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Vážení přátelé,
právě jste otevřeli historicky první číslo našeho občasníku, ve kterém vás seznamujeme s
činností čerstvě založeného Klubu přátel rozhleden a o dění kolem rozhleden vůbec, které se
nám podařilo zaznamenat.
To, jakým směrem se bude časopis ubírat, zatím není jasné. Tak jako o každé aktivitě KPR
platí, že záleží výhradně na zájmu jeho členů.
Rádi bychom každému nabídli nové informace o dění v rozhlednářském světě a samozřejmě i
možnost setkání s příznivci rozhleden na některé z našich akcí.
Přejme dobré počtení.
Za redakci Martin Špád a Pavel Gejdoš
Z ČINNOSTI KLUBU

Valná hromada, členství v Klubu
Ustavující valná hromada Klubu se uskutečnila 17. ledna 2009
v Brně (spolu s mimořádným zpřístupněním věže BVV pro členy
klubu), tři dny předtím nás ministerstvo vnitra zaregistrovalo jako
regulérní občanské sdružení. K datu konání VH čítal Klub 16 členů.
Je o to potěšující, že ke dni vydání prvního Rozhlednáře je
evidovaných členů již 45.
O valné hromadě se můžete dočíst na webových stránkách
http://rozhledny.wz.cz/kpr, kde v nejbližší době přibude kronika
z dosavadních akcí a zápis z valné hromady.
Přihlášky případných nových členů přijímáme na e-mailové adrese
MartinSpad(a)seznam.cz. Jednorázové zápisné činí 100 Kč a stačí
je zaplatit na některé z příštích akcí. Členské příspěvky se žádné
nehradí.

Logo Klubu, razítko
Námět loga Klubu, které bude na členských „průkazech“, byl
odhlasován valnou hromadou. Pro ty, kdo je ještě neviděli, mohou nahlédnout na webových stránkách,
logo je i v hlavičce Rozhlednáře. V současné době se dolaďují detaily a jednáme s výrobcem o
zhotovení členských odznaků-placek. Zřejmě nejpozději v polovině února bude logo k osobnímu
vyzvednutí, ostatním budou předány na akcích Klubu. Logo Klubu se objevuje rovněž na pamětním
razítku, které je již hotovo. Získat jej lze na akcích KPR. Současně budou k dispozici i dvě tzv. firemní
neboli oficiální razítka s identifikačním číslem (IČem) a adresou Klubu.

Pamětní razítka rozhleden
Nejaktuálněji vzniklo několik dalších pamětních razítek rozhleden bez stálé obsluhy.
Razítko vyhlídek na Lahovickém mostě lze získat v restauraci Škoda lásky Zbraslav,
razítko pražské Cibulky v restauraci Tenisový klub Cibulka, Hořidel v restauraci
v Chotiněvsi, Kbílu v restauraci Úlehle, Kohoutu na obecním úřadu Valkeřice a konečně po
letech se dočkal i Jarník - v blízké restauraci Živec. Nová pamětní razítka získaly i dosud
„absentující“ historické vyhlídkové věže v Sušici, v Havlíčkově Brodu a v Litovli. Více v tabulce na webu
http://rozhledny.wz.cz.

Libníkovice konečně v mapě?
Byl kontaktován vydavatel map KČT 1:50.000 s požadavkem doplnit rozhlednu Libníkovice do mapy (v
posledním vydání značena jako nepřístupná věž) včetně zaslaného popisu. Přislíbeno, nechme se
překvapit. ☺

PLÁNOVANÉ AKCE

Rozhledny města Teplic
Program s překvapením. Pokud by vše „klaplo“, nabídneme hned několik originálních výstupů! Připravují
tepličtí členové ve spolupráci s pražskými. Termín - jaro 2009.

Utajené věžičky východní Moravy
Jednodenní jarní akce. Podrobnosti jsou zatím v jednání. Organizují brněnští členové KPR.

