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pohled z rozhledny na Domažlicko

Die Kapelle St. Margaretha wurde auf dem Gipfel
1866 im neugotischen Stil erbaut und ein Jahr später
feierlich geweiht. Bis 1987 fand hier die alljährliche Wallfahrt am
Gedenktag der St. Margaretha statt.
Einen Zuschuss für den Bau des Aussichtsturms erwarb die
Gemeinde Dlažov vom Regionalen Operationsprogramm II –
Südwest. Mit dem Bau hat man im Sommer 2013 angefangen
und bis Ende des Jahres wurde er beendet. Die Holzkonstruktion des Turms steht auf einem steinernen Sockel. Die Gesamthöhe des Aussichtsturms beträgt 25,4 Meter, die Aussichtsplattform befindet sich in einer Höhe von 19,2 Metern. Erreichen kann man sie über eine 94 Stufen umfassende Treppe.
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The chapel of St Margaret was built in Gothic
Revival style in 1866. A year later it was consecrated
and until 1987 a pilgrimage took place there every year on
St Margaret‘s Day.
The village gained a grant for building of the view-tower
from Regional operating program NUTS II Jihozápad (Southwest). The building alone started in summer 2013 and was
finished by the end of the year. The view-tower is made
of wood and stands on a stone plinth. It is 25,4 m high with
94 stairs and a lookout platform at the height of 19,2 m.
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Tento projekt „Turistická rozhledna Dlažov“ je spolufinancován Evropskou unií.
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/3.1.00/02698

Rozhledna
na sv. Markétě

Libkov

pohled z rozhledny na Šumavu

Vydala Obec Dlažov v roce 2013 v nákladu 2000 ks.
Foto: Ing. Martin Kříž, Petr Kodeš (stavba), Mgr. Ivan Lukeš (strakapoud)
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Kaple sv. Markéty

Kaple sv. Markéty
Vrch sv. Markéty nad Dlažovem
má zvláštní kouzlo - je pěkně usazen
v krajině a zdaleka viditelný. Lidé sem
chodí už od nepaměti kvůli úchvatnému rozhledu a neporušené přírodě. Jde však i o zvláštní klidnou atmosféru, která sem návštěvníky přitahuje. Snad z těchto důvodů lidé z okolí na vrcholu vybudovali dřevěnou kapli.
Tu posléze vystřídala zděná, která zde stojí doposud. Nová
kaple byla postavena v novogotickém slohu v roce 1886.
Dlažovský rolník Josef Jokl z čp. 1 na její stavbu věnoval
600 zlatých. Kámen na stavbu Dlažovští přivezli z lomu na
vrchu Chlum a zednické práce provedl zednický mistr Tomáš
Babka.
V roce 1887 byla kaple slavnostně vysvěcena za účasti 25
kněží a veliké účasti lidí z okolí. Každého roku v červenci se
zde pak na sv. Markétu konala až do roku 1987 pouť.
Kaple byla v minulosti několikrát opravována, naposledy
v roce 2001, kdy obec Dlažov provedla celkovou rekonstrukci. Finanční prostředky tehdy obec získala i z dotace z programu Phare a z veřejné sbírky. Bohužel pro svoji odlehlost si
kapli vyhlédli zloději. V roce 1990 odcizili nejcennější součásti zařízení a pak kapli ještě několikrát navštívili. Naposledy se
zajímali o měděné parapety a svody dešťové vody.

Stavba rozhledny
Ve 30. letech 20. století byla vedle kaple postavena
dřevěná rozhledna, která zde
stála ještě v roce 1947. Nedlouho poté byla kvůli špatnému stavu odstraněna.
V minulosti byl od kaple
krásný výhled i bez rozhledny.
Stromy v okolí však dorůstají
a nakonec zajímavé pohledy
do krajiny postupně zmizely.
Dlažovští se rozhodli výhled
z vrchu obnovit stavbou rozhledny, kterou začali připravovat v roce 2010 ve spolupráci s projektantem Ing. Antonínem Olšinou. Projekt byl záhy
kompletně připraven (projektová dokumentace, stavební
povolení) a čekalo se na vhodnou dotaci, ze které by obec
uhradila větší část nákladů.
V listopadu 2012 obec podala žádost o dotaci do Regionálního operačního programu
NUTS II Jihozápad na projekt
s názvem „Turistická rozhledna Dlažov“. Žádost úspěšně
zpracoval Mgr. Kamil Pikhart.
Začátkem roku 2013 obec
s projektem postoupila do
druhého kola výběru a v jarních měsících pak byla dotace přislíbena. Obec následně uspořádala výběrové řízení na dodavatele stavby, ve
kterém uspěla firma Teplotechna Ostrava a.s. Koncem
června 2013 obec s vítěznou firmou uzavřela smlouvu
a 15. července téhož roku jí
předala staveniště. O dva dny
později byla stavba zahájena.

Postup stavebních prací
dokumentuje série fotografií,
která začíná vyhloubením základů, pokračuje stavbou zděné spodní vstupní části, která svým vzhledem napodobuje novogotický vzhled sousední kaple, a končí postavením
celé konstrukce.
2. října 2013 v 15.45 hod.
byla na hlavní konstrukci rozhledny umístěna pomocí
autojeřábu střecha, která váží
4,9 tuny. Nakonec byl k rozhledně přistavěn turistický přístřešek.
Dřevěná konstrukce rozhledny je postavena na kamenném soklu. Hlavní dřevěné sloupy stavební firma zajistila od Městských lesů Klatovy ze Spáleného lesa v Lubech u Klatov.
Rozhledna byla slavnostně
otevřena 1. ledna 2014.
Základní údaje
Nadmořská výška:
642 m
GPS souřadnice:
Y=844704,283
X=1109663,829
Výška rozhledny:
25,40 m
Výška vyhlídkové plošiny:
19,20 m
Počet schodů:
94
Finanční náklady stavby:
2 718 230,- Kč
Dotace činila 85%
z celkové částky

Nevděk
Dlažovská Hůrka
(611 m n. m.)

Bolfánek
(584 m n. m.)

Nová Víska

pohled z rozhledny

hřib smrkový

lesní cesta k rozhledně

strakapoud velký

kupa mravence lesního

Přírodní krásy
Vrch s rozhlednou pokrývá převážně jehličnatý
les (smrk ztepilý), který poskytuje společně s loukami
a poli v okolí domov mnoha druhům rostlin a živočichů. Při troše pozornosti
a štěstí zde můžete pozorovat volně žijící savce, ptáky
a obojživelníky. Možná narazíte i na jejich stopy či je
alespoň uslyšíte - třeba tesání strakapouda velkého.
Někteří obyvatelé lesa stále častěji pronikají k lidským
obydlím (kuna skalní). V poslední době se přemnožila
černá zvěř a naopak ubylo zajíců polních. Početná je
v lese zvláště skupina hmyzu v čele s mravencem lesním, jehož kupy jsou v lese
nepřehlédnutelné.
Jednou z mnoha funkcí
lesa v krajině je ovlivňování
průchodu vody krajinou, kterou zadržuje a zabraňuje tak
erozi půdy a udržuje půdní
vlhkost. Lesy také vyrovnávají výkyvy teplot a vlhkosti
vzduchu, což zajišťuje větší
stálost klimatu v krajině.

