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Zámek Opočno, z jehož nádvoří je krásný výhled na zámecký 
park i Orlické hory.

Rozhledna Osičina na telekomunikačním stožáru a malá dřevěná vy-
hlídka na Velké Deštné.

zrestaurován a zadaptován podle pro-
jektu arch. Dušana Jurkoviče. Dnes je 
součástí městské památkové rezer-
vace. Z ochozu věže Máselnice je 
nádherný výhled jak na renesanční 
náměstí a hřeben Orlických hor, 
tak na přehradní nádrž Rozkoš 
s Krkonošemi na obzoru. 
Za návštěvu určitě stojí i nedaleká 
Dobruška s radniční věží uprostřed 
náměstí. 
Pět kilometrů jihozápadně se nad 
údolím vypíná zámek Opočno, z jehož 
nádvoří je romantická vyhlídka na zámecký 
park, hřeben Orlických hor i jejich podhůří. 
Přibližně osm kilometrů od města Opočna, při silnici mezi 

obcemi Vojenice a Záhornice, se nalézá kopec s plochým 
vrcholem, nazývaný Osičina (416 m n. m.). Na kopci se 
nachází rozhledna, jedná se o 54 m vysoký telekomunikač-
ní stožár určený pro mobilní telefony. Nabízí nejen krásný 
výhled pro turisty a cyklisty, ale také menší občerstvení, 
které přijde v teple i chladu vhod. Z rozhledny je nádher-
ný výhled na celé Orlické hory, Králický Sněžník, Železné 
hory, Krkonoše, při dobré viditelnosti můžeme zahlédnout 
i Kunětickou horu. Vyhlídková plošina, přístupná sezónně, 
je ve výšce 33 m. 
Hlavní hřeben Orlických hor má pouze jednu rozhlednu, a to 
ještě maličkou. Na vrcholu Velké Deštné (1 115 m n. m.) 
nikdy v minulosti rozhledna nebyla. Nahrazovala ji částečně 
triangulační věž. Ta vzala za své počátkem 80. let. Dnes je 
na vrcholu malá dřevěná vyhlídka s plošinkou ve výšce pět 
metrů, která však umožňuje báječný kruhový výhled. Po-
hodlný přístup umožňuje červeně značená Jiráskova horská 
stezka, u srubu Horské služby krátká odbočka na zelenou.

Výhled z plochého vrcholu Velké Deštné směrem na Krkonoše.
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Dřevěná rozhledna nad Skuhrovem nad Bělou.

Necelých 10 km od obce Deštné v Orlických horách na-
lezneme v obci Skuhrov nad Bělou stylovou rozhlednu 
vybudovanou na troskách hradu z konce 13. století (435 m 
n. m.). Na jižním okraji obce na křižovatce směr Hraštice, 
asi po 200 m odbočka vpravo ke kostelu. Vyhlídka na ro-
mantické údolí Bělé, dřevěné palisády kolem, to vše tro-
chu připomíná 15. století, kdy hrad dobyl Jiří z Poděbrad, 
aby ztrestal loupeživého rytíře Koldu ze Žampachu. Přístup 
je volný. Ale pozor, ke zřícenině hradu nevede turistické 
značení. 
Na vyvýšenině nazývané Kastel (444 m n. m.) nedaleko 
Vrbice stávala v období 2. světové války rozhledna. Byla 
vystavěna československou armádou kolem roku 1937 
a plnila úkol triangulačního bodu. Po válce již armáda 
o rozhlednu neprojevila zájem a byla stržena v roce 1946. 
V roce 2004 rozhodlo zastupitelstvo obce o obnovení roz-
hledny. Výška nové rozhledny je 29 m, vyhlídkové plošiny 
jsou v 11 a 25 m. Kolem rozhledny vede červená turistická 
značka z Kostelce nad Orlicí do Potštejna.

Nově postavená rozhledna nedaleko Vrbice.