Slavín v Tupadlech
Předběžně máme přislíbenou návštěvu rozhledny Slavín
v Tupadlech na sobotu zřejmě ve druhé polovině dubna. S ohledem
na požadavky buddhistického centra však bude do areálu vpuštěna
jen malá skupinka osob (do 10 členů), proto budeme rozesílat
pozvánky s nabídkou podle pořadí členství v Klubu. Samozřejmě se
budeme snažit dojednat další možné termíny, tak aby se nahoru
podívali všichni.

foto Slavín: Helena Holubářová

Prvomájová Dyleň a Velký Zvon
Dne 1. května se uskuteční setkání KPR na Dyleni. Přesné propozice zatím nejsou k dispozici,
zvažujeme případné spojení s návštěvou Velkého Zvonu. Zvažujeme případný pronájem mikrobusu pro
přepravu mezi oběma objekty. Záleží ale zejména na zájmu účastníků. Přihlášky přijímáme na e-mailové
adrese MartinSpad(a)seznam.cz. Bližší údaje budou rozeslány přihlášeným zájemcům.

Dům dětí a mládeže v Modřanech
Jelikož vstup na „komínovou“ rozhlednu v Praze - Modřanech je z bezpečnostních důvodů přes zimu
uzavřen, plánujeme předběžně společnou návštěvu ve druhé polovině května v pátek odpoledne. Akce
zatím není schválena majitelem, o podrobnostech budete informováni.

Pronájem rozhledny na Kozinci
Dlouhodobá nepřístupnost rozhledny Kozinec u Nové Paky trápí turisty již několik let. Uvažujeme o jejím
pronájmu Klubem. Vyjednáváme podmínky turistického provozu s mobilním operátorem. Pokud by se
zadařilo, nezajišťoval by KPR samozřejmě každodenní provoz, ale například každou druhou letní
sobotu. Turisté-zájemci by si už program přizpůsobili. Tak držte palce..
Podrobnosti plánovaných akcí se dozvíte na klubovém webu i v Rozhlednáři

NOVINKY ZE SVĚTA ROZHLEDEN
Alexandrovka u Adamova už se může pyšnit královským jménem. Přes podzim a zimu se
vyloupla do výšky. Obrazovou kroniku rekonstrukce lze sledovat na webu našeho člena
Milana Hnízda na adrese http://milanhnizdo.marekpoustevnik.cz/a1.php. I přes spory
radnice se stavební firmou, která rekonstrukci nestihla do konce roku, jak se původně
zavázala, stavební práce pokračují. Finišuje vnější schodiště, vnitřní již bude asi stavět
nová firma. Otevření je podle místostarosty Adamova Miroslava Čumy naplánováno na
květen. (gep)
foto Alexandrovka: Milan Hnízdo
Rumburak není jen populární čaroděj z Arabely, ale i jméno nové vysoké zděné rozhledny, která roste u
Bítova na Znojemsku. Soukromá stavba při místním penzionu nabídne unikátní pohledy na „moravský
Jadran“ Vranovskou přehradu. „Rozhlednu plánujeme otevřít pro veřejnost 1.7.2009 a vstup bude
zpoplatněn asi 30 korun,“ prozradila Rozhlednáři Vlaďka Pysková, provozovatelka penzionu. Zajímavostí
je, že rozhledna měla původně stát v úplně jiném okrese – na Třebíčsku. Tam ale o ní místní nestáli a
naopak v Bítově našli autoři nápadu plné pochopení. Fotografie přineseme možná již v příštím čísle. (gep)

CO SE PÍŠE V TISKU
Drslavice chtějí postavit na Pepčíně rozhlednu
Drslavice - Je to už téměř jisté. Na místě, kde stával pseudorománský zámeček Pepčín, který nechal na začátku
20. století postavit jako letní sídlo hrabě Václav Kounic, bude stát rozhledna. Obec Drslavice se totiž před pár dny
stala majitelem pozemku, na kterém stavba, jež byla v roce 1981 srovnána se zemí, stávala. A má s ním
dalekosáhlé plány.
"O pozemek jsme usilovali deset let, ale až nyní se nám ho podařilo od státu odkoupit. Obec to přišlo na sto čtyřicet
tisíc korun, což je nezanedbatelná část rozpočtu," uvedl drslavický starosta Milan Matyáš.
Obec o místo stála i přesto, že je součástí chráněného území Natura a možnosti investic na něm jsou jen
omezené. "Nyní nás čeká projednávání změny územního plánu, která však musí respektovat status lokality v rámci

