
R O Z H L E D N A  H A R D 
Aussichtsturm Hard | View tower “Hard”

Bývalý památník obětem 1. světové války | Ehemaliges Denkmal der Oper des 1. Weltkriegs | A former memorial to the victims of the 1st WW

Historie a současnost | Historie und Gegenwart | History and present
V roce 1907 zde byla postavena hrázděná rozhledna o dvou vyhlídkových patrech  vysoká 18 metrů. Jednalo se o polygonál-
ní zděnou stavbu s dřevěnou nástavbou. 
V roce 1933 byla rozhledna přebudována na památník obětem 1. světové války. Vyhlídková dřevěná nástavba byla zbourána 
a na jejím místě byla instalována pětimetrová bronzová socha Krista od sokolovského umělce Tonyho Schöneckera (1893 
– 1979). Za 2. světové války byla socha roztavena a použita pro válečné účely. O zbytek památníku se po válce nikdo nesta-
ral, a tak z něj zbylo pouhé torzo.
V roce 2001 byla rozhledna znovu obnovena v původním vzhledu. Slavnostně byla otevřena 26. 4. 2001 a předána veřejnos-
ti do užívání. Kamenná rozhledna postavená ve stylu původní historické je vysoká 14,5 metru, nachází se v nadmořské výšce 
450 metrů a na vyhlídku vede 55 schodů.

Im Jahre 1907 wurde in Sokolov ein Ständeraussichtsturm gebaut, der 18 m hoch war und der über zwei Aussichtsstoc-
kwerke verfügte. Es handlete sich um ein Steinbau mit Holzaufbau.
Im Jahre 1933 wurde damaliger Aussichtsturm zu einem Denkmal der Opfer des 1. Weltkriegs umgebaut. Der Holzaufbau 
wurde damals abgerissen und durch eine Christusstatue aus Bronze von dem Künstler Tony Schönecker (1893 – 1979) 
ersetzt. Während des 2. Weltkriegs wurde diese Statue zerschmolzt und zum Kriegszweck benutzt. Um den Rest des 
Denkmals kümmerte sich nach dem Krieg niemand und deshalb blieb aus ihm nur ein Torso übrig.
Im Jahre 2001 wurde hier nach dem ursprünglichen Ansehen ein Aussichtsturm  wieder gebaut. Er wurde feierlich am 26. 
4. 2001 für die Öffentlichkeit geöffnet. Derzeitiger Aussichtsturm ist 14,5 m hoch und befindet sich in 450 m Meereshöhe. 
Zu dem zweiten Aussichtsstockwerk führen 55 Stufen.

In 1907 a half-timbered view tower with two observation floors was built here. It is 18 m tall. It was a polygonal brick 
building with a super-structure.
In 1933 the view tower was rebuilt into the memorial to the victims of the 1st WW. The observational wooden super-structure has been pulled down and on that there has 
been a 5 m tall bronze statute of Christ erected, by an artist Tony Schönecker (1893 – 1979) from Sokolov. During 2nd WW the statue was melted and used for military 
purposes. Nobody cared of the rest of the memorial, so only a torso has remained.
In 2001 a view tower was rebuilt again in its original appearance. It was dedicated on 26th April 2001 and handed over to the public to be used. A stone view tower was 
built in an original historical style, it is 14,5 m tall, it is situated in the altitude of 450 m and up to the view there are 55 steps.

Vstupné |  Eintritt | Admission:  10,- Kč       
Otevírací doba | Öffnungszeiten | Opening hours:                                                         
duben (April | April) po – ne (montag - sontag | monday - sunday) 10.00 – 18.00                
květen – srpen (Mai – August |  May – August) po – ne (montag - sontag | monday - sunday)    9.00  -  20.00
září, říjen (September, Oktober | September, October) po – ne (montag - sontag | monday - sunday) 13.00 – 17.00 
listopad – březen (November – März | November – March) ZAVŘENO | GESCHLOSSEN | CLOSED

Individuální návštěva mimo otevírací dobu je možná po domluvě v sokolovském infocentru. | Ein Besuch außer Öffnungszeiten ist möglich nach einer Absprache im Infozentrum. |
Individual visits apart from opening hours are possible after an agreement at info centre in Sokolov.

Přístup | Zugang | Access
Klíče je možné na základě předložení průkazu totožnosti vyzvednout:
• v sokolovském infocentru na nám. Budovatelů 655, budova Městského domu kultury od pondělí do pátku od 9.00 do 17.00 hodin, v sobotu od 9.00 do 12.00 hodin, kde je uloženo turistické 
razítko a máte možnost nákupu dalších upomínkových předmětů
• na vrátnici Obvodního oddělení Policie ČR  Sokolov (bývalá budova Telecomu) od pondělí do neděle po otevírací dobu rozhledny Hard a mimo provozní dobu sokolovského infocentra

Den Schlüssel bekommen Sie nach dem Vorlegen eines Personalausweises:
• im Infozentrum (im Kulturhaus auf dem Stadplatz – nám. Budovatelů 655) von Montag bis Freiteg ab 9.00 bis 17.00 Uhr und am Samstag ab 9.00 bis 12.00 Uhr. Hier können Sie auch 
verschiedene Andenken kaufem und turistischen Stempel bekommen
• an der Polizeidienststelle (direkt neben dem Aussichtsturm) von Montag bis Sonntag in den Öffnungszeiten des Aussichtsturms und außer Öffnungszeiten des Infozentrums

It is possible to collect the keys after showing one’ s ID card:
• at the info centre in Sokolov at 655 Budovatelů square, building of the Town Cultural House from Monday to Friday for 9 am to 5 pm, on Saturday from 9 am to 12 am, where a tourist 
stamp can be found and you have the possibility to buy any gift items
• at the gatehouse of the local Czech  police department in Sokolov (a former Telecom building) from Monday to Sunday in opening hours of the view tower Hard and except opening hours 
of the info centre

Kontakt | Kontakt | Contact
Obvodní oddělení Policie ČR Sokolov
(Polizeidienststelle | Local Czech police department)
 ul. Hornická 2198
356 01  Sokolov
Tel. č. : +420 352 622 356

Městský dům kultury - Infocentrum Sokolov
Kulturhaus - Infocenter
Town Cultural House - Infocentre Sokolov
nám. Budovatelů 655
356 01  Sokolov 
Tel. č. : +420 359 808 729, +420 359 808 714

E-mail: info@mdksokolov.cz
www: www.sokolov.cz
  www.mdksokolov.cz 
  