Hrad Potštejn vévodí celému údolí Divoké Orlice. Cesta na 
hradní kopec je poněkud prudší, ale odměnou za námahu 
je úžasný výhled na podhůří Orlických hor. A prohlídka 
zbytků hradu ze 13. století, včetně zachovalé hradní kap-
le, také stojí za to. První rozhledna na Andrlově Chlumu 
(559 m n. m.) nad Ústím nad Orlicí byla postavena a ote-
vřena v létě 1905. Jednalo se o 30 metrů vysokou dřevě-
nou věž se zastřešenou vyhlídkou. Rozhledna 17. dubna 
1918 však z neznámých důvodů shořela. Členové KČST 
proto přemýšleli o nové výstavbě. Vzniklo několik plánů 
chaty s rozhlednou, ale nakonec byla postavena jen cha-
ta, a to roku 1940. Provizorně byl umožněn výstup na 
dřevěnou zeměměřičskou věž. Ta vydržela do roku 1960.  
V roce 1994 vzniklo Sdružení Andrlův Chlum, které vytvo-
řilo projekt 50 m vysoké víceúčelové telekomunikační věže 
s vyhlídkovou plošinou 35 m nad zemí. Slavnostní otevření 
již třetí rozhledny se konalo 19. května 1996. Přístup k věži 

Odměnou za strmý výstup k hradu Potštejn je neopakovatelný výhled.



11

Pohled z rozhledny na Andrlově Chlumu na Ústí 
nad Orlicí, Orlické hory, Suchý vrch a Králický 

Sněžník.

v roce 1925. Nová chata 
byla v provozu od roku 
1928, známá jako Kra-
mářova turistická chata. 
Rozhledna vedle chaty, 
z níž je rozhled na Or-
lické a Bystřické hory, 
Králický Sněžník, kotlinu 
u Králík, Hrubý Jeseník, 
Žamberecko aj., byla po-
stavena jako vodárenská 
věž v letech 1931 - 32. 
Rozhledna byla v šede-
sátých letech osazena 
televizními anténami 
a současně byla zaskle-
na horní terasa. V osm-
desátých letech zmizela 

celá vrchní část věže pod 

Rozhledna Rozálka v Žamberku a rozhledna vedle Kramářovy turis-
tické chaty na Suchém vrchu.

j e 

dob-
ře zna- 
čen jak na  
silnici z Ústí,  
tak zelenou 
turistickou znač-
kou. Vyhlídková 
plošina je po zdolání  
183 schodů přístupná ce-
loročně. 
Silnice z Ústí nad Orlicí přes Hejnici do Žamberka nás při-
vede přímo k dřevěné Tyršově rozhledně (Rozálce), stojící 
při západním okraji Žamberka v nadmořské výšce 470 m. 
Je velice podobná rozhledně Hýlačka nedaleko Tábora. Na 
stavbu byly totiž použity stejné plány prof. Theodora 
Petříka. Po jeho souhlasu byla postavena 20 m 
vysoká rozhledna ve tvaru husitské hlásky 
a otevřena 28. října 1932. Protože v je-
jím sousedství stojí kaple sv. Rozálie, 
ujal se mezi lidmi i název Rtozálka. 
Přístup je sezónní. Je-li zavřeno, bývá 
obvykle na dveřích adresa, kde jsou 
uloženy klíče (zpravidla na infocent-
ru). Ze Žamberka je to již jen „skok“ 
na Suchý vrch (995 m n. m.), nejvyšší 
kótu v samostatné části Orlických hor, 
která je oddělena od vlastního hřebe-
ne údolím Tiché Orlice. Na vrcholu býval 
hotel, původně útulna KČST, zpřístupněna  

Rozhledna na Andrlově Chlumu.