územního celku Natura," upozornil starosta. Poté, co bude schválena změna územního plánu, přijde na řadu
vyřizování stavebního povolení pro rozhlednu a shánění potřebných peněz na stavbu. "Protože stále nevíme, jak
bude rozhledna vypadat, nedokážeme odhadnout, kolik peněz budeme na její výstavbu potřebovat. Mohou to být
čtyři miliony, ale klidně i sedm nebo osm milionů korun. Záleží, zda bude stavba ze dřeva, z kamene nebo ze
železa," vysvětlil Matyáš. "Máme už na stole nějaké návrhy, ale zatím je předčasné předjímat, který z nich bude
realizován."
Jisté je zatím jen to, že plánovaná rozhledna na Pepčíně by měla být stejně vysoká jako zbouraný zámeček, tedy
kolem třiceti metrů. Lidé v okolí si od stavby slibují, že zvýší atraktivitu regionu a přitáhne turisty. "Myslím, že
rozhledna zviditelní kraj a mohla by se stát vyhledávaným cílem návštěvníků, kteří zavítají na Slovácko. Těsně
kolem stavby povede navíc cyklostezka. Je to také cíl pěších výletů," vysvětloval starosta. ,,Stavba rozhledny bude
záležet na tom, jak rychle seženeme peníze na výstavbu. Bylo by krásné, kdyby věž stála v roce 2010, ale mám-li
být realista, moc tomu nevěřím," uzavřel Milan Matyáš. (MfD, 27.01.2009)

Lidé rozhodnou o názvu rozhledny
Velké Pavlovice/Nová dřevěná rozhledna, která vyrůstá v oblasti Poštory nad Velkými Pavlovicemi, zatím nemá
jméno. Vedení velkopavlovické radnice proto vyzývá obyvatele města, aby se na výběru názvu nového lákadla pro
turisty podíleli. Nápady na název rozhledny, která se dočká slavnostního otevření letos v květnu, mohou zájemci
sdělit v turistickém informačním centru v budově knihovny, nebo je poslat na email infocentrum@velkepavlovice.cz. Připsat lze i stručné vysvětlení, proč konkrétní člověk vybral právě takové pojmenování. Autor
nejlepšího nápadu se může těšit na dárek. (Deník, 26.01.2009)

Loňskou vichřicí podťatá Bára bude mít do léta dceru
Zastupitelé města Chrudim vytvořili všechny podmínky pro to, aby zničená rozhledna Bára měla nástupkyni. Do
léta bude Chrudimi dominovat Bára II. Unikátní rozhledna Bára (kompletně dřevěná, bez jediného hřebíku, kramle
či vrutu) byla vloni 21. června slavnostně otevřena. O čtyři dny později ji rozmetala vichřice. "Zbylo z ní jen palivové
dřevo," potvrdil Právu místostarosta Petr Řezníček.
Na stejném místě letos do června vyroste nástupkyně. Už je projekt, prostředky a platné stavební povolení.
"Schválili jsme společnosti Městské lesy dotaci 400 tisíc korun. Částka už je v rozpočtu, ale ještě to musí potvrdit
zastupitelé," informoval starosta Chrudimi Jan Čechlovský. "Částka 400 tisíc je nad rámec Báry I. a má zajistit
zvýšenou bezpečnost stavby, v Báře II. bude větší počet bezpečnostních prvků," podotkl místostarosta Řezníček.
Podle informací Práva za tyto peníze bude vytvořen kotvicí systém lan a táhel, který by měl Báru podržet ve
vzpřímeném postoji i při tornádu. "Základní potřebnou částku 1,6 miliónu dostaneme od pojišťovny. Je to cena
rozhledny, těch 400 tisíc je na nové bezpečnostní prvky. Takže Bára II. přijde suma sumárum na dva milióny,"
vysvětlil Řezníček. Podle jeho odhadu začne stavba Báry II. na jaře, hned jak to počasí dovolí. Bude se nejprve
betonovat nová základová deska, pak může začít rozhledna růst. "Předpokládáme, že v červnu bychom chtěli
rozhlednu znovu otevřít. Všechno záleží na tom, jak k nám bude počasí milosrdné," nenechal se k přesnému
termínu dotlačit Čechlovský. Chrudimští radní plánují i opravu cest a cyklostezek v Podhůře za více než 10 miliónů
korun, na jaře by v sousedství rozhledny mělo vyrůst i lanové centrum a tělocvična v přírodě. (Právo, 23. 01.09)

