
OTEVÍRACÍ DOBA ROZHLEDNY  
 

červenec - srpen 

pondělí - neděle 

09:00 - 18:00 
září 

pondělí - pátek 

10:00 - 12:00 
13:00 - 16:00 

sobota - neděle 

09:30 - 18:00 
říjen 

pondělí - pátek 

10:00 - 12:00 
13:00 - 15:30 

sobota - neděle 

09:30 - 16:00 
listopad 

pondělí - pátek 

zavřeno 
sobota - neděle 
10:00 - 15:30 

 JAVORNÍK      
A ROHANOV 

  

12 km od Adamova 
Dvora Rozhledna a nedaleké přírodní koupaliště 

 Skoro by se až chtělo říci, že kam vkročí Moravák, tam 

zasadí švestku, a kam vkročí Šumavák, tam postaví 

rozhlednu, že? Ale co naplat, místní výhledy k tomu prostě 

vyzývají. Javorník je však nejen místem, ze kterého se již 

staří Keltové rozhlíželi do kraje, ale zároveň i místem 

prastarých magických rituálů. Právě z těchto dob pochází i 

místní menhir, kterému jsou přisuzovány léčivé účinky. 

Javorník má ale zároveň i tu výhodu, že pokud se při 

výstupu až příliš zapotíte, můžete se vždycky zchladit 

v nedalekém přírodním koupališti Rohanov. To je ideálním 

místem k relaxaci pro vás i vaše čtyřnohé mazlíčky. 
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Vrch Javorník byl oblíbeným místem nejznámějšího šumavského 

spisovatele Karla Klostermanna. Právě po něm byla pojmenovaná 

kamenná rozhledna (1066 m), která měří 39,6 m a na její vrchol 

vede 197 schodů. Výstup na vrchol však stojí za to - kruhový rozhled 

umožňuje spatřit celé pásmo šumavských vrcholků - Pancíř, 

Poledník, Svatobor, Libín, Boubín, či Knížecí Stolec a za jasného 

počasí lze na jihozápadě dohlédnout i Alpy. Pohledem do vnitrozemí 

spatříte Písek, Rabí, Temelín i Brdy. V přilehlých lesích se navíc 

nachází menhir nesoucí název Měsíční kámen, kterému je 

přisuzovaná léčivá moc. 

K rozhledně se dostanete ze stejnojmenné obce Javorník (žlutá 

značka), ve které se nachází celá řada kaváren a restauraci nebo z 6 

km vzdáleného Vacova (modrá značka). Odtud vede cesta skrze 

vesničku Rohanov, v jejíž blízkosti se nachází prostorné přírodní 

koupaliště. 