kovovou kuželovitou nástavbou a pro vyhlídku zbyl už jen 
spodní prosklený ochoz. Chata byla z důvodu nepodařené 
privatizace v 90. letech 20. století dlouhou dobu uzavřená 
(a zcela bez vnitřního zařízení), pouze rozhledna byla v se-
zóně přístupná. V noci 16. 7. 2003 vypukl v opuštěné chatě 
požár. Rozhledna je naštěstí přístupná, od června do srpna 
denně, po zbytek roku o víkendech a svátcích.
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Nepřehlédnutelnou dominantou celého Polabí je Kunětická hora. Největším městem regionu je Hradec Králové. Nejvý-
znamnější a dominantní rozhlednou krajského města je 
Bílá věž na Velkém náměstí. Její název je odvozen od toho, 
že při stavbě byla skutečně úplně bílá. Kameny jsou to-
tiž z bílého hořického pískovce. Není to věž kostelní, ný-
brž strážní a požární. Má půdorys 10 x 10 metrů a výšku  
71,5 metru. Zdi jsou v přízemí čtyřmetrové a věž se k vr-
cholu zužuje. Původní základy, kdy to nebyla ještě věž 
v pravém slova smyslu, položili řemeslníci už roku 1509. 
Skutečná výstavba probíhala v letech 1574 – 80. V roce 
1581 byl zavěšen zvon pod provizorní zastřešení. Teprve 
roce 1596 byla dokončená báň pokryta plechem. V pátém 
patře se nachází vyhlídkový ochoz, ze kterého je za jasného 
počasí vidět jak centrum města, tak především Krkonoše 
s nejvyšší horou Sněžkou, bojiště z roku 1866 na Chlumu 
s jeho rozhlednou, Dobrošov, Orlické hory s Velkou Deštnou 
a nepřehlédnutelná Kunětická hora u Pardubic. Na jihu je 
pak vidět vlnící se Českomoravskou vrchovinu. Zvláštností 
věže je věžní zvon Augustin. Je druhý největší v Čechách 
- jeho výška je 169 cm, spodní průměr 206 cm, váha pak  
9,8 tuny. Byl odlit zvonařským mistrem Ondřejem Žáčkem 
již roku 1509 a je tím pádem o 65 let starší než vlastní stav-
ba věže. Jeho putování na určené místo bylo obdivuhodné, 
lešení bylo postaveno až od kostela Nanebevzetí P. Marie. 
Dne 22. května roku 1581 byl vytažen na své současné 
místo. V roce 1606 uhodil do věže blesk a jeho stopy nese 
zvon až dodnes. Nápis na jeho obvodu začíná slovy: „Ke 
cti a oslavě všemohoucího Boha...“. Na věži jsou také ho-
diny – jejich současný hodinový stroj je z roku 1992, ten 
starší z roku 1829 je k vidění v Muzeu východních Čech 
v Hradci Králové. Zajímavostí je skutečnost, že je věž v již- Bílá věž a kostel sv. Ducha na královéhradeckém náměstí.

