
Rozhledna na sv. Markétě
Obec Dlažov

1., 2. 3. - základní jáma a stavba základů rozhledny.

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 umístě-
na pomocí autojeřábu střecha, která váží 4,9 tuny. Nakonec byl k roz-
hledně přistavěn turistický přístřešek.

Dřevěná konstrukce rozhledny je postavena na kamenném soklu. 
Hlavní dřevěné sloupy stavební firma zajistila od Městských lesů Kla-
tovy ze Spáleného lesa v Lubech u Klatov.

Zdaleka viditelný vrch sv. Markéty nad Dlažovem s nadmořskou výš-
kou 642 m tvoří od nepaměti dominantu zdejší krajiny. Od roku 1887 
stojí na vrchu kaple zasvěcená sv. Markétě. Ve třicátých letech 20. sto-
letí 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 oko-
lí však dorůstají a nakonec zajímavé pohledy do krajiny postupně zmi-
zely. 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 (projekto-
vá 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 ope-
račního 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 násled-
ně uspořádala výběrové řízení na dodavatele stavby, ve kterém uspě-
la firma Teplotechna Ostrava a.s. Koncem června 2013 obec s vítěz-
nou firmou uzavřela smlouvu a 15. července téhož roku jí předala sta-
veniště. O dva dny později byla stavba zahájena. 

4., 5. - stavba spodní zděné vstupní části, 6. - hlavní dřevěné sloupy

.

Základní údaje
Slavnostní otevření rozhledny: 1. ledna 2014

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

Partneři projektu
Sdružení obcí Kdyňska (www.kdynsko.cz)

Město Kdyně (www.kdyne.cz)
Občanské sdružení Otisk (www.otisk.org)

7., 8. - stavba konstrukce rozhledny a náročné osazení střechy.      Foto Petr Kodeš

Přejeme Vám 
krásný výhled

Tento projekt „Turistická rozhledna Dlažov“ je spolufinancován Evropskou unií.
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/3.1.00/02698
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