
„Tátovkou k Mámince“
Hudlicím a přilehlým obcím dominuje vyvýšený přírodní útvar, jehož nejvyšším bodem je dnes na kótě 609 m
Krušná hora (různé prameny uvádějí i kótu 606 m, 608 m apod.). Na tomto bodě stála j iž před téměř sto lety
dřevěná triangulační věž, která sloužila k tehdejšímu způsobu zaměřování pozemků zeměměřičských úřadů.
Mnozí dnešní pamětníci si ještě vzpomenou, že v jej ich dětství j im právě tato věž sloužila jako ideální vyhlídka
do našeho kraje.

A právě tento důvod mne vedl v roce 2006 k tomu, abych se obrátil na architektonickou kancelář profesora
Martina Rajniše a společně jsme o rok později měli připravený projekt na rozhlednu „Máminku“, která ze
základů dřevěných triangulačních věží vycházela. Tehdejší věže však nebyly určeny k běžnému užívání a tak
celý projekt rozhledny je logicky koncipován již jako turistický cíl s dostupností pro širokou veřejnost. Jej í
rozměry jsou však jiné a jej í výška byla přizpůsobena okolnímu porostu tak, abychom předešli situaci j iných
vyhlídek, kdy postupný vzrůst stromů znemožní pohled do krajiny.

Od roku 2007 jsme se snažili najít vhodný způsob financování, ale až v loňském roce se povedlo obecnímu
zastupitelstvu zakomponovat stavbu rozhledny do dotačního titulu: „Zvyšování atraktivity Hudlicka jako
destinace cestovního ruchu“, ze kterého kromě stavby rozhledny bude financována i naučná stezka okolo
Krušné hory, dále mobiliář Jungmannova domku a jeho elektrifikace, a též bude profinancováno zpevnění
přístupových cest Hudlické skály.

V souvislosti s tímto projektem budou jednotlivá místa opatřena mobiliářem s lavičkami či stolky a celkem
třiceti kusy informačních tabulí. Ty budou opatřeny texty souvisej ící s naší obcí i s těmi okolním a doplněny o
zajímavosti ze současnosti i z historie regionu. Na Krušné hoře pak doplníme informace tematicky o těžební
činnosti v této lokalitě. Pokud někdo k tomuto tématu vlastníte dobové fotografie, rádi je posoudíme a
případně využijeme k doplnění textových částí.

Se vznikem nových tras naučné stezky a se vznikem nástupním ploch k rozhledně, které jsou nutné pro
odstavení vozidel vybudovat (jedna plocha již vzniká Na Úmrlčí a druhá Na Vartě), dojde ve spolupráci s
Klubem českých turistů k přeznačení aktuálních turistických tras a zakomponování nově vzniklých cílů do map
regionu.

Vážení spoluobčané,

v roce 2005 jsme s některými z Vás vysázeli několik desítek lip cestou z obce k hřišti u lesa a mottem celé
akce bylo:

„ …těm, kteří odešli, od těch, kteří jsou, pro ty, kteří přijdou …“

Podtextem pro nás bylo uctít naše táty a tak tehdy vznikl název „Tátovka“. Aby to nebylo líto našim
maminkám, slíbili jsme realizaci zajímavého projektu i pro ně.



Rozhledna Máminka

Trojboký jehlan - prostorová příhradovina z hloubkově
impregnované kulatiny se zavěšeným válcem točitého
dubového schodiště s betonovými zapuštěnými základy,
které jsou pro stabilitu j ištěny ocelovými zavrtanými
tyčemi. Vyhlídková podesta je ve výšce 21 m a vystoupat
na ní je možné po 98 schodišťových stupních. Celková
výška jehlanu je 33 m a zakončen je žerdí s větrnou
korouhví.

Fotografie zachycuje 6-ti metrový model rozhledny, který můžete

vidět v galerii DOXXv Praze – Holešovicích.

Jelikož se od počátku uvažovalo o nějaké formě zapojení či spoluúčasti občanů na stavbě rozhledny (stejně
jako tomu bylo u Tátovky), nabízíme jednotlivcům, rodinám, spolkům či firmám možnost nechat si vyrobit
nápis, věnování či odkaz na podstupnici schodu. Máme několik forem, jak textovou část realizovat, např. na
NC stroji vyfrézováním až 35 znaků (písmen/ číslic) - viz foto, vytepat do kovové tabulky, vypálit přímo do
schodu, nebo samostatně vyražená písmena vlepit do drážky schodu. Žádný z těchto způsobů realizace by
nepřekročil částku 2.000,- Kč /schod.
Případní zájemci se mohou obrátit na moji osobu e-mailem: radek.olic@czechocar.cz, nebo na telefon: 602 217 168.

Termín nahlášení zájemců je bohužel limitován do 30.3 . 2015, neboť následná výroba, doprava a realizace
nápisů musí být dokončena do cca. poloviny dubna, kdy se schodišťové tambury začnou sestavovat. Celkové
dokončení stavby musí být, vzhledem k nastaveným termínům dotačního titulu, realizováno do konce května
letošního roku.
S dotazy k realizaci dotačního titulu se můžete obracet na OÚHudlice.

Ke stavbě rozhledny i k celé naučné stezce bude na webových stránkách obce (www.obec-hudlice.cz)
realizován odkaz, kde shromáždíme všechny dostupné informace včetně celého projektu. Pokud to bude
technicky možné, vložíme po dokončení stavby časosběrný dokument o výstavbě, neboť průběh stavby je
denně dokumentován kamerovým systémem.

Věřím, že většině z Vás udělá stavba rozhledny i naučné stezky radost a stane se pro Vás novým cílem při
procházkách či vyjížďkách na kole po našem blízkém okolí. Jistě se najdou i tací, kteří mohou vnímat tyto
stavby jako nežádoucí a zbytečné. I ty bych však rád pozval na vrchol rozhledny. Mohli bychom se tak všichni
podívat na svět j iným pohledem z místa, které by nás mělo spojovat a ne rozdělovat.

S pozdravem
Radek Olič, Za Humny 314, Hudlice, OÚHudlice




