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 Ambice / Idea

Hledali jsme formu hmoty respektující požárem zaniklou rozhlednu, Výraz současný, čistý, pevný a jasný. 
Snažili jsme se citovat a inspirovat se, ale nekopírovat zaniklou stavbu. Půdorys trojúhelníku vznikl modifikací 
půdorysu původního. Navržený tvar připomíná  siluetu původní stavby,  s ohledem na potřebnou a logickou 
změnu proporce a výšky nové stavby. Rozhledna je především cesta vzhůru, nemáme rádi odbytý výstup 
pouze schodištěm bez prostorového zážitku z výstupu. Vytvořili jsme promyšlenou cestu na vyhlídku. Hmota 
rozhledny umožňuje difuzi světla do vnitřního prostoru a částečné průhledy ven během cesty, která vrcholí 
zcela otevřeným prostorem kde je teprve hlavním motivem výhled do  krajiny. Chtěli jsme,  aby vnitřní 
navržená hmota měla potenciál v interiéru stejně jako jako výraz vnější hmoty pláště  a fasády. 
Pohled na věž je při její výšce stejně důležitý jako pohled z věže. Jsme si vědomi , že pohledový beton není 
příliš oblíbeným materiálem (s vyjímkou architektů, betonářů a  materiálově fetišistických deviantů) proto 
a i s ohledem na  osud  spálené Hýlačky jsme zvolili  povrchovou úpravu blingcrete. Jedná se o skleněné  
kuličky o průměru 5mm zpola zapuštěné v betonu.  Na světle vytváří nádherný efekt pomocí odraženého 
světla. Nová rozhledna tak bude nejen prosvětlena uvnitř, ale bude i zářit do okolí (hořet aniž by shořela). 
 První kontakt s rozhlednou probíhá už z velké dálky. Mezi stromy je vyrůstá jasný, tajemný tvar. Následně 
se skrývá mezi stromy při průchodu obcí. Další pohled se otvírá při příchodu cestě do kopce. Návštěvník 
následně vstupuje na dřevenou palubu, která ho navádí do jasného vstupu. Ocitá se ve volném otevřeném 
prostoru, ohraničeném třemi do sebe zaklesnutými stěnami, sbíhají se někde nahoře. Při pohledu vzhůru 
vidí cestu, která ho čeká. Je prosvětlena visícím  objektem, jenž vede světlo z vrcholu rozhledny do nitra 
hmoty. Když člověk stoupá dál po schodech, má možnost během  výstupu shlédnout expozici, nacházející 
se na rozšířených podestách.  Zároveň má v rozích možnost nahlédnout úzkými škvírami ven z rozhledny 
a tušit tak své okolí. Škvírami zároveň dovnitř proniká tlumené světlo. Uvnitř je tak mírné světelné klima  
umožňující pokojný výstup. Potom co vystoupí na samotnou vyhlídkovou plošinu,  naskytne se pohled 
do všech stran s dominantním výhledem na Tábor.  
Hmota rozhledny je orientovaná hlavní, vstupní stranou směrem na výhled  k Táboru. Kolmo na osu tvořenou 
dvěma dalšími dominantami věží kostelů  Proměnění Páně na Žižkově náměstí a věže kostela Československé 
církve husitské.
 Navrhujeme nejen rozhlednu, ale i její předprostor  sloužící veřejnému životu, sociálnímu kontaktu 
a to jak plánovanému tak i spontánní povahy.
 Provozní řešení-  variabilita  
Na základě provozních požadavků vytváříme následující scénáře užívání a jim odpovídající prostorová 
schémata.
Pouze vyhlídka – vstup do rozhledny zadním vchodem bez obsluhy (mincový zámek dveří).  Zbytek přízemního 
prostoru rozhledny uzavřen mobilní dělící stěnou.
Divadlo - dělící stěna rozděluje vnitřní prostor na jeviště a zázemí. Na palubě před rozhlednou se zvedají 
lavice a vytváří se tak tribuna o třech schodech s výhledem orientovaným do hlavního přízemního prostoru 
rozhledny.
Výstava - přízemí  a přilehlý venkovní prostor je použitelný pro větší množství lidí při příležitosti vernisáže 
výstavy, nacházející se na podestách schodišť. 
Kino - venkovní prostor funguje shodně jako během divadla. V hlavním vstupu je napnuto plátno, projektor 
je umístěn uvnitř rozhledny, chráněn před vnějšími vlivy. Obraz je promítán zpětnou projekcí.
Plný provoz - s obsluhou prodávající vstupenky na rozhlednu a suvenýry – všechny bariéry odstraněny, 
prostor je volný.
Hlavní vstup je možné uzavřít pomocí kovové rolety (podobné garážovým vratům) ukrytým v  kapse pod první 
schodišťovou podestou. Stejně tak i vedlejší vchod lze zavřít a t pomocí posuvných dveří. 
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