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AUSSICHTSTURM AUF DEM PLESSBERG
Der während der Öffnungszeit zugängliche Turm ist 19 Meter hoch.

Den steinernen Aussichtsturm ließ auf dem damals unzugänglichen Berg Pleßberg 

(1.028 m ü.d.M.) über der Stadt Abertham (Abertamy) im Jahr 1895 der Verein 

der Naturfreunde in Abertham aufbauen. Die benötigten Finanzen wurden mittels 

Geldsammlungen gewonnen. Den Aufbau vom Aussichtsturm mit einer kleinen 

gemauerten Hütte hat in weniger als vier Monaten die Firma Johann Glaser 

aus Joachimsthal durchgeführt. Das feierliche Zugänglichmachen des fertigen 

Turmes fand am 4. August 1895 statt. Die am Fuß des Turmes anliegende Hütte 

wurde in nachfolgenden Jahren allmählich erweitert, bis auf dem Pleßberg 

1939 ein geräumiges Berghotel eröffnet wurde. Nach dem 2. Weltkrieg wurde 

das Objekt für die Öffentlichkeit zugesperrt und bis 1958 war es der Sitz einer 

Militärgarnison. In den Jahren 1992 bis 1994 wurde der gesamte Hotelkomplex einer 

gründlichen Rekonstruktion unterzogen und 2001 wurde auch ein Aussichtsplateau 

erbaut. Es wurde damals ein Stahlgeländer und Anbau für die Antennen 

der  Mobilfunknetzbetreiber erweitert.

ROZHLEDNA NA PLEŠIVCI
Výška rozhledny činí 19 metrů. Přístupná v otevírací době.

Kamennou rozhlednu na tehdy nepřístupném vrchu Plešivec (1.028 m n. m.) 

nad městem Abertamy nechal vystavět v roce 1895 Spolek přátel přírody. Potřeb-

né finance byly získány prostřednictvím sbírek. Stavbu vyhlídkové věže s  menší 

zděnou chatkou provedla během necelých čtyř měsíců firma Johanna Glasera z Jáchy-

mova. Slavnostní zpřístupnění dokončené rozhledny proběhlo dne 4.  srpna 1895. 

Přilehlá chatka u paty věže byla během následujících let postupně rozšiřována až 

byl na Plešivci v roce 1939 otevřen rozsáhlý horský hotel. Po 2.  světové válce byl 

objekt pro veřejnost uzavřen a až do roku 1958 byl sídlem vojenské posádky. V letech 

1992-  1994 prošel hotelový komplex celkovou rekonstrukcí a v roce 2001 byla 

upravena rovněž vyhlídková věž, která byla tehdy doplněna o nový vnější ochoz 

a nástavbu pro antény mobilních operátorů.
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ROZHLEDNA NA KLÍNOVCI
Výška rozhledny činí 17 metrů. Přístupná v otevírací době. 

Nejvyšší vrchol Krušných hor, Klínovec (1.244 m n. m.), byl od počátku 19. století vy-

hledávaným výletním místem s dalekým rozhledem. V letech 1883-1884 zde nechal 

Krušnohorský spolek vystavět kamennou rozhlednu podle návrhu stavitele Josefa 

Petera z Kadaně. Velkolepé slavnostní otevření nové rozhledny proběhlo dne 3. srp-

na 1884. V souvislosti s rozvojem turismu byl v roce 1893 v sousedství vyhlídkové 

věže otevřen první výletní hostinec, postupem času rozšířený na horský hotel. Od 

2. světové války sloužil areál pro vojenské účely. Hotelový provoz zde byl obnoven 

znovu v 60.  letech, od roku 2003 je však komplex na Klínovci uzavřen a postupně 

chátrá. V letech 2012-2013 byla provedena celková rekonstrukce zdevastované 

rozhledny. Kamenná vyhlídková věž v havarijním stavu musela být tehdy rozebrána 

a na jejím místě byla následně vystavěna její přesná replika. Slavnostní znovuotevření 

obnovené rozhledny proběhlo dne 28. října 2013. 

AUSSICHTSTURM BUCHKOPPE
Der für die Öffentlichkeit frei zugängliche Turm ist 13 Meter hoch.