Restaurace v Aši téměř lehla popelem
AŠ - Celé první patro a část přízemí restaurace u rozhledny na vrchu Háj v Aši lehly popelem po požáru, který
budovu zachvátil v noci na neděli. Restaurace s hostinskými pokoji byla mimo provoz, takže si oheň nevyžádal
žádné zraněné. Škoda se však vyšplhala podle předběžných odhadů na 5 miliónů korun. Dosud není vyloučeno, že
restauraci někdo nezapálil úmyslně. "K požáru jsme vyjížděli v neděli krátce po půlnoci. Oheň vznikl ve vstupních
prostorách restaurace a rozšířil se do podkrovních a střešních prostor, kde byly zařízeny pokoje pro hosty," uvedl v
pondělí mluvčí krajských hasičů František Petr.
Na místě celkem zasahovalo 27 hasičů se sedmi zásahovými cisternami a speciálním vozem pro chemické
zásahy. "Na místě byla znalcem vyloučena závada na elektroinstalaci. Vzhledem k tomu, že nebylo možno zcela
vyloučit cizí zavinění, byly policií zahájeny úkony v trestním řízení pro zatím blíže neurčený trestný čin,"
poznamenala mluvčí chebských policistů Martina Hrušková. (Právo, 20.01.2009)

Projektanti mají do konce ledna představit podobu nové rozhledny na Třemšíně
Rožmitál / Výstavba nové rozhledny na Třemšíně se o krůček přiblížila realitě. Město Rožmitál slibuje postavit
rozhlednu už řadu let. Základním problémem byl nedostatek finančních prostředků a na stavbu se peníze vybíraly
na mnoha turistických a společenských akcích formou sbírky. Na účtu je téměř 180 tisíc korun. To je sice na
rozhlednu málo, ale není to zásadní problém, proč se nezačalo s výstavbou. K umístění stavby se musela vyjádřit
řada dotčených orgánů, a to i včetně Státního archeologického ústavu Praha. Proti výstavbě neměl nikdo
připomínky, a tak město v loňském roce oslovilo několik projektantů, aby předložili návrhy, jak by mohla budoucí
rozhledna vypadat. "Projektanti mají čas do konce ledna, aby předložili studie. Ty posoudí odborná komise, která
vybere jeden až dva návrhy. Poté je předloží zastupitelům ke schvalování," řekl Deníku Miloslav Maroušek,
místostarosta města a také člen komise, která se rozhlednou zabývá. Pokud zastupitelé některý z návrhů podpoří,
jeho autor bude osloven, aby vypracoval projekt, jenž se stane součástí dalšího projektu, který počítá s podporou
cestovního ruchu. "Až bude vyhlášena výzva k podání projektu, můžeme se pak přihlásit a zkusit získat peníze na
výstavbu rozhledny z některého z dotačních titulů," dodal Maroušek. Městská rada již před časem měla návrh na
rozhlednu na stole. Studii doporučila ke schválení, ale hlasováním zastupitelstva nakonec neprošla. Zastupitelé
tedy doporučili vytvoření odborné komise. "Sešli jsme se, když jsme nashromáždili asi třicítku různých typů
rozhleden, které jsme vyhledali na internetu, v knihách a z jiných zdrojů. Z nich jsme pak vybrali tři typy, které jsme
předložili osmi projektantům. Ze studií, které na základě našeho výběru zpracují projektanti, vybereme návrh, o
kterém bude hlasovat zastupitelstvo," popsal sled událostí Maroušek. Komise se při výběru shodla na vyloučení

