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  Rozhledna Svobody na Větrovech, 
nyní spíše nazývaná Hýlačka, pyšně 
vzhlíží na Táborskou kotlinu. Před-
stavte si, už je jí 90 let, ale nevypadá 
na to.
     Byla také  náležitě oceněna a je ode 
dne 18. října 1995 kulturní památkou 
s registračním číslem 10920/3-6098.
  Je tedy zařazena do prestižního    
seznamu staveb 20. století a to si jistě 
zaslouží. Nominace rozhledně po-
mohla, stavba láká pozornost ná-
vštěvníků i mimo turistickou sezónu
a místní mají na ni důvod být hrdi.

Pohled z rozhledny na Tábor a Mladovožicko

  Rozhlednu můžeme dnes pova-
žovat za jednu z nejvýznamnějších 
atraktivit cestovního ruchu na Tá-
borsku. Na Hýlačku přichází mno-
ho zájemců shlédnout nádherný 
výhled na táborskou kotlinu a celé 
široké okolí, vždyť za dobré viditel-
nosti je možno vidět hrad Choust-
ník, Sezimovo Ústí, Křemešnickou              
vrchovinu a Jistebnickou vrchovinu.
  Hýlačka je vyhledávána především 
turisty, nesmíme však zapomenout 
ani na sportovce, kteří vyhledáva-
jí možnost si zahrát v sousedním 
sportovním areálu na kvalitním 
povrchu tenis, kopanou, malou 
košíkovou či například volejbal.

Postavena: 1920
Výška: 18 metrů
Počet schodů: 57
Nadmořská výška: 525 m n. m.
GPS souřadnice: N 49° 23‘ 16.76“
     E 14° 38‘ 35.67“
Otevírací doba: květen – srpen
         PO-PÁ 9.30-17.00
    (možno zapůjčit klíče v č. p. 71, Větrovy)
         SO-NE 9.30-17.00

Turistická fakta o věži

Atraktivita Hýlačka

   Další výhodou pro zájemce                         
o tuto stavbu je dobrá dostupnost, do
místa se dostanou velmi snadno              
z Tábora autobusem MHD - linkou 
30 a 40, vlakem do žst. „Horky“, 
pěšky nebo na kole za pomocí nově 
budované Naučné stříbrné stezky, 
cyklostezky či zelené trasy KČT.
    Je také zajímavé, že rozhledna 
má dva mladší sourozence. Podle 
totožného projektu byla postavena 
v roce 1932 v Pardubickém kraji 
na Kapelském vrchu (Wachtbergu) 
rozhledna „Rozárka“ a v roce 1941 
ve Středočeském kraji postavena po
dobná rozhledna na Velkém Blaníku.
   Současné dění okolo stavby je 
velmi pestré, např. odbor Kultury
a cestovního ruchu města Tábora
již tradičně zahajuje svou turistic-
kou sezónu pochodem k rozhledně.

Rozhledna Hýlačka je často
 v obležení turistů

Architektonická studie od Ing. arch. 
Loose s rozhlednou, lesoparkem a 

sportovním arálem

Při zahájení turistické sezóny, 2009
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Historie věže
  Stavba rozhledny byla prvním 
větším počinem, který realizoval 
Klub Českých turistů po vytvo-
ření Československé republiky.                           
Úmysl vybudovat (vystavět) Na 
Hýlačkách rozhlednu se objevil již 
v roce 1894 záhy po založení KČT 
Tábor. Finanční situace to však neu-
možnila.   Šance přišla až po vzniku 
samostatného státu.

skleněná kopule, která umožnila po-
zorování. Přitom se vychloubali, že 
skleněná kopule bude tak krásná, 
že si ji klub ponechá na věčné časy.  
Když se předseda zmínil o tom, zda 
vojenská správa bude platit nějaké 
poplatky za užívání věže, prohlá-
sil německý vojenský poddůstoj-
ník uraženě, že německá vojenská           
správa očekává od občanů říše, že 
vše, oč je správa požádá, s radostí 
dají zadarmo (viz. brožura KČT).