Polabí
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ním směru odkloněna od osy o 36 cm. Věž je po zakoupení 
vstupenky přístupná denně. 
S Hradcem Králové souvisí i historická událost, která vý-
znamně ovlivnila naše dějiny. Jedna z největších bitev 19. 
století proběhla právě na Chlumu u Hradce Králové. Ode-
hrála se 3. července 1866 a válčilo tu 436 000 vojáků. Z nich 
padlo 44 300 rakouských a českých mužů a 9 200 pruských. 
Na konci 19. století vznikla na bojišti vedle pomníků i řada 
účelových zařízení. Roku 1894 nechal dobřenický statkář 
K.Weinrich postavit na Chlumské pláni domek pro strážce 
pomníků (dnes mezi budovou muzea a rozhlednou). O 5 let 
později v roce 1899 k němu přibyla rozhledna. Vyhlídková 
věž vysoká 25 metrů byla zpřístupněna roku 1899. Poblíž 
rozhledny vyrostla téhož roku i restaurace. 
Původní rozhledna sloužila návštěvníkům bojiště 100 let. Na 
jaře roku 1999 byla demontována a na jejím místě byla po-
stavena nová ocelová konstrukce trubkové příhradové věže 
vysoké 56 metrů o celkové hmotnosti více než 63 tun. Ve 
výšce 35 metrů, tedy o 11 metrů výše, než byl ochoz staré 
rozhledny, je umístěna vyhlídková plošina o velkosti 6,9 m 
x 6,9 m a šířce lávky 1,3 m. Výstup na vyhlídkový ochoz 
a sestup umožňují dvě nezávislá lomená osmiboká scho-
diště o šířce 0,7 m. Vyhlídková věž je od dubna do konce 
října přístupna denně mimo pondělí, ve zbývajícím období 
pouze po telefonické dohodě s Muzeem východních Čech, 
přímá linka památník Chlum 495 447 058. 
Nedaleko Třebechovic pod Orebem, 5 km severně, v malé 
obci Libníkovice stojí od roku 1930 rozhledna s velmi za-
jímavou historií. Původně na jejím místě stávala mohutná 
lípa, v jejíž koruně bylo upraveno pohodlné sezení, včetně 
přístupového schodiště. Větrná smršť v roce 1929 ji porazi-
la. Místní zde jako náhradu na vlastní náklady vystavěli 15 m 
vysokou kovovou rozhlednu. 
Putování za rozhlednami pokračuje na Pardubicko. Cestou 
z Třebechovic do Pardubic nelze přehlédnout výraznou do-
minantu kraje – Kunětickou horu (294 m n. m.). Čedičo-
vý vrch čnící uprostřed nížiny. Hrad na jeho vrcholu vzni-
kl zřejmě na přelomu 13. a 14. století. Úpravy a rozšíření 
hradního komplexu provedl na počátku 15. stol. Diviš Bořek 
z Miletínka. Na konci 15. století začali s rozsáhlými úprava-
mi Pernštejnové a hrad dostal v jejich době reprezentační 
podobu. Na počátku 20. století proběhla na hradě zásadní 
rekonstrukce podle projektu Dušana Jurkoviče. 
Dnes si mohou návštěvníci prohlédnout expozice hradní-
ho muzea, rytířský sál, sklepení s archeologickou expozicí, 
hradní kapli a vystoupat na věž, z jejíchž okének je dobrý Zelená brána na Pernštýnském náměstí v Pardubicích.

Rozhledna a památník na Chlumu a kovová rozhledna v Libníkovicích.

výhled všemi směry. Nejlepší přístup 
je z obce Sezemice. Silnice s dobře 

značenou odbočkou, popř. červená 
turistická značka. 
Dalším významným městem Po-
labí je krajské město Pardubice. 
Město, které za svou renesanční 
tvář vděčí rodu Pernštejnů. Hlav-
ní dominantou městské památ-

kové rezervace je Zelená brána, 
dříve zvaná Pražská. Její pozdně 

gotický vzhled byl dán mistrem Pav-
lem roku 1507. Po požáru v roce 1538 

byla bráně dána renesanční podoba mis-
trem Jiříkem z Olomouce, který rovněž zvýšil 

věž a přidal ochoz. Mistr Jiřík zvýšil i předbrání o jedno patro 
a ozdobil je obloučkovým štítem. Zelená barva měděnky na 
střeše dala této dominantní stavbě název již v roce 1547. 
Více než 60 m vysoká věž je v sezóně přístupná a po zdolání 
156 schodů nabízí návštěvníkům výhled na městskou pa-
mátkovou rezervaci a širší okolí, včetně Kunětické hory.
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Z rozhledny Borůvka obhlédneme celou 
Svitavskou pahorkatinu.

Putování za rozhlednami nás povede dále východním smě-
rem. Dříve však než dorazíme k moravským rozhlednám, 
je dobré se zastavit ještě na několika vyhlídkových bodech 
v Čechách. 
Přírodní rezervace Maštale, jihozápadně od Litomyšle, kte-
rá zahrnuje celou oblast Budislavských skal, včetně známých 
Toulovcových Maštalí, nabízí hned tři rozhledny. 
Na Jarošovském vrchu (539 m n. m.) stojí od roku 2002 dře-
věná patnáctimetrová Toulovcova rozhledna, přístupná po 
červené značce z Jarošova. 
Nedaleko Pasek nad Prosečí, na modře značené cyklostez-
ce, byla v roce 2004 vystavěna rozhledna Terezka, vysoká 
25 m. Kromě vyhlídkové plošiny má čtyři mezipatra, umož-
ňující i méně zdatným turistům pěkné výhledy do okolní 
krajiny. 
Z Hluboké vede červená a zelená cyklostezka k nejmladší 
rozhledně, zvané Borůvka. Její jméno je odvozeno od ná-
zvu místa nad rozhlednou, kde se říká Na Borůvčí nebo Bo-
rek. Svojí ojedinělou a netradiční konstrukcí patří bezespo-
ru k nejzajímavějším a nejkrásnějším stavbám toho druhu  

