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Otevírací doba na rozhledně

Technické informace

Hostýnská rozhledna se nachází na známém poutním místě 
Svatý Hostýn. Hora Hostýn má dva vrcholy, tomu nižšímu 
(724m) vévodí bazilika Nanebevzetí Panny Marie a tomu 
vyššímu (735m) rozhledna s větrnou elektrárnou. V přízemí 
rozhledny je umístěna kaple sv. Kříže. Rozhlednu dal po-
stavit spolek Matice svatohostýnská. Z rozhledny je výhled 
do širokého okolí, na Hostýnské vrchy i na úrodnou rovinu 
Hané (výhled částečně kryt okolními stromy). V případě da-
leké viditelnosti je vidět i Praděd. V blízkosti rozhledny stojí 
od r. 1992 32 m vysoká větrná elektrárna.

Pod rozhlednou v přízemí je kaple Svatého Kříže, která by  
do budoucna měla projít celkovou obnovou. Uvnitř se nachá-
zí oltář Piety od Ferdinanda Neumanna z Kroměříže s pískov-
covou sochou Panny Marie držící na klíně tělo mrtvého Krista  
a mramorovým křížem. Oválná okna zdobená dvěma pů-
vodními barevnými vitrážemi jsou z brněnské dílny Bene-
dikta Škardy pracujícího mimo jiné pro architekta Dušana 
Jurkoviče (1868–1947) i na hostýnské Křížové cestě. Kaple 
byla vysvěcena v den svátku Sv. Kříže 14. září 1898 a první 
mši svatou zde sloužil její zakladatel P. Cibulka.

Provoz rozhledny opět zajišťuje Matice svatohostýnská, do 
jejíhož majetku se rozhledna vrátila v r. 2018. Teď už jen vy-
stupte vzhůru a nechte se unášet krásou okolní přírody…

Polední přestávka: 12:30 – 13:00

Vstupné: dospělí 20 Kč, děti od 6 do 15 let 10 Kč

Rozhledna na Svatém Hostýně je každoročně od 1. října do  
30. dubna uzavřena pro individuální návštěvníky. Mimořádné 
návštěvy větších organizovaných skupin (mimo otvírací hodi-
ny) po předchozí dohodě s Maticí svatohostýnskou. Hromad-
né návštěvy deseti a více osob je možné dohodnout telefonic-
ky alespoň týden předem na tel. 573 381 693.

termín všední den sobota, neděle, 
svátek

květen, červen zavřeno 9:30 – 16:45

červen od 22. 6. 9:30 – 15:00 9:30 – 16:45

červenec, srpen 9:30 – 16:00 9:30 – 16:45

září zavřeno 9:30 – 16:45

Typ/materiál: zděná stavba, kamenné zdivo 

Lokalita: hora Hostýn, cca 4 km jihovýchodně od Bystřice 
pod Hostýnem, cca 30 km severovýchodně od Kroměříže

GPS: 49°22‘48.579“N, 17°42‘6.451“E

Nadmořská výška: 735 m

Období výstavby: 1897-1898, zpřístupnění 14. září 1898

Celková výška: 15 m

Výška vyhlídkové plošiny: 12 m

Počet schodů: 63 Svatý Hostýn

Rozhledna
císaře Františka Josefa I.



Kromě mnoha dalších úkolů se rozhodl vybudovat na nej-
vyšším vrcholu Hostýna (735 m) rozhlednu, která by se stala 
dominantou širokého okolí. První písemný doklad o stavbě 
rozhledny dokládá, že 23. 6. 1897 byla vyryta „první prsť“  
k položení základu kaple Svatého Kříže. Stavět se začalo 
okamžitě, ale už po měsíci byla rychle rostoucí stavba sme-
tena velkou vichřicí, která se nad Hostýnem přehnala. Ale 
ani tato pohroma neodradila neúnavného P. Cibulku od 
započatého díla. 

U příležitosti čtyřdenních manévrů rakousko-uherské ar-
mády v okolí Bystřice navštívil 1. září 1897 Svatý Hostýn 
také císař František Josef I. Podepsal zakládající listinu roz-
hledny a symbolicky se dotkl základního kamene, který byl 

požehnán a vsazen viditelně do zdi kaple, kde je dodnes. 
Na prosbu P. Cibulky císař povolil, aby rozhledna nesla jeho 
jméno. Stavbu kaple a rozhledny provedl olomoucký stavi-
tel Ing. Václav Wittner (1861-1912) podle návrhu a představ 
P. Cibulky. Celkový náklad činil asi 18 tisíc zlatých, z nichž 
polovinu daroval sám Wittner. Otevřena byla 14. září 1898. 

Rozhledna, i přes všechny po-
hromy, které ji během stoleté 
existence potkaly, zůstala vel-
kolepým pomníkem zbožnosti 
a obětavosti svatohostýnských 
ctitelů a láká k návštěvě i mnohé 
dnešní poutníky a turisty, neboť 
se z ní otevírá překrásný pohled 
na všechny strany širokého okolí.

Nicméně bez velkých oslav, neboť mocnářství bylo tehdy 
otřeseno smrtí panovníkovy choti Alžběty.

Půdorys rozhledny tvoří dva nestejně velké kruhy zdiva  
z tvrdého hostýnského kamene. Větší půdorys má průměr 
cca 7 m, menší cca 3 m, tloušťka zdiva je až 1 m. Vchod na 
rozhlednu je ze severní strany, kde je umístěno železné 
točité schodiště se 60 schody vedoucí přes kdysi muzeál-
ní patro s expozicí až na vyhlídkovou terasu. Výška zděné 
části rozhledny činí 12 m, s dřevěnou nástavbou cca 15 m. 
Původně nad střechou otevřené vyhlídky čněla ještě štíhlá 
dřevěná nástavba zakončená malou věžičkou s pozlace-
ným obrazem P. Marie a vrcholovým křížem. Celková výš-
ka byla 27 m. Protože dřevěná část, zvaná malá rozhledna, 
byla vlivem drsného hostýnského podnebí brzy poškozena 
tak, že hrozilo její zřícení, rozhodla odborná komise 13. září 
1915 vrchní dřevěnou část odstranit.
 

Do dnešní doby, po více jak sto letech poznamenalo roz-
hlednu mnoho oprav a úprav a tak má podstatně jinou 
podobu, než jakou jí kdysi vtiskl P. Cibulka. Důležité však 
je, že po delším čase slouží zase svému původnímu účelu.  
V letech 1957 až 1971 totiž stavba sloužila jako retranslační 
stanice pro dálkový přenos televizního signálu a pro ve-
řejnost byla uzavřena až do roku 1987, kdy byla 18. 7. opět 
zpřístupněna. Vyhlídkový prostor byl opatřen skleněnými 
okny a zakryt plochou střechou. Na přelomu let 2002-2003 
proběhla její celková rekonstrukce, v poslední době byly 
obnoveny oboje vstupní kované dveře. Na střeše rozhledny 
jsou dnes antény pro elektronickou komunikaci sloužící 
mimo jiné integrovanému záchrannému systému nebo Ra-
diu Proglas. 

Z historie

19351898

    roce 1887 se jezuita P. Jan Cibulka brzy   
 po svém nástupu do superiorského  
 úřadu na Svatém Hostýně zabýval 
myšlenkou oživit pusté temeno poutní hory  
v malebném prostředí okolních lesů.