  S ohledem na místní historii                 
a ráz krajiny věž dostala tvar husit-
ské hlásky. Stavba vysoká 18 metrů 
je dřevěná, s kamennou podezdív-
kou. Kámen pro výstavbu dodala 
osada Větrovy a v horní části je pro-
sklené vyhlídkové patro. Autorem 
projektu je respektovaný profesor 
pražské techniky Theodor Petřík. 
     Slavnostní otevření proběh-
lo dne 4. července 1920 na vrchu 
Hýlačka (původně Na Hýlačkách). 
Záhy si vydobyla stálé místo v turis-
tických pamětihodnostech tak, až již               
koncem roku 1922 vystoupilo na 
věž přes 7000 osob.

Stavební plán 2x (SOkA Tábor)

   V průběhu let se ovšem zjistilo, 
že v horní části věže je stav šinde-
lů natolik špatný, že v roce 1937 
byl kryt věže nahrazen vhodnějším 
eternitem. V roce 1940 pak došlo               
i na opravu spodní části rozhledny.

Stavební plán rozhledny Svobody od Dr. Theodora Petříka, srpen 1919

Oprava věže roku 1940

První větrovská pohlednice, 30. léta 
(archiv J. Pravdíka)

    Nejsmutnější osud čekal rozhled-
nu v roce 1944, kdy už se všeobec-
ně počítalo, že válka skončí úplnou 
porážkou Německa. Dne 27. března
se však dostavil do bytu                             
předsedy klubu KČT německý 
poddůstojník setniny protiletecké 
obrany, s upozorněním, že rozhled-
na bude využita jako pozorovatelna                                  
a požádal, aby byl svolán na příští 
den výbor klubu, který ve věci mohl 
rozhodnout.
  Požadovali, aby byla rozhledna 
pronajata německé vojenské správě        
a zároveň sdělili, že provedou úpra-
vy vlastním nákladem. Bude odstra-
něna nejvyšší část (nad vyhlídkovým 
patrem) a místo ní bude umístěna 

Přestavba na pozorovatelnu 
německé protiletecké obrany, 1945 

(podklady S. Švadlena)

   Podle větrovských zdrojů však 
ke stavebním změnám došlo až 
na začátku roku 1945 zavedením
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Nápis „MÍR“ a holubice, 50. léta

větrovská omladina používala lavič-
ky pod Hýlačkou pro příjem roz-
hlasových vln rádia „Luxemburk“, 
které vysílalo rockové melodie. Po 
roce 1989 se rozhledna vrátila do 
správy Klubu českých turistů. Ob-
novený oddíl KČT provedl nezbytné 
úpravy a již o rok později Hýlačka 
opět sloužila turistické veřejnosti.

Die Turm-Geschichte

Hýlačka sousedila také s obilným 
polem, stav 1947

telefonu do horní části a skleně-
ná kopule byla nainstalována dne           
10. ledna 1945. Poražená němec-
ká vojska opustila Táborsko dne           
5. – 9. května 1945. Odbor turistic-
kého klubu již den předtím vzal roz-
hlednu zpět do své správy s tím, že ji 
uvede do původního stavu.
    K tomu došlo až v létě 1946 ná-
kladem cca. 22.000 Kč. Ochoz byl 
zasklen až v roce 1947 pro pováleč-
ný nedostatek skla. Od tohoto roku 
ční Hýlačka opět ve své původní 
kráse nad Táborem.
   V 50. letech byla střední část ve 
směru k Táboru vyzdobena velkou 
malbou holubice a nápisem „MÍR“. 
Byla zřejmě inspirována Picassovou 
holubicí a příliš se nepovedla.
   Časy sjednocené tělovýchovy roz-
hledně neprospívaly. Přestože byla 
budována jako klasická rozhledna, 
byla pronajata v roce 1967 Svazar-
mu (svaz pro spolupráci s armádou), 
který ji využíval pro účely radioama-
térů.