Okolí Litomyšle, České Třebové a Lanškrouna

Toulovcova rozhledna a rozhledna Terezka v přírodní rezervaci Maštale.

nejen v Mikroregionu Toulovcovy 
Maštale, ale i v celém okolí. Její výš-
ka 18,5 m (plošina v 15 m) umožňu-
je dobrý rozhled. Všechny rozhledny 

mají omezené otvírací doby a jsou 
přístupné po zaplacení vstupného (in-

formace na www.mastale.cz).

Rozhledna Borůvka.
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Na 601 metrů vysokém Kozlovském kopci u České Tře-
bové stála od roku 1936 turistická chata a rozhledna, 
vlastně dřevěná triangulační věž, postavená roku 1929 
pro vyměřovací práce. Po jejich skončení ji převzali turisté 
a užívali až do roku 1939, kdy ji zničil blesk.Když v roce 
2000 projevil jeden z mobilních operátorů zájem o stavbu 
železného stožáru pro své antény, dalo město Česká Tře-
bová podmínku, že musí na věži zpřístupnit vyhlídku. Dne  
19. května 2001 byla 55 metrů vysoká rozhledna (plošina 
ve výšce 32,8 m) zpřístupněna veřejnosti. 

Předchůdkyní dnešní rozhledny na Lázku (714 m n. m.) 
byla jednoduchá dřevěná věž, která byla postavena před 
1. světovou válkou. V roce 1918 však byla zničena. Dneš-
ní, dvacetimetrová opláštěná dřevěná věž pochází z roku 
1933. Je součástí Reichlovy chaty (ta dostala jméno po 
hlavním iniciátorovi stavby). Na plošinu ve výšce 17 m se 
vystoupí po 87 schodech. Název Lázek byl odvozen od 
polí – lazů, které vznikly vypalováním lesů. 
Rozhledna se nachází nad obcí Cotkytle, 7 km východně od 
Lanškrouna. Až na vrchol vede asfaltová cesta. K rozhled-
ně lze dojet po silnici číslo 368 ze Štítů do Cotkytlů. Dva 
kilometry za vsí odbočuje doprava úzká asfaltová silnice, 
která po půl kilometru jízdy dovede návštěvníka na vrchol. 
Pro pěší vede z obce Cotkytle zelená turistická značka, ze 
Strážné červená. 
Rozhledna je otevřena sezónně v červenci a srpnu od úterý 
do neděle od 10 do 19 hodin a od září do listopadu o ví-
kendech od 10 do 19 hodin.

K rozhledně je přístup po asi 3 ki-
lometry dlouhé silnici, zvané Alej 
Maxe Švabinského. U Chaty Maxe 
Švabinského lze zanechat dopravní 
prostředek a přibližně asi 100 metrů 
dojít pěšky k rozhledně. Rozhledna 
je otevřena od května do září o ví-
kendech a svátcích od 9 do 18 hodin. 

Z rozhledny na Kozlovském kopci lze za dobré vidi-
telnosti dohlédnout až na Jeseníky.

