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Tyršova
rozhledna
v Žamberku

Otevírací doba:
1. 5. – 14. 6. a 16. 9. – 31 . 10.
víkendy, státní svátky 10 – 17 h.
15. 6. – 15. 9.
denně 10 – 17 h.

Praha

Žamberk

Tyršova rozhledna v Žamberku
Město Žamberk leží v krásném podhůří Orlických hor.
Nad městem, v nadmořské výšce 468 m n. m., byla v roce 1932 postavena a slavnostně otevřena Tyršova rozhledna, která je známá také jako
Rozálka nebo Rozárka. Vzhled rozhledny ve tvaru husitské hlásky byl
ovlivněn původní podobou rozhledny Hýlačka u jihočeského Tábora.
Původní šindelové pokrytí bylo v roce 1957 nahrazeno eternitovými
deskami. V roce 2004 byl interiér rozhledny doplněn o dřevěný strop
ve vstupním prostoru, přivedena elektřina, zpevněno nejdelší schodiště a vyměněna okna. Ve středu vyhlídkového patra byla umístěna
kovová rozhledová růžice podle grafického návrhu RNDr. Jana Vítka.
V roce 2015 byla provedena renovace opláštění rozhledny (výměna
střešní krytiny a oplechování) a instalace nového hromosvodu.
Dvacet metrů vysoká věž má dvě vyhlídkové plošiny – první ve výšce
16 metrů a druhou těsně pod vrcholem. Do prvního vyhlídkového
patra vede 60 dřevěných schodů a do druhého dalších 16 schodů.
Z hlavního ochozu rozhledny se otevírá výhled na Orlické hory a za
příznivých podmínek i na Krkonoše. Z druhého vyhlídkového patra si
můžete prohlédnout např. Bukovou horu a Suchý vrch.
V přízemí rozhledny je k nahlédnutí část dřevěného prkna s nápisy
dokumentujícími průběh stavby v r. 1932. V galerii najdete fotografie
a obrázky rozhledny a nejbližšího okolí nebo výstavy obrázků místních
škol a organizací.
V průběhu otevírací doby rozhledny můžete také nahlédnout přes
mříž do kaple sv. Rozálie, která stojí nedaleko rozhledny.
Tyršova rozhledna je součástí výletního okruhu městem, který vás
provede i dalšími zajímavými místy Žamberka.
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