  V součastnosti je Hýlačka neod-
myslitelný symbol Větrov. Místní 
velmi rádi chodí k věži či do sou-
sedního lesoparku, a snad si ani             
neumí dnes představit obec bez 
této stavby.

Registrační číslo: 10920/3-6098

    Ovšem nebyli jediní, kdo vyu-
žívali příznivých radiovln, jelikož 

   Der Bau des Aussichtsturmes war 
die erste Tat  des „Klubs der tsche-
chischen Touristen“ nachdem die 
neue Tschechoslowakische Repub-
lik entstanden war. 
  Mit Rücksicht auf die Geschich-
te bekam der Bau die Form ei-
nes hussitischen Wachtturmes.                       
Der hölzerne Bau ist 18m hoch, mit 
einem verglasten Aussichtsstock im 
oberen Teil und mit einem Steinsok-
kel. Stein hat die Ortschaft Větro-
vy geliefert. Der Projektautor war 
ein respektierter Professor an der 
Technischen Universität in Prag Dr. 
Theodor Petřík.
  Der Turm ist am 4. Juli 1920 auf 
dem Hügel Hýlačka eröffnet wor-
den. Bald hat der Turm schon gewis-
se Ruhm gewonnen, sodass bis zum 
Ende 1922 über 7000 Besucher den 
Turm bestiegen haben. 

   In weiteren Jahren wurde das 
Turmdach neu mit Eternit bedeckt, 
statt der ursprünglichen Schindelbe-
deckung (1937) und der Turmsoc-
kel renoviert (1940). Im Jahre 1944 
wurde die Turmspitze durch eine 
gläserne Kuppel ersetzt es wurde 
auch die Telefonleitung in den Turm 
installiert – der Turm hat damals für 
Beobachtungszwecke des deuts-
chen Kriegsluftverteidigung gedient. 
Nachdem die beschlagene Wehr-
macht das Táborer Gebiet verlas-
sen hatte, hat der Touristenklub den 
Turm wieder übernommen und die 
Sanierungen mit Kosten von 22.000 
Kč wieder vorgenommen. Seit der 
Zeit ragt Hýlačka in dessen ur-
sprünglichen Schönheit oberhalb 
von Tábor empor. In den 50.Jahren 
sind an die Turmseite in der Rich-
tung zu Tábor ein nicht besonders

gelungenenes Bildnis einer Taube 
und die Aufschrift „Frieden“ gemalt 
worden. 
  Die Zeiten der sozialistischen 
vereinigten Sporterziehung waren 
nicht dem Turm zugunsten. Im Ja-
hre 1967 wurde an den „Verband 
für die Zusammenarbeit mit der 
Armee“ vermietet, der den Turm 
als Radiostation genutzt hat.  Nach 
1989 bekam den Turm wieder der 
Touristenklub in seine Verwaltung.
Ein Jahr später hat der Turm wieder 
der Öffentlichkeit gedient.
 Der Turm gehört heute zum 
Panorama von Tábor ; ähnliches Bild 
erscheint jedoch auf einem Anfang 
17. Jh enstandenen Kupferstich von 
Václav Hollar – ein Hügel oberhalb 
von Tábor mit einem Turm und ei-
ner Erwähnung über den Gold- und 
Silberabbau an der Stelle.
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Byla Hýlačka první?

  Byla rozhledna Svobody první 
stavbou na vrcholu větrovského 
kopce? Pádným důkazem, že nikoliv, 
je rytina Václava Hollara „Dobývání 
Tábora roku 1621“. Na horizontu 
této veduty (veduta je přesný topo-
grafický pohled na město) je patrná 
stavba s věžovitou konstrukcí. 
   Václav Hollar se narodil 13. čer-
vence 1607 v Praze a zemřel                
25. března v Londýně, byl znám                   
a ceněn pro svou přesnost při tvor-
bě map, vedut a krajin. 

