Objednatel: Město Boží Dar
Lokalizace stavby: Krušné Hory – Boží Dar
Termín realizace: 06/2012 – 10/2013

Replika původní rozhledny
na Klínovci

Na Klínovci stojí replika původní rozhledny
Krátká stavební sezóna a drsné horské podmínky byly charakteristické
pro rekonstrukci původní, třiadvacet metrů vysoké, rozhledny na Klínovci
v Krušných horách. Rekonstrukce proto byla rozdělena na dvě části.
Nejprve pracovníci závodu 03 v druhé polovině roku 2012 rozebrali
stávající věž a založili novou stavbu. V polovině listopadu museli stavbu
zazimovat a demobilizovat zařízení staveniště, aby uvolnili místo pro
parkování zimních turistů. Stavbařům se během první stavební sezóny
podařilo ještě rozestavět dva přístavky, které dnes slouží jako pokladna
s turniketem a malé muzeum.
Do Krušných hor se vrátili až na konci dubna 2013. Nejprve bylo nutné
znovu zřídit staveniště. Ve výšce 1244 metrů nad mořem bylo všechno
mnohem složitější. Občas vál tak silný vítr, že co nebylo připevněné, uletělo.
Stavbaři museli kotvit i podlážky k lešení. Součástí rekonstrukce rozhledny
byl také rozvod kabelů pro elektro, montáž kamerového a elektronického
zabezpečovacího systému. Mimo rámec vyhlídkové věže závod mostních
staveb provedl rekonstrukci turistické stezky v délce přibližně 750 metrů.
Původní stezka je především rozšířena a odvodněna.
Replika původní osmiboké vyhlídkové věže přesně kopíruje originál.
Některé části se dokonce vrátily zpět. Původní kamenné zdivo, ze kterého
byla rozhledna postavená, již znovu použít nešlo. Nová rozhledna je proto
opláštěná z nových žulových bloků. Zachováno ale zůstalo kamenné
schodiště a římsy, které stavbaři po zrestaurování vrátili zpět. A stejně
tak původní krov věže s měděnou střešní krytinou, která byla opravena
o něco dříve, a byla proto technicky v pořádku. Konstrukci rozhledny tvoří
železobetonový skelet, který je opláštěný žulovými bloky.
Stavba na vrcholku Krušných hor byla v mnoha ohledech složitá.
Omezující byla zejména logistika a dostupnost stavebních materiálů.
Některé stavební hmoty se musely dovážet desítky kilometrů daleko,
vodovodní řad na staveništi nebyl.

Rozhledna na Klínovci
Věž byla postavena roku 1884 Krušnohorským spolkem, který ji pojmenoval po císaři Františku Josefovi I. Z ochozu věže se odkrývá nádherný
kruhový výhled na hřebeny Krušných hor, Podkrušnohorskou hnědouhelnou pánev, Doupovské hory i Slavkovský les. Za mimořádně dobré
viditelnosti bývá vidět také Šumava, Děčínský Sněžník, Lužické hory,
Ještěd, Milešovka či Říp.
Původní plány obce Boží Dar počítaly s tím, že k rozsáhlé rekonstrukci
věže dojde již v letech 2004–2008, ale nestalo se tak pro nedostatek
finančních prostředků. Při přípravě rekonstrukce se totiž přišlo na to, že
zdivo je v havarijním stavu a dílčí rekonstrukce by nebyla dostačující.
Kamenná věž se proto musí celá rozebrat a postavit znovu.
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