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 Typ/materiál: zděná / objekt s rozhlednou

 Lokalita: vrch Hrádek na severním okraji města Varnsdorf, cca 45km 
severovýchodně od Děčína

 GPS: 50°55'21.083"N, 14°36'47.122"E

 Nadmořská výška: 467m

 Okres: Děčín

 Období výstavby: květen 1903 – květen 1904

 Oficiální zpřístupnění: 15. května 1904 (18. července 2003 – otevření 
vyhlídkové věže po novodobé rekonstrukci)

 Celková výška: 29m

 Výška vyhlídkové plošiny: 20m

 Počet schodů: uvnitř věže celkem 90 schodů





 Přes název Hrádek zde pravděpodobně nikdy nebyl hrad, 
ačkoliv některé internetové zdroje ho vágně 
zmiňují. Na vrcholu, na českém území byla v 
roce 1904 postavena výletní restaurace. Stavba byla v 
historizujícím romantickém stylu, s 20 metrů vysokou 
vyhlídkovou věží. Z vrcholu věže je výhled na Lužické 
hory a do německé Lužice.





výhled z Hrádku

schodiště



 Zdaleka viditelná dominanta města Varnsdorfu, tyčící se na 
znělcovém vrchu na pomezí měst Varnsdorfu a 
Seifhennersdorfu do výšky 467 m.n.m. nad silničním 
přechodem do Německa, prakticky na státní hranici.



 Tento objekt si vybudovali varnsdorfští členové místní sekce Horského 
spolku pro nejsevernější Čechy. Cílem jejich snažení bylo vlastnit stejně 
okázalé sídlo, jakým se mohly pochlubit např. horské spolky v Ústí nad 
Labem nebo v Teplicích, či jaké ve stejné době plánovali postavit jejich 
kolegové v Liberci a v Jablonci. Vstříc varnsdorfským turistům vyšel 
městský stavitel Anton Möller, který zdarma vypracoval dvě varianty 
architektonického návrhu.





 Stavba vyhlídkové restaurace na Hrádku začala 11. května 1903 a značně 
ji usnadnila zejména půjčka 50.000 korun od knížete Liechtensteina, 
pokrývající téměř polovinu rozpočtových nákladů.

 Příkladem stavitele i bohatého knížete se nechali ovlivnit i další občané 
a řemeslníci a nabídli zdarma spolku své služby či alespoň pomáhali při 
vynášení stavebního materiálu. Dílo, kterým po dobu jednoho roku 
žilo celé město, se podařilo završit 15. května 1904.



 V roce 1967 město Varnsdorf celý objekt zrekonstruovalo za více než 2 miliony 
korun a Hrádek opět nabyl na původním významu. Privatizace po 
roce 1989 přinesla mnohé oběti, jednou z nich se stává již podruhé ve své 
historii také Hrádek. Jeho stav se stává velmi neutěšeným.

 V září roku 2000 proto vzniká český Nadační fond Hrádek - Burgsberg s cílem 
soustředit peněžní prostředky, cenné papíry, majetková práva a movité i 
nemovité hodnoty získané od občanů v regionu, fyzických a právnických osob 
na záchranu této dominanty.





 V roce 2002 se konečně začíná s opravami. Díky podpoře a darům 
zejména místních firem a občanů, prostředkům Města Varnsdorf a 
finanční pomoci z projektu Phare je 18. 7. 2003opět zprovozněna 
vyhlídková věž, která nabízí nádherný kruhový výhled na město 
Varnsdorf, Seifhennersdorf, Šluknovskou pahorkatinu a na Lužické 
hory v pozadí s částí Krkonoš a Jizerských hor.





 Kromě stále většího zájmu turistů se na rekonstruované věži odehrály 
také desítky svatebních obřadů a několik pravidelných novoročních 
přípitků.

 Od roku 2003 byly provedeny další rekonstrukční práce, mezi které 
patří nejen dokončení hrubé hlavní stavby včetně střech a fasád, ale i 
připojení objektu na novou infrastrukturu.



 V červenci roku 2005 byla veřejnosti navíc zpřístupněna výstavní síň, ve které 
se konají pravidelné výstavy žáků varnsdorfských základních škol a umělecké 
školy, klientů sociálních ústavů v okolí a tematické výstavy. Mnoho párů si zde 
také řeklo své ano.

 Hrádek získal 1. místo v celostátní soutěži Fasáda roku 2005. V kategorii 
internetového hlasování na stránkách www.fasadaroku.cz mohla poprvé v 
rámci 6. ročníku této prestižní soutěže rozhodovat i široká veřejnost a právě ta 
nakonec usoudila, že mezi desítkami přihlášených staveb je Hrádek tou 

vítěznou.



 Od zahájení provozu vyhlídkové věže 18. 7. 2003 je vedena pečlivá 
evidence návštěvníků. Zájem o Hrádek je vysoký, což potvrzuje 
v průměru více než jedenáct tisíc návštěvníků ročně.

 V sobotu 24. září 2011 o půl druhé odpoledne přišel na Hrádek tak již 
dokonce sto tisící návštěvník vyhlídkové věže a výstavní síně od jejího 
slavnostního otevření po rekonstrukci v roce 2003. Stala se jím 
varnsdorfská rodačka slečna Kateřina Trebatická.





 Hrádek (úryvek básně)

Ve věnci vršků jemnou ozdobou,
můj známý Hrádku, ležíš přede mnou. 
Tvůj vrchol sluncem skvostně zlatavý 
směje se nad údolím Mandavy
a mává, vábí, vítá všechen lid, 
jenž hledá v tobě čas na oddech, klid.

Na hrudi hejno ptačí zpěvem zní 
o štěstí, lásce, citu nevšedním, 
zazpívá časně zrána slavíček
kos přidá něco ze svých písniček
Zpěv proudí jak milostná ozvěna 
pro lidská srdce sladká proměna. 

Rozhledna zdobí vršek tvůj holý 
královsky pyšně shlíží do údolí
jak vládce zpříma sedí na trůnu 
na hlavě nese skvostnou korunu. 
Ze všech stran vždy tě věrně objímá 
jak žena - Varnsdorf – slibná vidina.



 http://architektonickemodely.cz/new/hradek.php

 http://hradek.sluknovsko.cz/

 http://rozhledny.webzdarma.cz/hradek.htm

 http://cs.wikipedia.org/wiki/Varnsdorf
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