MOJE ZEMĚ

Liberecký kraj
rozhleden a vyhlídek ráj L
Hornatý sever Čech a členitost krajiny na území
Libereckého kraje jsou ideální příležitostí pro
krásné výhledy do krajiny. Řadě kopců navíc
dominují rozhledny. Vydejte se výš než na
vrchol. Pořádně se zadýchejte, vlasy si nechte
čechrat svěžím větrem a pohlédněte daleko za
horizont. Až tam, kde se nebe dotýká země. Ten
pocit je vážně povznášející!
Štěpánka

iberecký kraj dostal do vínku
skutečně rozmanitý reliéf, a tak
je příležitostí k výletům za výhledy
v tomto regionu nespočet. Lužické
a Jizerské hory, Český ráj i Krkonoše
lákaly už naše předky a jejich touha
vidět co nejdále do kraje je přiváděla
na kopce, skály i ty nejvyšší vrcholy.
Mnoho vyhlídkových míst je tak
současně němým svědkem historie,
často se zajímavým příběhem svého
vzniku. Rozhlížet se ze stejného
místa, kam vyšlapali turisté před více
než sto lety, je impozantní. A možná
i vás napadne: do jaké krajiny se
budou asi dívat další generace?
A jak budou vypadat rozhledny
budoucnosti? Právě architektura
rozhleden je v posledních letech
turistickým lákadlem a zajímavé
nové stavby najdete i v Libereckém
kraji. Tady si zkrátka přijdou na své
jak příznivci tradičních kamenných
rozhleden, tak těch novodobých
z moderních materiálů.

Noblesní dámy
v letech
Začněme pár tipy na rozhledny,
které už mají něco za sebou, přesto
tyto povětšinou kamenné krásky
neztratily nic ze svého půvabu a stále
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Rozhledny

Výhled z rozhledny Luž
patří k oblíbeným výletním místům.
Štíhlé osmiboké novogotické
rozhledně, která zdobí vrch Hvězda
v nejzápadnější části Krkonoš,
se říká královna Jizerských hor
a stavět se začala už v roce 1847 za
knížete Kamila Rohana. V témže
roce stavbu navštívil zemský
správce arcivévoda Štěpán, po
němž byla poté pojmenována.
Rozhledna Štěpánka patří k těm
Kopanina

nejoblíbenějším a v případě pěkného
počasí skýtá nádherný kruhový
výhled na Krkonoše, Jizerské
hory, ale i Zvičinu, Bezděz, Ralsko
a Lužické hory.
Půvabných kamenných rozhleden
je v této oblasti požehnaně. Královku
s jedním z nejhezčích rozhledů
v Jizerských horách najdete na
plochém vrcholu hory Nekras. Už
v roce 1888 stála na tomto místě její
dřevěná předchůdkyně, tu ale v roce
1906 zničila vichřice. O rok později
se díky přičinlivosti horského spolku
mohli návštěvníci kochat výhledem
na panorama Jizerských hor, Ještědu
i Krkonoš. A ještě jeden tip – ve
Smržovce, nedaleko Jablonce nad
Nisou, stojí 26 m vysoká žulová
rozhledna s turistickou chatou
jménem Černá studnice. Přežila prý
i sovětské bombardování a výhled
z ní rozhodně stojí za to. A kdyby
náhodou byla zavřená, částečný
výhled se nabízí z padesát metrů
vzdálené skály, která byla upravena
na vyhlídkový prostor.
Za návštěvu určitě stojí i jedna
z prvních rozhleden, kterou
vybudoval Klub českých turistů
už v roce 1894 – Kopanina. Patří
k oblíbeným cílům návštěvníků
Maloskalska, kteří její návštěvu rádi
spojují s prohlídkou zříceniny hradu
Frýdštějn či Vranov (Pantheon). Za
příznivého počasí je odtud vidět na
Český ráj, Ralsko, Bezděz, Ještěd,
Jizerské hory i vrcholky Krkonoš.