kamenné stavby pro vysoké náklady. Rovněž tak na doporučení architektů vyloučila celodřevěné stavby, které mají
krátkou životnost. "Nechceme přeci, aby po nás někdo musel za dalších dvacet let řešit znova výstavbu rozhledny.
Ideální by byla stavba z takových materiálů, aby její životnost byla tak sto let. Tomu by asi vyhovovala kombinace
kovu a dřeva," dodal Maroušek. Nová rozhledna bude umístěna na vrcholu, tedy v místě, kde stojí v současné
době trigonomická věž, která byla upravena pro potřeby rozhledny. Ale není příliš bezpečná a kvůli stromům není
dobrý výhled do krajiny. To jsou hlavní důvody, proč veřejnost už roky touží po nové stavbě na vrcholu nejvyšší
hory jižních Brd. Nová rozhledna je součástí projektu na rozvoj cestovního ruchu. Jeho nedílnou součástí jsou nové
cyklotrasy, tvořící čtyřlístek, jejichž střed vychází z Rožmitálu. Ve skutečnosti se jedná o tras osm, protože je
pamatováno na rodiny s malými dětmi, pro něž jsou navrženy čtyři cyklostezky o délce 20 kilometrů. Okolí
Třemšína se v posledních letech proměnilo. Dobříšský lesní závod nechal opravit Třemšínskou kapli i kapličku pod
vrcholem, instaloval nové informační tabule nebo posezení pro turisty. (Příbramský deník, 19.01.2009)

Hotel na Partyzánu v nejbližších měsích otevřen nebude
Chomutov/Výletní hotel na vrchu Partyzán se v blízké době otevírat nebude, jeho majitel čeká, jak se vyvine
situace. Chomutovákům známá stavba i s rozhlednou je nyní v rozestavěném stavu. Hotová je střecha, zvenku
vypadá hotel opraveně. O nedodělaných pracech svědčí postávající míchačka i lešení. Nejvíce úprav tak čeká
zejména interiér. Celý areál je zabezpečen, na příležitostné turisty zpoza plotu štěká mohutný pes. Objekt hlídá i
bezpečnostní agentura. Nepotkal ho takový osud, jako jiné dlouho nedostavěné budovy. Horský hotel, který byl
kdysi oblíbenou zastávkou na výletech, zhruba před čtyřmi lety vyhořel. Od té doby pokračují jeho opravy a pracuje
se na zprovoznění. Podle majitele Partyzánu Františka Donáta se teď práce na hotelu nehýbají. "Je to stále ve
stejném stavu, nyní se tam nepracuje. Více budeme vědět na jaře," vysvětluje. Nyní nechce o hotelu příliš mluvit.
"Přijďte za dva měsíce, to budeme chytřejší a můžeme si podrobně popovídat," odkazuje na dobu, kdy má být
podle něho osud Partyzánu jasnější. Naráží i na současný stav na trhu nemovitostí, kdy cena realit znatelně
poklesla, stejně jako prostředky developerů. (Chomutovský deník, 14.01.2009)

Rozhledna v Hatích u Znojma bude zpřístupněna do dvou let
Hatě (Znojemsko) - Do dvou let by měla být veřejnosti zpřístupněna rozhledna v nákupním a zábavním centru
Excalibur City v Hatích. Je to jediná rozhledna na Znojemsku. Připomíná věž pohádkového hradu a postavena byla
v roce 2001. Nyní jsou nutné její technické úpravy. Práce měly být dávno hotovy. Musely být ale odloženy poté, co
centrum v prosinci 2006 zachvátil požár. ČTK to řekl jeho mluvčí Jiří Čadan. "Do obnovy jsme investovali 160
milionů korun. S následky požáru jsme se vypořádali, teď se zaměříme na věž," uvedl mluvčí.
Rozhledna měří 20 metrů. Objekt vznikl, aby v něm mohly být ukryty komíny nákupního a zábavního centra. Jeho
představitelé uvádějí, že stavba není v tak dobrém stavu, aby mohla být zpřístupněna dětem. Je nutné upravit
schodiště a zábradlí. Z ochozu rozhledny je vidět nedaleká obec Hatě i s přilehlou dolnorakouskou obcí Klein
Haugsdorf. Lze z ní spatřit i tamní rozhlednu. Na moravské straně hranice je vidět Šatov, v němž jsou zbytky
československého opevnění. Excalibur City zčásti vyhořelo před dvěma lety poté, co jeden z vietnamských
prodejců neopatrně odpálil zábavní pyrotechniku, kterou předváděl zákazníkům. (čtk, 13.1.2009)

