
Rozhledna Doubravka. 

Po více než 25 letech vznikla v Praze další pražská veřejně přístupná vyhlídková rozhledna. 

Máme štěstí, že je to nedaleko od nás, na Praze 14, konkrétně na kopci Horka. Je atraktivní 

svým tvarem, podnětná svými přírodními přístupy k ní, ona i její revitalizované okolí stále více 

oživuje nedaleké urbanizované oblasti včetně Černého Mostu - 

https://goo.gl/maps/yWmAn3B32q42, https://www.novinky.cz/bydleni/tipy-a-trendy/485639-

obec-architektu-ocenila-nejoriginalnejsi-prazskou-rozhlednu-doubravku.html .  

 

Proutěná kráska - rozhledna Doubravka se pyšní originální konstrukcí, použitými materiály 

nebo i tím, že pochází „z dílny“ světoznámého architekta Martina Rajniše - autora oblíbené 

vzducholodi Gulliver v Centru Dox a jeho Hutě architektury ( www.hutarchitektury.cz). Na 

stavbě převládá snadno obnovitelné, ale trvanlivé a vzácné akátové dřevo (cca 7 kilometrů 

kmínků), doplněné o dubové, modřínové a ocelové prvky. 
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 Hlavní věž se díky korouhvi tyčí do výše 23,5 metru, podesta je ve výšce 20 metrů 

 Bezobslužný vstup je zdarma, být na věži nemá být více než 8 - 10 osobám najednou. 

 Provoz je celoroční, je však možné, že bude dle případné potřeby upravován.  

 Trvání stavby: červen 2017 – červen 2018. 

 Konstrukční možnosti si architekti vyzkoušeli již v roce 2014, kdy na břehu Kyjského rybníka 

postavili model rozhledny, který je zde zachován - https://mapy.cz/s/35XU7 .  

 

Na vrchol nové rozhledny vede 98 schodů. Jeden (nebo více) můžete vlastnit i vy! Na čelo lze 

vyfrézovat jméno nebo vzkaz, případně darování. Dárci získají i originální certifikát podepsaný 

autorem stavby z Huti architektury. Prodej je ryze v režii Huti architektury.  

Na vrcholu nejsou informace s určením míst, které vidíte, proto doporučuji si sem vzít 

odpovídající mapu např. Prahy 14. 

Zájemci mohou sledovat facebookovou stránku www.facebook.com/RozhlednaDoubravka/. 
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---------------------- 

https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/rozhledna-doubravka-xiv/#prettyPhoto  

https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/na-doubravku-se-cekaji-fronty-rozhledna-se-ale-

pysni-spis-vzhledem-nez-vyhledem-

20180812.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu 

https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/na-doubravku-se-cekaji-fronty-rozhledna-

se-ale-pysni-spis-vzhledem-nez-vyhledem-

20180812.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu 
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Na kole se z HP na rozhlednu Doubravka dostanete buď složitější severní cestou většinou 

v zastavěném území, ale s mírnějšími výškovými rozdíly - https://mapy.cz/s/35Qy6. 

Nebo klidnější jižní cestou se zajímavým průjezdem obojími Počernicemi Přírodním parkem 

Klánovice - Čihadla, rybníky V pískovně, Martiňák, Geologickou zahradou, ale s výraznějšími 

výškovými rozdíly - https://mapy.cz/s/35QyJ.  

Z Horních Počernic se sem rovněž dostane Veřejnou dopravou na stanici Metra Rajská zahrada, 

autobusem č. 141 na stanici – Generála Janouška. Potom pěšky. 

Doubravka je postavena v nadmořské výšce cca 253,4 m. n. m., Výhledy z ní nepřekonají 

výhledy z našeho nejvyššího místa, ale i tak jsou zajímavé. Kvůli viditelnosti doporučuji 

návštěvu rozhledny po přechodu studené fronty, nebo po větším větru. 

 

Petr Uzel, cyklokoordinátor. 
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