Den steinernen Aussichtsturm ließ um 1880 der Besitzer der hiesigen Mineralwasser- 

Abfüllanlage Heinrich Mattoni auf dem Berg Buchkoppe (582 m ü.d.M.) oberhalb 

des weltbekannten Kurortes Gießhübl-Sauerbrunn (Kyselka) aufbauen. Der neue 

Aussichtsturm wurde zum Bestandteil des Kurparks mit Wald-Promenadewegen, 

Sitzgruppen zum Ausruhen, Lauben und Aussichtsstandorten, der sich im Hang über 

der Kolonnade der Otto-Quelle ausgebreitet hat. In den 50. Jahren des 20. Jh. diente 

der Turm als ein für die Öffentlichkeit nicht zugängliches Militärobservatorium. 

Nachfolgend wurde er aber mit Bäumen bewachsen und endgültig verlassen. 

Der ungepflegte Turm verkam dann vollkommen. Erst in den Jahren 2002 und 2003 

erlebte er die ersten Reparaturen. Eine komplette Rekonstruktion vom Turm und 

Revitalisierung der Umgebung führte im Jahr 2016 das staatliche Unternehmen 

Vojenské lesy a statky ČR (Militärforst- und Landesbetrieb der Tschechischen 

Republik) durch.

AUSSICHTSTURM AUF DEM PLATTENBERG
Der während der Öffnungszeit zugängliche Turm ist 21 Meter hoch.

Das Gebirgshotel mit dem Aussichtsturm auf dem Plattenberg (Blatenský vrch, 

1043  m  ü.d.M.) über der Bergstadt Platten (Horní Blatná) ließ in den Jahren 1912 

und anhand des Konzeptes vom Architekten Karl Matusch aus Eger (Cheb) mit 

Gesamtkosten 30.000 Kronen das hiesige Wintersportverein aufbauen. Die feierliche 

Eröffnung fand am 5.  Juli 1913 statt und der Standort wurde bald zu einem sehr 

beliebten Ziel der Sommer- sowie Wintertouristen. Im Jahr 1927 wurde zum Sporthotel 

ein Saal angebaut, in dem es regelmäßig Tanzveranstaltungen gegeben hat. Nach dem 

2. Weltkrieg wurde aber das Objekt für die Öffentlichkeit gesperrt und diente 

nachfolgend als ein Beobachtungsposten der Grenzwache. Wegen der Devastation 

seitens Armee musste das ehemalige Hotel bereits in den 50. Jahren demoliert 

werden und es blieb auf dem Plattenberg nur noch der verlassene Aussichtsturm 

stehen. Nach dem erneuten Zugänglichmachen des Grenzgebietes ging das örtliche 

Nationalausschluss (MNV) 1977 die Rekonstruktion des Turmes ein. Seit 1983 sichern 

den Betrieb die Mitglieder des Tschechischen Naturschutzbundes ab.

ROZHLEDNA BUČINA 
Výška rozhledny činí 13 metrů. Veřejnosti je volně přístupná.

Kamennou rozhlednu nechal vystavět kolem roku 1880 majitel zdejší stáčírny minerál-

ních vod Heinrich Mattoni na vrchu Bučina (582 m n. m.) nad světoznámými lázněmi 

Kyselka. Nová vyhlídková věž se stala součástí lázeňského parku s lesními promenád-

ními cestami, odpočinkovými sedátky, altány a vyhlídkovými místy, který se rozkládal 

ve svahu nad kolonádou Ottova pramene. V 50. letech 20. století sloužila veřejnosti 

nepřístupná jako vojenská pozorovatelna, následně však přerostla stromy a byla defini-

tivně opuštěna. Neudržovaná rozhledna poté zcela zchátrala. Teprve v letech 2002-2003 

se dočkala prvních oprav. Celkovou rekonstrukci rozhledny a revitalizaci okolí provedl 

v roce 2016 státní podnik Vojenské lesy a statky ČR.

ROZHLEDNA PAJNDL 
Výška rozhledny činí 24 metrů. Veřejnosti je volně přístupná.

Kamennou rozhlednu nechal vystavět v letech 1895-1897 Nejdecký krušnohor-

ský spolek pod vedení stavitele Schöberleho na zalesněném Tisovském vrchu 

(977 m n.  m.) s celkovým nákladem kolem 4.000 zlatých. Slavnostní otevření rozhled-

ny proběhlo dne 1. září 1897. Roku 1908 byla u hojně navštěvované rozhledny ote-

vřena stylová výletní restaurace „Berg Heil“. Již během 2. světové války však zájem 

turistů opadl a neudržovaná vyhlídková věž postupně chátrala. Původní výletní res-

taurace zanikla a později byla nahrazena dřevěným přístřeškem. V roce 1970 byla již 

rozhledna ve velmi špatném stavu a částečně se rozpadala. V letech 1986-1987 proto 

bylo přistoupeno k celkové rekonstrukci rozhledny. Další opravy proběhly u příležitosti 

100. výročí vzniku rozhledny v roce 1997.