Nad vinohrady u Mutěnic vznikne nová rozhledna
Mutěnice (Hodonínsko) 3. prosince (ČTK) - Ve vinohradech u Mutěnic na Hodonínsku by měla být v roce 2010
vztyčena asi 20 metrů vysoká rozhledna. Dřevená stavba umožní výhled na okolní vinice, nedaleké Buchlovské
vrchy, Chřiby a Pálavu. ČTK to dnes řekl mutěnický starosta Jan Nosek. Projekt přijde na asi dva miliony korun a
měl by pomoci v rozvoji turistiky a vinařství. Mutěnice leží na Moravských vinařských stezkách, což je síť 1200
kilometrů cyklostezek mezi Znojemskem a Uherskohradišťskem. Rozhledna bude v místě, které je jednou z
křižovatek těchto tras.
Zastupitelé obce si nechají zpracovat čtyři stavební projekty, z nichž počátkem příštího roku vyberou vítězný. Podle
Noska se nebrání ani odvážnějším návrhům. Požadují jen, aby objekt nenarušil krajinný ráz a vzhledem zapadl do
oblasti vinic. Vinařské obce stále častěji investují do stavby rozhleden. Věže jsou další turistickou atrakcí
především pro návštěvníky, kteří krajem sklípků projíždějí na bicyklech. Novou rozhlednou se mohou pochlubit
Bořetice na Břeclavsku nebo Tvarožná Lhota na Hodonínsku. Stavět ji budou Velké Pavlovice i Kyjov, které patří k
vyhlášeným vinařským oblastem. (čtk, 3. 12. 2008)

NAPSALI O NÁS
Lidové noviny, 19. ledna 2009:
Rozhledny mají klub svých přátel
BRNO - Propadli rozhlednám. Sice to zní jako paradox, ale v podstatě to vystihuje členy Klubu přátel
rozhleden. Na rozdíl od jiných, kteří raději stojí nohama pevně na zemi, oni ochotně stoupají k výšinám.
Ne náhodou proto v sobotu svoji ustavující valnou hromadu doplnili o výstup na jinak nepřístupnou věž
brněnského výstaviště, kterou pro ně správa výstaviště výjimečně otevřela. "Volby vedení a další
organizační záležitosti už proběhly normálně v hospodě, nahoře by se nám špatně hlasovalo," žertoval
předseda sdružení Martin Špád. A proč právě rozhledny? "To je jednoduché. Milujeme výhledy do
krajiny a rozhledny jsou stavby, které to umožňují. Zajímají nás ale i jako objekty samé, po technické i
historické stránce," dodal.
Většina členů nově vzniklého klubu, kteří pocházejí z nejrůznějších míst v republice, se v sobotu v Brně
viděla poprvé. Až dosud se znali obvykle prostřednictvím internetových diskusí, při nichž zjistili, že mají

společný zájem. Nicméně i tak už se mohou vykázat prvními úspěchy. Jejich zásluhou totiž získalo
dalších 62 z celkem 240 přístupných tuzemských rozhleden vlastní pamětní razítko. Teď jím plánují
dovybavit zbývajících sedm. Ale nejen to. "Usilujeme o propagaci rozhleden jako výletních cílů a jejich
citlivé umístění v krajině. Jsme také milovníky přírody, proto máme ve znaku
vedle rozhleden vzácný koniklec. Zaměříme se i na objekty, které zpřístupněné
nejsou, ať už ze zcela zbytečných, nebo opravdu objektivních důvodů," upřesnil
Špád. Uzavřených rozhleden zbývají v České republice prý ještě asi tři desítky.
Bližší podrobnosti o činnosti klubu i o rozhlednách lze najít na stránkách
www.rozhledny.wz.cz.
Foto popis: Pro pohled z výšky neváhají členové Klubu přátel rozhleden vystoupat stovky
schodů. Jako tady na věž brněnského výstaviště. Foto Autor - Foto LN - Tomáš Hájek

