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Na Klatovsku u obce Dlažov vznikla
nová rozhledna sv. Markéty. Záměr
postavit novou rozhlednu se zrodil
díky turistům, kterých v této lokalitě přibývalo. Z téměř dvaceti metrů
nad zemí se mohou kochat výhledy
na Domažlicko, Klatovsko a vrcholky Šumavy.
Pokud se vrátíme v čase o 150 let
zpátky, zjistíme, že první stavbou
na tomto kopci byla kaple zasvěcená
sv. Markétě. Ta se stala poutním
místem nejen Dlažova, ale i celého
okolí.
Ve 30. letech minulého století

Nová rozhledna Markéta otvírá pohled
na Klatovsko i vrcholky Šumavy

V průběhu července a srpna Vám ROP Jihozápad a MF Dnes
přináší 9dílnou sérii letních tipů na výlety po jihu a západě
Čech. Navštivte zajímavá místa, kde se realizovaly projekty
podpořené z Regionálního operačního programu Jihozápad,
užijte si cestování a zúčastněte se letní soutěže KOMPAS.
Chcete se dozvědět více a vyhrát zajímavé ceny?
Navštivte www.rr-jihozápad.cz/kompas.

PO JIHOZÁPADĚ ČECH

TIPY NA VÝLETY

Zdroj: ROP Jihozápad

pak vznikla vojenská hláska, která
po válce sloužila i jako rozhledna,
ale nikdo ji nespravoval, a tak musela být o 20 let později stržena. Postupem času vzrostlé stromy, tyčící se
na vrchu kopce, znemožnily výhled,
a proto se zrodil nápad postavit rozhlednu znovu.
Již v roce 2010 začaly přípravy projektové dokumentace. Cílem bylo
navrhnout stavbu tak, aby nenarušila ráz krajiny a prostředí kaple.
O dva roky později podala obec žádost o dotaci z Regionálního operačního programu Jihozápad.
Se svou žádostí uspěla a díky rychlému jednání začala výstavba v čer-

venci 2013. K samotnému otevření
rozhledny došlo na Nový rok. Sešlo
se zde na 800 návštěvníků, kde nechyběl ani starosta obce a samotní realizátoři stavby – projektant
a provádějící ﬁrmy.
Rozhledna je vysoká 25 metrů a tak
výstup na ní není nikterak náročný.
Točivé schodiště má pouze 94 schodů vedoucích na vyhlídkovou plošinu, která je ve výšce 19,2 metru.
Základna rozhledny je kamenná,
obklopená dřevěnou konstrukcí.

www.dlazov.cz/rozhledna

Adresa:
Rozhledna Markéta, 340 21 Dlažov
Otevírací doba:
rozhledna je volně přístupná
Vstupné: zdarma

Kolem rozhledny byl vybudován
i přístřešek pro turisty včetně stolů
a lavic, herní prvky pro děti, informační panely a webkamera s online
přenosem.