     Výřezy   Hollarovy 
 veduty - v  detailech 
 je  zobrazeno  místo
 s  vyrytou  věží  na  kopci Hýlačka.

stojí Hýlačka.  Význam se dá před-
pokládat. Ze strážní věže se dala 
dobře hlídat celá oblast s nálezy 
stříbra. Naleziště se táhla až k tábor-
ským hranicím a dále k řece Lužnici.       
Samotný vrch totiž patřil v té době          
k panství rožmberskému.

  Z jeho podkladů se dokonce 
vycházelo i při obnově Londý-
na, kde v roce 1666 vypukl velký                   
požár. Propojením linie táborský 
kostel – věž Kotnov – ves Hor-
ky, dopějeme k závěru, že se musí 
jednat o vrchol kopce, kde dnes 

Rytina Václava Hollara: „Dobývání Tábora císařskými katolickými 
vojsky 1621“ (Fotografie © 2010 Národní galerie Praha)

Zalesnění kopce
   V 18. st. byl kopec zcela zalesněn,  
porost zasahoval až ke dnešním 
Horkám. V 1. pol. 19. st. bylo zales-
nění již poznamenáno větším využi-
tím půd jako polí, lesní porost však 
dosahoval velkých ploch.

I. vojenské mapování - josefské,
(1764-68 a 1780-83)

    Razantní změnu přineslo 2. pol.  
19. st., kdy došlo k masivnímu káce-
ní a již zmíněnému polnímu využití 
půd. Kopec je zcela holý, návštěvní-
ci  následně postavené Hýlačky mají

II. vojenské mapování - Františkovo,
(1836-52)

III. vojenské mapování -
Františko-josefské, (1877-80)

možnost dohlédnout až na Šumavu.
   Porost se následně začíná navra-
cet, dnes je zalesněn vrchol kopce          
s přilehlým lesoparkem, další poros-
ty jsou už však již jen fragmetovité.

Mapové podklady: © 1st (2nd) Military Survey, Section No. 224 & No. O_13_III, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna;
© Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně; © Ministerstvo životního prostředí ČR
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Marek Švadlena, Ing. Jan Komzák. Kulturní památka a její okolí (Kulturdenkmal und seine Umgebung). První vydání.
Tábor: Vydavateltví nadačního fondu Táborského soukromého gymnázia, 2010. 6 str. ISBN 978-80-254-6908-8

Nechtěná sousedství
   Věži nedali často pokoj různé 
nepříliš úspěšné nápady a vnutili ji 
sousedství, o které asi nestála. Tri-
angulační dřevěné věže v jejím sou-
sedství měly různé tvary a výšku. 
Nakonec zmizely, i když je připomí-
nají četné fotografie z dob minulých.
    Ale objevila se dodnes stojící 
ocelová víceúčelová věž 25 met-
rů vysoká s nevábným obslužným               
kontejnerem. Určitě by si historická 
věž a její okolí zasloužilo větší ohle-
duplnost.

Dvě věže, stav okolo roku 1930

Věže na Větrovech, stav 1940

Věže na Větrovech, stav 1951 Dvě věže na Větrovech, stav 2010Víceúčelová věž zakrývá Hýlačku

Těžba, jámy, kameny
   Geologické složení vrcholu toho-
to kopce vysokého 525 m n. m. je 
velice zajímavé. Žulové výstupy zde 
mají zvláštní vzhled, jsou jemnozrn-
né s čistě bílou slídou a při proce-
su zvětrávání nabývá kámen barvy        
růžové, často až červené. 

Zbytky průzkumné jámy

Stín věže z roku 1940 s terénem po 
těžbě žuly (SOkA Tábor)

  Při četných zemních úpravách         
a přesunech byly na kopci odkryty 
staré jámy, snad průzkumné, které 
by mohli souviset s těžbou stříb-
ra  v okolí a v nedalekých Horkách      
u Tábora, kde se kutalo stříbro              
po více jak 600 let.

  Žula zde byla těžena a využita         
u podezdívky nejen rozhledny, ale         
i mnoha větrovských staveb. 

Využití stavebního kamene od
Hýlačky u větrovského domu
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