TIPY NA VÝLET
Hořidla u Chotiněvsi – od Řípu po Bezděz
Zajímavý počin a ovšem i rozhlednový přírůstek zaznamenal těsně před koncem roku 2008
okres Litoměřice. Na výhledově velmi dobrém místě na kopci Hořidla (371 m n.m.) mezi
obcemi Chotiněves, Jištěrpy a Třebutičky vyrostla ocelová, 14 metrů vysoká rozhledna. Patří
za ni dík pánům Procházkovi a Andrýskovi z Třebutiček, zastupitelstvu Chotiněvsi a
ministerstvu financí za poskytnutou dotaci. Z rozhledny je nádherný kruhový výhled. Můžete
spatřit Říp, východní i západní Středohoří, Bezděz, nebo třeba Úštěk a Litoměřice; pouze
Lužické hory jsou cloněny bližšími vyššími vršky. Vstup na rozhlednu je volný. K rozhledně
zatím nevede značená cesta a okolí je dosti rozbahněné. Nejlepší přístup je z obce Jištěrpy - poměrně
nenápadnou odbočkou vedle transformátoru. Přejeme dobré boty a ještě lepší výhled!
Za hranice všedních dnů i divokou zvěří: Königswarte
Příjemná výhledová stavba je i kousek nad hlavním městem
Slovenska, Bratislavou. Ještě před 20 lety by potenciální turisty
z Československa při cestě do těchto končin roztrhali psi
pohraničníků. Dnes je cesta stejně snadná jako na věže ve
vnitrozemí. Vzdálenost vzdušnou čarou od Bratislavy je asi 3 až 4
kilometry. Nejpohodlnější pěší cesta na vyhlídku Königswarte
vede přes starý hraniční přechod Berg, tamtéž vede i cyklostezka.
Kratší trasa je horší, vede přes rozorané pole. V jednom úseku je
cesta mírně dobrodružné, neboť vede přímo přes oboru
s divokými prasaty. Ty se sice tváří někdy divoce, ale v jádru jsou mírumilovná. Snad.. Z Bergu či obce
Wolfstahl vede na vrchol červená turistická značka, ale pozor: rakouští značkaři nejsou tak svědomití
jako český KČT. Normou je tak jedna značka na kilometr.
Vrchol Königswarte se může pochlubit velmi bohatou historií. V roce 1189 tu podle dostupných pramenů
shromáždil císař Fridrich I. Barbarossa německé rytíře, kteří se pod vrcholem utábořili před křižáckou
výpravou (1189 – 1192).. Císař Leopold I. tu zorganizoval v roku 1683 vojenskou přehlídku před dalším
tureckým tažením a Napoleon I pozoroval z vyhlídky svá vojska před bitvou u
Slavkova v prosinci 1805. Vrch našel využití i v období studené války, v roce
1958 tu postavili obří vojenský objekt s obřími satelity, jemuž jsou i Poledník či
Velký Zvon menšími brášky. Turistická rozhledna na nejvýchodnějším vrchu
Rakouska o výšce 344 metrů nabízí z 20 metrů vysoké plošiny krásné výhledy
na tok Dunaje, Bratislavu, hrad Devín i Malé Karpaty. Více na
foto Königswarte: Emil Schenk
www.gemeindeberg.at.

HÁDANKA HELENY H. NA ZÁVĚR
Rozhlednovou hádanku poslala Helena Holubářová.
Uhodnete kde se tato málo známá (soukromá?) stavba nachází?

Redakce Rozhlednáře přeje hezký rok 2009...
a jasné vyhlídky... ;-)

Máte tipy a nápady co do Rozhlednáře ještě patří? Pište na gep(a)email.cz a MartinSpad(a)seznam.cz

