TISKOVÁ ZPRÁVA

VLS slavnostně znovuotevřely
Mattoniho rozhlednu nad Kyselkou
Karlovy Vary, 29. září 2016 – Na dvě stovky lidí si včera nenechaly ujít možnost prohlídky nově zrekonstruované
rozhledny na Bučině v Doupovských horách, jejíž rekonstrukci v minulých dnech dokončily Vojenské lesy a statky (VLS). Její znovuotevření bylo součástí tradiční myslivecké akce divize VLS Karlovy vary Svatováclavské vytrubování.
Kamennou vyhlídkovou věž nad údolím řeky Ohře nedaleko Lázní Kyselka nechal postavit v roce 1880 Heinrich
Mattoni. S úpadkem blízkých lázní po II. světové válce však jedna z nejstarších rozhleden v Česku postupně chátrala a výhled z její koruny postupně zakryl okolní lesní porost.
Její rekonstrukci Vojenské lesy a statky (VLS), které hospodaří ve vojenském újezdu Hradiště, zahájily již v letech
2002 a 2003 částečnou revitalizací, která zabránila další devastaci vyhlídkové věže. V letošním roce pak proběhla
kompletní rekonstrukce, která rozhlednu přiblížila jejímu původnímu stavu. Bučina se dočkala nové střechy, bylo
kompletně obnoveno zdivo a došlo k zajištění statické stability celé konstrukce.
Rozhledna také byla vybavena solárním systémem, který po setmění historickou kamennou věž nad údolím Ohře
osvětluje. Lesníci VLS navíc v jejím okolí provedli úpravy lesního porostu a terénu, které otevřely návštěvníkům
výhled do okolí.
Součástí slavnostního otevření bylo také tradiční Svatováclavské vytrubování u nedaleké Lesní kaple. Hudební program v podání mysliveckých trubačů divize VLS Karlovy Vary a následné slavnostní otevření si nenechaly ujít asi
dvě stovky návštěvníků. Další desítky lidí na rozhlednu dorazily během svátečního odpoledne.
"Náklady opravu si vyžádaly na 800 tisíc korun, investici umožnily mimo jiné rekordní hospodářské výsledky podniku v minulých letech," informoval ředitel karlovarské divize VLS Milan Suk.
Rozhledna na Bučině je jednou z nejstarších rozhleden v Česku. Tyčí se nad malebným údolím Ohře těsně pod
vrcholem 582 metrů vysokého vrchu Bučina v Doupovských horách, kde ji nechal v 19. století vystavět slavný podnikatel Heinrich Mattoni. Díky opravě i terénním úpravám v okolí kamenná vyhlídková věž opět skýtá pohled na
malebné údolí řeky Ohře s Kysilkou a Radošovem, střední část Krušných hor s Klínovcem i část Doupovských hor.
Otevřenou výletní Lesní kapli pod Bučinou nechal vystavět ve 40. letech 19. století majitel zdejších lázní baron
Wilhelm von Neuberg na skalním ostrohu nad údolím řeky Ohře jihozápadně od obce Kyselka. Po roce 1945 však
přestala být kaple udržována a postupně chátrala. V roce 2007 spustily Vojenské lesy a statky její celkovou rekonstrukci, slavnostní znovu otevření proběhlo dne 28. září 2008.
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