
Rychnov nad Kněžnou

Kłodzko

TURYSTYCZNA WIEŻA WIDOKOWA NA NAJWYŻ- 
SZYM SZCZYCIE GÓR ORLICKICH – WIELKIEJ 
DESZTNEJ KSZTAŁTEM NAWIĄZUJĄCA DO CHARAK-
TERYSTYCZNYCH WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH – 
DESZCZU I WIATRU!

Wieża widokowa na szczycie Wielkiej Desztnej stała już pod 
koniec XIX wieku. W różnych formach była regularnie od-
budowywana aż do 2010 roku, gdy zdemontowano ostatnią 
drewnianą konstrukcję, która nie wytrzymała surowego 
klimatu. W 2019 roku w tym najwyższym punkcie Gór Or-
lickich, także dzięki przychylności właściciela okolicznych 
gruntów Jana Kolowrata Krakowskiego, zbudowano nowy 
obiekt wg projektu firmy Architekti.in. Z platformy wido-
kowej, umieszczonej na wysokości 17,34  m, można pod-
ziwiać przepiękne widoki na Karkonosze, Park Narodowy 
Gór Stołowych, Ściany Broumowskie, Góry Bystrzyckie, 
Masyw Śnieżnika oraz Jesioniki. Przy dobrej widoczności 
można oglądać całą ziemię rychnovską i zobaczyć nie tylko 
zamek Kunětická hora, ale także wieże chłodnicze elektrow-
ni w Chvaleticach. 

Strumienie deszczu pchane przez wiatr przekształcono 
w cienkie podłużne elementy konstrukcji wieży widokowej. 
Odzwierciedleniem różnych kierunków ulewnych deszczów 
są ułożone w różnych kierunkach elementy, które krzyżują 
się na poszczególnych ścianach. Odniesienia do charaktery-
stycznych żywiołów natury można dostrzec także w ręka-
wie wiatrowym na szczytowej platformie oraz w ławeczce 
w kształcie kropli u podnóża wieży. Betonowa podstawa 
i portal wejściowy wieży widokowej nawiązują do obiektów 
fortyfikacji militarnych i przypominają zawirowania w histo-
rii Gór Orlickich.
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Poza wieżą widokową w okolicach miejscowości Deštné znaj-
duje się wiele innych atrakcji i ciekawostek. Zwiedzić można Mu-
zeum Sportów Zimowych, Turystyki i Rzemiosł, kościół farny św. 
Marii Magdaleny lub kościół filialny św. Mateusza, udać się Baj-
kową Ścieżką Kasieńki, a zimą skorzystać z wielu tras zjazdowych 
i tras narciarstwa biegowego.

50°18‘4.743“N, 
16°23‘51.527“E

WIEŻA WIDOKOWA 
NA WIELKIEJ DESZTNEJ
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OTEVÍRACÍ DOBA
prosinec – březen: 
uzavřena vyhlídková plošina

Termín dokončení – 10/2019

Parkoviště Šerlich – sedlo 
> dále po červené značce (3,7 km)
Parkoviště Luisino údolí 
> dále po zelené značce (1,9 km)

Cyklotrasa v okolí:
č. 4071 Kladské sedlo – Čihalka

GODZINY OTWARCIA 
grudzień – marzec: 
platforma widokowa jest zamknięta 

Termin zakończenia inwestycji – 10/2019 r. 

Parking Šerlich – przełęcz
> dalej czerwonym szlakiem (3,7 km)
Parking Luisino údolí
> dalej zielonym szlakiem (1,9 km)

Szlak rowerowy w okolicy:
Nr. 4071 Przelęcz Płoszczyna – Čihalka

1 115 m n. m.
1 115 m p. m.
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TURISTICKÁ ROZHLEDNA NA NEJVYŠŠÍM VRCHOLU 
ORLICKÝCH HOR – VELKÉ DEŠTNÉ, INSPIROVANÁ 
CHARAKTERISTICKÝMI KLIMATICKÝMI PODMÍNKA-
MI – VĚTREM A DEŠTĚM!

Na vrcholu Velké Deštné stávala rozhledna již od konce 19. sto-
letí, v  různých podobách byla pravidelně obnovována až do 
roku 2010, kdy byla stržena poslední dřevěná konstrukce, kte-
rá neodolala drsnému klimatu. V roce 2019 byla na tomto nej-
vyšším bodě Orlických hor, i díky vstřícnosti majitele okolních 
pozemků Jana Kolowrata Krakowského, vystavěna nová stavba 
podle návrhu firmy Architekti.in.  Z vyhlídkové plošiny ve výš-
ce 17,34 m se můžete těšit na atraktivní výhledy na Krkonoše, 
Národní park Stolové hory, Broumovské stěny, Bystřické hory, 
Králický Sněžník i Jeseníky. Za dobré viditelnosti je možné pře-
hlédnout celé Rychnovsko a spatřit nejen hrad Kunětická hora, 
ale i chladicí věže Chvaletické elektrárny. 

Proudy deště hnané větrem byly transformovány do tenkých 
tyčových prvků konstrukce rozhledny. Různé směry dešťových 
přívalů se propisují do směrů prvků, které se kříží na jednot-
livých stěnách. Určující přírodní živly jsou připomenuty také 
větrným rukávem na vrcholové plošině a lavičkou ve tvaru 
kapky v patě věže. Betonová podnož a vstupní portál rozhled-
ny odkazují na stavby válečného opevnění, připomínající po-
hnutou část historie Orlických hor.

HREBENOVKA.CZ

Kromě rozhledny nabízí okolí Deštného spoustu dalších zajímavostí 
a atrakcí. Navštívit můžete Muzeum zimních sportů, turistiky a ře-
mesel, farní kostel sv. Marie Magdaleny nebo filiální kostel svaté-
ho Matouše, vydat se po Kačenčině pohádkové stezce a v zimních 
měsících využít řadu sjezdovek a běžkařských tratí.

Historická podoba rozhledny 
v průběhu 19. a 20. století /
Historyczny wygląd wieży 

widokowej w XIX i XX wieku

ROZHLEDNA 
NA VELKÉ DEŠTNÉ

Obec Deštné 
v Orlických horách