Milohlídka
K nejstarším rozhlednám
Libereckého kraje patří i rozhledna
Žalý na stejnojmenném vrcholu.
Jedinou kamennou rozhlednu
v Krkonoších nechal v roce 1892
postavit hrabě Jan Harrach a je
už třetí stavbou na tomtéž místě
– první byla dřevěná, druhá kovová,
technicky však nevyhovující.
Výhled odsud je označován za jeden
z nejlepších v Čechách a dopravit se
sem můžete pohodlně i lanovkou.
Na severním okraji Jičína
zase můžete navštívit nejstarší
vyhlídkovou věž v Českém
ráji – Milohlídku. Postavena
byla už v roce 1843 na zdejší
výšině Čeřovka.
Pokud si potrpíte na něco
obzvlášť romantického, pak
můžeme doporučit Libereckou
výšinu. Stavba z roku 1901 je
zhmotněnou iluzí středověkého
hradu a nepostrádá nic, co má mít
rytířské sídlo.

Technické unikáty
i fešní benjamínci
Výčet kamenných krásek jsme
sice ještě zdaleka nevyčerpali,
ale svou pozornost si zaslouží
i rozhledny řekněme techničtější.
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Kozákov

Heřmanice

Malý Špičák
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Kdo by neznal štíhlou siluetu české
stavby 20. století – Ještěd! Nevídaný
stříbrný hyperboloid s kuželem se
na stejnojmenné tisícovce tyčí od
roku 1973 jako hotel a televizní
vysílač v jednom a zaslouženě sklízí
obdiv doma i v zahraničí.

I rozhledna Kozákov umístěná
na nejvyšší hoře Českého ráje má
zajímavou technickou konstrukci.
Kovová věž zde vedle Riegrovy
turistické chaty vyrostla v roce 1993
a z ochozu ve výšce 24 metrů
je překrásný výhled. Ocelová
rozhledna z roku 2003 stojí na
nejvyšším vrcholu české části
Jizerských hor Smrku. Původní
dřevěná rozhledna z roku 1892 zde
vydržela neuvěřitelných padesát let,
její nástupkyně má perspektivu jistě
ještě mnohem delší.
A v Libereckém kraji vyrostla
a stále přibývá řada nových
rozhleden s netradičním
originálním architektonickým
řešením. Neobvyklý tubus s kopulí
přezdívaný okurka, to je rozhledna
v Heřmanicích. Císařský kámen
je rozhledna pojmenovaná na
počest návštěvy císaře Josefa II.
s celodřevěnou konstrukcí
doplněnou ocelovými spojkami.
A co teprve futuristická rozhledna
Špička ležící na Malém Špičáku
v Jizerských horách, to je skutečná
rarita! Odkazuje svým tvarem na
bývalou tanvaldskou bobovou
dráhu, která v těchto místech
začínala. Popravdě ale více než
bob lidem připomíná vesmírné

Rozhledny
těleso. Kromě zvláštního tvaru je
specifická i svým povrchem, který
je zakřivený. Způsobuje, že je na
něm zrcadlený obraz deformovaný,
barvy a odlesky se kroutí a mísí,
a zážitek z pohledu na stavbu
tak nikdy není stejný. K úplně
nejmladším rozhlednám patří také
Luž na nejvyšší hoře Lužických hor,
turistům začala sloužit od srpna
minulého roku.

Městské i trochu
bizarní
Ve výčtu zajímavých rozhleden
a vyhlídkových míst bychom
v Libereckém kraji mohli
pokračovat dál a dál. Spoustu jich
najdete i v blízkosti měst, větších
i menších, a spojit tak návštěvu
města s vyhlídkou je příjemné.
Například u Lomnice nad Popelkou
najdete hned dvě krásná vyhlídková
místa. Tichánkovu rozhlednu na
hoře Tábor a vyhlídkovou věž
v lyžařském areálu V Popelkách,
která byla vybudována na vrcholu
skokanského můstku K70.

A zapomenout nesmíme na
Maják Járy Cimrmana, poctu
neomezeného rozhledu českého
génia a úžasnou ukázku tzv.
přírodní architektury. Postaven je
z borového dřeva a jeho originální
konstrukce je velmi vzdušná.
Maják Járy Cimrmana i s Muzeem
Cimrmanovy doby najdete na
Příchovcích, pod kostelem v obci
Kořenov v areálu U Čápa. Holdem
témuž muži, který neměl rád výšky,
je i nejnižší rozhledna u nás, u obce
Nouzov. A přestože je nejnižší,
výhled do okolní krajiny je z ní
pěkný. Jak vidíte, Liberecký kraj je
skutečně rozhleden ráj a vybrat si tu
musí každý. ■
www.liberecky-kraj.cz
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