Rozhledna na Kozlovském kopci a dřevěná věž na Lázku u Reichlovy 
chaty.
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Pohled z Králického Sněžníku směrem k Suchému vrchu.

rého vybíhá 5 hřbetů (rozsoch). Jihozápadní rozsocha vede 
po hranici s Polskem a spolu s jižní (zpočátku jihovýchodní) 
tvoří jakousi „podkovu“, proříznutou velmi hlubokým údo-
lím Moravy. Hornatina má značný význam jako evropské 
rozvodí – česká strana je odvodňována do Dunaje a z malé 
části i do Labe, polské toky směřují do Odry. 
Vrchol Králického Sněžníku ve výšce 1 425 m n. m. s roz-
sáhlým vrcholovým platem byl pro stavbu rozhledny přímo 
předurčen. V minulosti stály v těsném sousedství vrcholu 
dvě chaty. Na polské straně (tehdy německé) to byla Vilé-
mova chata s rozhlednou (1895 – 1973), na české straně 
Liechtensteinova chata, později nazvána „U pramene Mora-

vy“ (1912 – 1971). Dnes jen plastika slůněte připomíná 
místo, kde stávala česká chata. Přestože vrchol 

zůstal bez chaty i bez rozhledny, nabízí krásné 
výhledy částečně omezované lesem. Pří-

stup na vrchol je z české i polské strany 
dobře vyznačen turistickými značkami. 
Při příjezdu do Králík jistě zaujme ná-
vštěvníka i druhá dominanta – Hora 
Matky Boží s klášterem. Asi 1,5 km vý-
chodně od Králík byla na vrcholu Lysé 
hory (původní název) (770 m n. m.) vy-
budována v letech 1696 – 1700 barokní 

trojlodní bazilika. Na počátku 18. století 
pak byly přistavěny ambity a další objekty  

kláštera. Už při výstupu alejí ke klášteru se 

Králicko a Šumpersko

Dominantou celého kraje je masiv Králického Sněžníku, 
členitá hornatina na styku Čech, Moravy a Kladska, při hrani-
ci s Polskem, součást Jesenické oblasti a třetí nejvyšší pohoří 
v Česku. Celkem je tu 12 tisícovek, z nichž nejvyšší je Králic-
ký Sněžník (1 425 m n. m.). Zajímavostí je výška zdejších ti-
sícovek, všechna ostatní pohoří mají nejvíce nižších vrcholů 
a s přibývající výškou jich ubývá. Zde však je do 1 100 m n. 
m. jen jedna tisícovka a do 1 200 m n. m. dvě. Tato výrazná 
hornatina leží svou větší částí v Polsku (zde se nazývá Ma-
syw Śnieżnika), kde je také národní park. Celé pohoří má 
dominantní masiv (shodného názvu Králický Sněžník), z kte-

Holý vrchol Králického Sněžníku a jeho symbol – plastika kamenného 
slůněte.
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postupně otevírají další a další výhledy nejen na město, ale 
i na Králický Sněžník, Králickou Brázdu i na Suchý vrch.
Ještě lepší výhled umožňuje jednoduchá 34 m vysoká te-
lekomunikační věž na holém vrcholu Val (789 m n. m.), asi 
1 km od kláštera po žluté turistické značce. Z její vyhlídkové 
plošiny ve výšce 22 m je dokonalý kruhový rozhled na Krá-
lický Sněžník, Jeseníky a Orlické hory s výrazným Suchým 
vrchem. 
Z Králík je možné přejet přes Bludov do Šumperka. Seve-
rovýchodně od Bludova a západně od města Šumperk se 
zvedá výrazný dvojvrchol. Chocholík (548 m n. m.) a Háj  
(631 m n. m.) s rozhlednou, nejvýraznější vrch jižního vý-
běžku Hanušovické vrchoviny. Původní rozhledna byla vy-
budována v letech 1933-34. Po Mnichovu padla rozhled-
na do rukou Němců, kteří ji ke konci války využívali jako 
protileteckou pozorovatelnu. V období války byla rozhledna 
poškozena, a protože nebyl včas opraven bleskosvod, celá 