ROZHLEDNA NA BLATENSKÉM VRCHU
Výška rozhledny činí 21 metrů. Přístupná v otevírací době.

Horský hotel s vyhlídkovou věží na Blatenském vrchu (1043 m n. m.) nad Horní Blatnou 

nechal vystavět v letech 1912-1913 Spolek pro zimní sporty podle návrhu chebského 

architekta Karla Matusche s celkovým nákladem 30.000 korun. Slavnostní otevření 

proběhlo 5. července 1913 a místo se stalo záhy velmi oblíbeným cílem letních i zimních 

turistů. Roku 1927 byl ke Sporthotelu přistavěn sál, ve kterém probíhaly pravidel-

né taneční zábavy. Po 2 světové válce byl však objekt veřejnosti uzavřen a následně 

sloužil jako letecká pozorovatelna pohraniční stráže. Díky devastaci armádou musela 

být již v 50. letech provedena demolice bývalého hotelu a na Blatenském vrchu zůstala 

stát pouze osamocená vyhlídková věž. Po znovu zpřístupnění pohraničí přistoupil MNV 

Horní Blatná v roce 1977 k rekonstrukci rozhledny. Od roku 1983 zajišťují provoz členové 

Českého svazu ochránců přírody.

AUSSICHTSTURM AM KEILBERG
Der während der Öffnungszeit zugängliche Turm ist 21 Meter hoch. 

Der höchste Berg des Erzgebirges Keilberg (Klínovec, 1.244 m ü.d.M.) war seit Anfang 

des 19. Jh. ein ausgesuchter Ausflugsort mit breiter Aussicht. In den Jahren 1883 und 

1884 ließ da das tschechische Erzgebirgsverein nach einem Entwurf vom Baumeister 

Josef Peter aus Kaden (Kadaň) einen steinernen Aussichtsturm aufbauen. Die pompöse 

feierliche Eröffnung des neuen Turmes fand am 3. August 1884 statt. Im Zusammenhang 

mit der Entwicklung vom Tourismus wurde 1893 in der Nachbarschaft des Turmes die 

erste Ausflugsgaststätte geöffnet, die zuweilen in ein Gebirgshotel erweitert wurde. 

Seit dem 2. Weltkrieg diente das Gelände zu Militärzwecken. Der Hotelbetrieb wurde in 

den 60. Jahren erneuert. Seit 2003 ist aber der Komplex auf dem Keilberg geschlossen 

und verkommt allmählich. In den Jahren 2012 und 2013 wurde der verwüstete Turm 

im Ganzen rekonstruiert. Der steinerne Aussichtsturm im baufälligen Zustand musste 

damals auseinandergenommen werden und auf seiner Stelle wurde nachfolgend 

eine genaue Replika aufgebaut. Die feierliche Wiedereröffnung des erneuerten 

Aussichtsturmes fand am 28. Oktober 2013 statt. 

AUSSICHTSTURM PEINDL
Der für die Öffentlichkeit frei zugängliche Turm ist 24 Meter hoch.

Den steinernen Aussichtsturm ließ unter der Anleitung vom Baumeister Schöberle 

1895 bis 1897 der Erzgebirgsverein in Neudeck (Nejdek) auf dem bewaldeten 

Peindlberg (977 m ü.d.M.) aufbauen. Die Baukosten beliefen sich auf ca. 4000 Gulden. 

Der Turm wurde feierlich am 1. September 1897 eröffnet. Im Jahr 1908 wurde neben 

dem reichlich besuchten Aussichtsturm das stilvolle Ausflugsrestaurant „Berg Heil“ 

eröffnet. Bereits während des 2. Weltkrieges ließ aber das Interesse der Touristen 

nach und der nicht gepflegte Turm verfiel allmählich. Das ursprüngliche 

Ausflugsrestaurant ging unter und wurde später durch ein Holzvordach ersetzt. 

Im  Jahr 1970 befand sich das Aussichtsturm bereits in einem sehr schlechten 

Zustand und es zerfiel teilweise. In den Jahren 1986 und 1987 wurde deswegen eine 

gesamte Rekonstruktion durchgeführt. Die weiteren Reparaturen fanden anlässlich 

des 100. Jahrhunderts der Entstehung vom Turm 1997 statt.


