
továrny na tkalcovské potřeby. 
Z vyhlídkové plošiny ve výšce 26 metrů, na kterou vede 145 schodů, jsou 
vidět celé Krkonoše, Český ráj, České středohoří, Ještědsko-kozákovský 
hřeben, Kunětická hora, Bezděz, a dokonce i Říp.

 Lomnice nad Popelkou 50.5091839N, 15.3684053E

 celoročně 20 Kč (turniket na mince)

 u Hotelu Vyhlídka

 Hotel Vyhlídka





Valdická brána
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Renesanční Valdická brána je jediná z  původních tří bran jičínského 
městského opevnění, která se zachovala do současnosti, a je bezesporu 
dominantou celého města. Byla postavena za vlády rodu Trčků v letech 
1568–1578. V  době Albrechta z  Valdštejna, který Jičín učinil svým 
sídelním městem, měla na mále. Plány italských architektů na rozšíření 
náměstí  totiž počítaly s  jejím zbořením, nicméně Valdštejnovou smrtí 
z toho naštěstí sešlo.
V průběhu let byla věž několikrát upravována a rekonstruována. Svou 
dnešní podobu získala v roce 1840, kdy podle návrhu jičínského architekta 
Josefa Oppolzera došlo k dostavbě dřevěného ochozu a střecha dostala 
svůj typický jehlanový tvar. 
Věž je vysoká 52 metrů. Vyhlídkový ochoz se nachází ve výšce 32 metrů 
a nabízí výhled na široké okolí – od Zvičiny přes Krkonoše a Kozákov až po 
Ještěd. Součástí prohlídky je i stálá expozice soch a loutek umělce Petra 
Kavana v prostoru u hodinového stroje. V průběhu turistické sezóny celá 
věž ožívá kulturou – konají se zde například divadelní představení.

 Jičín 50.4367064N, 15.3534322E

 duben–říjen 40 Kč dospělí,
  30 Kč děti, studenti, senioři

 Valdštejnovo náměstí

 pizzerie, kavárny, restaurace





Vrchovina u Sychrova
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Rozhledna Vrchovina u  Sychrova je součástí soukromého areálu 
Relaxzone Vrchovina. Jedná se o nový areál s pěti apartmány, který je 
obklopen pastvinami, loukami a  lesy. Uprostřed areálu stojí nevelká, 
pouze šest metrů vysoká rozhledna, která byla postavena v  roce 2015 
jako vyhlídková plošina dostupná starším lidem a dětem. Rozhledna je 
postavena z modřínového dřeva a  inspirována okolními mysliveckými 
posedy. Z vyhlídky, na kterou vede 25 schodů, lze obdivovat nedaleký 
vrch Javorník, Ještěd, Trosky, Bezděz, letiště v Hodkovicích nad Mohelkou 
a přilehlé pastviny.

 Sychrov-Vrchovina 50.6454817N, 15.0752419E

 celoročně zdarma

 přímo u rozhledny

 ve vesnici žádné, nejblíže Hodkovice nad Mohelkou
 nebo Sychrov



Kaple sv. Anny na vrchu Vyskeř
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Hradozámecké vyhlídky,
skalní vyhlídky a místa
dalekého rozhledu
Mezi další místa s  nádherným výhledem do okolí patří vrch Vyskeř 
(464 m n. m.), stojící nad stejnojmennou obcí. Na vrchol, na kterém stojí 
kaple sv. Anny, vede Křížová cesta. Krom krásného kruhového rozhledu, který 
Vyskeř nabízí, tu lze pozorovat i úkaz zvaný sloupcovitá odlučnost čediče.
Vrch Mužský (463 m n. m.) je čedičový vrchol uprostřed pískovcové 
plošiny u  Příhrazských skal. Dominuje celé krajině a  nabízí jedinečný 
kruhový rozhled. Cestu k  výstupu můžete zahájit ze silničky spojující 
obec a restauraci Na krásné vyhlídce. 
Zebín (399 m n. m.) je zdaleka rozpoznatelný čedičový vrch kuželovitého 
tvaru nedaleko Jičína s  malou barokní kapličkou sv. Máří Magdaleny 
na vrcholku. Náročnější výstup je odměněn nádherným kruhovým 
rozhledem na celé Jičínsko. 
Veliš (430 m n. m.) je nejjižnějším vyhlídkovým bodem Českého ráje. Na 
vrcholu kdysi stával mohutný gotický hrad, z něhož se ale již téměř nic 
nedochovalo. Nachází se zde také zaniklý čedičový lom. 
Medenec (544 m n. m.) je zalesněný vrch nad soutokem Jizery a Kamenice. 
V  jeho úbočí se nachází čedičová Myší skála, ze které je velmi pěkný 
rozhled do údolí Jizery. Vede k ní modrá turistická značka ze železniční 
zastávky Spálov nebo ze Semil. 
Pěkný výhled do kraje se nabízí také z většiny hradních a zámeckých věží, 
například z Trosek, Valečova, Vranova, Zvířetic, Frýdštejna, Humprechtu, 
Hrubé Skály, Valdštejna, Rotštejna či Kumburku. 

Zřícenina hradu Frýdštejn
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Při putování po turistických cestách narazíte také na úžasné skalní 
vyhlídky. V Prachovských skalách je to například Přivýšina nad Jinolickými 
rybníky či vyhlídka Českého ráje (původně Hraběnčina vyhlídka). 
V Boreckých skalách najdete Čechovu vyhlídku. V Hruboskalsku řadu 
vyhlídek na Zlaté stezce Českého ráje včetně rozhledny Hlavatice 
s výhledem na Turnovsko. Tou nejznámější je zde Mariánská vyhlídka 
s pohledem k zámku Hrubá Skála s Troskami v pozadí. Na Maloskalsku 
najdete vyhlídky Zahrádka či Kde domov můj. Hezké výhledy směrem 
na Kozákov, Hamštejnský hřeben a Suché skály se nabízí při putování 
po hraně Klokočských skal. Litovat nebudete, ani pokud zavítáte na tak 
trochu opuštěnou Krkavčí skálu stojící nad řekou Jizerou mezi Železným 
Brodem a Semily.
Unikátní věžový vodojem v Ohrazenicích u Turnova není jako rozhledna 
běžně přístupný, neboť se jedná o vodohospodářské dílo v provozu. 
Navštívit ho ale můžete v rámci dnů otevřených dveří, které se tu 
několikrát do roka pořádají.
Věž staré radnice na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi  je 
otevřena návštěvníkům jako jedinečné vyhlídkové místo, odkud 
je možné shlédnout boleslavské památky i široké okolí.

Vyhlídková věž zámku Hrubá Skála





    
     

  PUTOVÁNÍ PO STOPÁCH SKŘÍTKA STŘÍPKA

ŽELEZNÝ BROD

Zábavně propojená železnobrodská muzea, 
sklářské dílny, lidová architektura 
a sportovní aktivity našeho města. 
Odměnou jsou nejen zážitky, 
ale i originální skleněná figurka 
a další drobné bonusy na každém zastavení.

Turistické informační centrum Železný Brod, náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod, tel.: 483 333 999, e-mail: info@zelbrod.cz
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www.zeleznybrod.cz

PIVNÍ LÁZNĚ SVIJANY

Pivní koupel v dubové vaně 

a relax na slaměném lůžku. 

To musíte zažít!

+420 739 589 702          info@pivnilaznesvijany.cz          

WWW.PIVNILAZNESVIJANY.CZ


