
Ozdravovna Radostín se nachází mezi městy Turnovem a Libercem. Cestou tam projedeme také kolem velmi 
pozoruhodného zámku Sychrov. Barokní zámek byl postaven v 17. století rytířskou rodinou Lamottů z Frintroppu a 
poté v 19. století novogoticky přestavěn. Převážná část zámeckého areálu je přístupná veřejnosti.
Severně od zámeckého areálu se terén prudce svažuje. Zde leží údolí malé říčky Mohelky, u které se nachází 
také malebná osada Radostín. Český ráj se zde ukazuje z jedné ze svých nejkrásnějších stránek. Na západním 
okraji Radostína postavil Ladislav Kozák na začátku třicátých let moderní ozdravovnu.
Funkcionalistická stavba se zachovala dodnes a je využívána jako internát. S více než 100 lůžky, vlastní kuchyní, 
velkou jídelnou a zařízeními ke hře i sportu nyní ozdravovna slouží jako ubytování pro žákyně a žáky z regionu.
Architekt ozdravovny Ladislav Kozák je mladším bratrem známějšího českého architekta Bohumíra Kozáka.
Ladislav Kozák studoval v letech 1919 až 1924 v Praze a začal ve třicátých letech spolupráci se svým bratrem. 
Později se osamostatnil. Po druhé světové válce pracoval Ladislav Kozák pro Stavoprojekt Karlovy Vary. Oz-
dravovna se dodnes zachovala víceméně v původní podobě. Bíle omítnutá jihozápadní fasáda je rozdělena 
půlkruhovým, bohatě proskleným středním traktem na dvě křídla. V obou křídlech jsou umístěny pokoje pro 
hosty, které všechny disponují východem na spojité balkóny, odkud se naskýtá pohled na českou krajinu. Plochá 
střecha, jejíž příliš vysoká atika se díky nové střešní nástavbě nepříznivě odráží na celkovém pohledu na budovu, 
byla ve třicátých letech rovněž přístupná. Do interiéru lze vstoupit dvěma vchody nacházejícími se po levé a pra-
vé straně středního traktu. Ačkoliv byl interiér v průběhu let upravován, zachovalo se původní rozdělení prostor: 
Úzká střední chodba, procházející budovou v podélném směru, otevírá přístup k pokojům v obou křídlech.
Symetricky postavená dvoupatrová budova ozdravovny velmi dobře odráží funkcionalistický tvůrčí přístup ar-
chitekta Ladislava Kozáka. Celkově nám ozdravovna trochu připomíná De La Warr Pavilion, který se nachází v 
Bexhill–on–Sea na jižním pobřeží Anglie a který v roce 1935 navrhli Erich Mendelsohn a Serge Chermayeff.
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Rychlostní silnici Liberec–Praha opustíme u výjezdu číslo 41 ve směru na Sychrov. Od sychrovského zámku
jedeme dalších 350 m do centra Radimovic. Zde odbočíme doprava ve směru na Třtí a Český Dub a
pokračujeme dolů z kopce po místní silnici kolem nádraží až dojedeme do Třtí k říčce Mohelce. Za mostem 
odbočíme doprava a pokračujeme ve směru na Radostín. Nyní se opět nacházíme na malé venkovské silnici a 
asi po 1 km přejedeme přes dřevěný nadjezd nad kolejemi. Odtud pokračujeme rovně. (Neměli bychom odbočit 
doleva!) Dále pokračujeme rovně po nezpevněné polní cestě (směrová značka »Ozdravovna Radostín«) a po 
dalších 100 m přijedeme k cíli.

Již zmíněný zámek Sychrov se nachází uprostřed malé stejnojmenné osady, nacházející se jižně od Radostína. 
Pro návštěvníky je otevřen celoročně. Přesnou otevírací dobu stejně jako další informace lze najít na internetu na 
adrese: www.zamek–sychrov.cz. V okolí Radimovic se nachází řada turistických stezek. Více informací k nim lze 
najít na internetu na adrese: www.radimovice.cz.