rozhledna zasažená v roce 1953 bleskem vyhořela. V roce 
1996 byla vybudována rozhledna nová jako obdoba původ-
ní Štefánikovy rozhledny, s dřevěnou nosnou konstrukcí, 
obloženou dřevěnými deskami. Vstupní část rozhledny je 
kamenná, vyhlídková plošina je ve výšce 24 m a je zaskle-
ná. Při výstupu je třeba vystoupat po 134 schodech. Oproti 
původní rozhledně je nová rozhledna o 7 m vyšší, špička je 
ve výši 29 m. Za jasného počasí se otevře úchvatný pohled 
na celý hlavní hřeben Hrubého Jeseníku od sedla Skřítek ke 
Ztraceným kamenům, Peci, nejvyšší hoře Moravy Pradědu 
až k Červenohorskému sedlu. Přístup na rozhlednu je možný 
po zakoupení vstupenky, otevírací doba je zveřejněna na 
www.sweb.cz/klubturistu.sumperk. 
Nad Šumperkem, 5 km severně po zelené značce, se zvedá 
hora Ořešník, z jejího předvrcholu Městské skály (682 m. 
n. m.) jsou krásné výhledy do okolí. Skály jsou využívány 
i horolezci a jako start paraglidingu.

Telekomunikační věž na vrcholu Val a dřevěná rozhledna na vrcholu Háj.

Pohled z rozhledny na vrcholu Val směrem ke klášteru Hedeč na Hoře 
Matky Boží nad Králíky.
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 Kamenná rozhledna na Zlatém Chlumu a na Biskupské kupě ve Zlatých 
horách.

Jeseníky a Rychlebské hory

Na kopci Zlatý Chlum (875 m n. m.) přímo nad městem 
Jeseník, na plošině kousek pod vrcholem stojí od roku 1899 
kamenná rozhledna. Měří 26 m a na okružní vyhlídkovou 
plošinu vede 145 schodů. Rozhledna nabízí kruhový pohled. 
Dole Jeseník, v pozadí Keprník, Králický Sněžník, Rychlebské 
hory, severně pak polská rovina s Otmuchowskim a Nyskim 
jezerem, východně Zlaté hory s rozhlednou na Biskupské 
kupě, jižně pak Praděd. K rozhledně vede z Jeseníku modrá 
a červená turistická značka.
Historie lázeňské rozhledny na Borůvkové hoře (898 m n. 
m.) nedaleko města Javorník se začala psát v 70. letech 19. 
století. Celkem třikrát tu byla postavena dřevěná rozhledna, 
která však vždy podlehla počasí a času. Poslední se zříti-
la roku 1922. Po mnohaletém úsilí se podařilo městu Ja-

vorník získat prostředky na stavbu 
nové rozhledny na Borůvkové hoře 
a navázat tak na tradici lázeňské 
rozhledny. Vlastní věž kruhového 
půdorysu je z nosné ocelové kon-

strukce a dřevěného opláštění. Sou-
částí stavby je také zděný přístřešek 

pro turisty. Vyhlídka je ve výšce cca 24 m, 
nejvyšší místo rozhledny je 25,4 m. Rozhled-

na umožňuje výhled mimo jiné na Otmuchowské 
a Nyské jezero, Lądek Zdrój na polské straně a na Šerák, 
Praděd, Smrk, Králický Sněžník na straně české. Stavba byla 
dokončena v září 2006. 
K významnému turistickému místu Zlatých Hor patří roz-
hledna na Biskupské kupě (891 m n. m.). Je postavena na 
české straně česko - polských hranic. V době stavby to byla 
hranice mezi Rakousko - Uherskem a Pruskem. Dříve zde 
od roku 1889 stála dřevěná vyhlídková věž. V roce 1895 
byla povolena stavba zděné věže k příležitosti 50. výročí 
vlády císaře Františka Josefa I. Tato kruhová 19,3 m vysoká 
věž, s plošinou ve výšce 17,8 m, byla slavnostně otevřena  
26. 8. 1898. Po 2. světové válce byla věž pro veřejnost uza-
vřena a dlouho sloužila jako televizní vysílač. Po roce 1989 
byl vysílač přemístěn na nový stožár. V roce 1996 se začalo 
s celkovou opravou schodiště a omítky a v létě 1998 byla 

 Venušiny misky na vrcholu Smolný.


