Rozhled z Panského vrchu

Panský vrch

Panský vrch je v podstatě jediné přístupné místo, ze
kterého můžete vidět celé Mariánskolázeňsko. Při
pohledu západním směrem leží Německo, jižním
směrem je Chodsko a historické hranice českých
zemí, kdy obce nejblíže rozhledně byly jedněmi
z nejsevernějších, které patřily pod správu tachovského hradu a tachovského panství. Východně
za vršky je Tepelsko, oblast rozvíjená od 12. století
premonstráty. Ti byli do kraje pozváni blahoslaveným Hroznatou, který skonal v dnešním Starém
Hrozňatově (několik kilometrů za Dylení). Severně
se nachází Slavkovský les, ve středověku bohatý
kraj, který svým majitelům vydělal mnoho peněz zejména díky těžbě. Dnes na jeho krajích leží lázeňský
trojúhelník Mariánských Lázní, Františkových Lázní
a Karlových Varů. Kolem Panského vrchu vede naučná stezka Panský vrch, která vás provede po místních historických zajímavostech a památkách.

Rozhled z Panského vrchu - sever

Při pohledu na sever vidíte na úpatí Slavkovského
lesa město Lázně Kynžvart. Do 14. století zde stál
a svou roli strážení hranic plnil hrad Kynžvart. Ten
hlídal zejména starobylou stezku vedoucí z Německa do českých zemí tzv. Kynžvartským pasem, který
vedl údolím mezi Slavkovským a Českým lesem. Legenda říká, že Slavkovskému lesu vládl obr Kobr.
Kynžvart byl místem, které po třicetileté válce získal
rod Metternichů jako své další panství. Asi nejznámější z nich byl kancléř Rakousko-Uherska Klemens
Wenzel Metternich. Za jeho funkčního období byla
postavena železnice, hlavní silnice z Velké Hleďsebe
do Dolního Žandova a dále na Cheb. V této době,
v 19. století, vznikly a zazářily Mariánské Lázně, ale
mírně také Metternichovy lázně v Kynžvartu.

Rozhled z Panského vrchu - východ

Východním směrem a nejblíže rozhledně je obec
Drmoul, vlevo od Drmoulu leží Velká Hleďsebe
a vpravo Trstěnice. Mírně dál za Hleďsebí u vysokého komínu leží Mariánské Lázně. Lázeňské centrum z rozhledny neuvidíte, je ukryté za kopcem.
Za pravou částí Mariánských Lázní je na obzoru vidět mírný vrch Podhora, dnes už nečinná sopka,
na které podle legendy sídlil Krakonoš. Za první republiky bylo mezi Hleďsebí a Mariánskými Lázněmi
malé letiště, to bylo později přesunuto za les za Drmoulem. Za kopci na východním obzoru je Tepelská

vrchovina, území, které bylo až do začátku 20. století panstvím premonstrátů z Teplé. Jihozápadním
směrem v dálce za Trstěnicemi leží Chodová Planá.
Zde stával v místě dnešního pivovaru chodský hrad.

Rozhled z Panského vrchu - jih

Díváme-li se jižně, na pravé straně se do dáli táhne
hraniční Český les. Přímo na jihu určitě nepřehlédnete jasně se tyčící kopec Přimda, vzdálený vzdušnou čarou 29 km. Zde stojí jeden z nejstarších českých hradů. Další hrad byl v Tachově, což je na půli
cesty mezi Přimdou a Chodovou Planou. Tyto hrady
spolu s Kynžvartem a dále na severu s Kynšperkem
nad Ohří tvořily hlavní obrannou linii hranice českých zemí před připojením Chebska Janem Lucemburským.

Rozhled z Panského vrchu - západ

Západním směrem uvidíte obec Tři Sekery, les nalevo od nich hraničí s Německem. Vyčnívající vršek se
jmenuje Tišina. Zde byla údajná „polní márnice“
nebo pohřebiště pro katolíky ze Tří Seker, kteří chodili do kostela sv. Mikuláše patřícího k nedalekému
Mähringu. Od Tří Seker doprava trochu dále uvidíte
bájnou horu Dyleň, kterou poznáte podle vysílače.
Tento les směrem dále na jih byl po dlouhá staletí neprostupným hraničním hvozdem, který strážili
Chodové. Ty začali od 13. století nahrazovat řemeslníci, na Mariánskolázeňsku většinou německé národnosti. Za horou Dyleň vidíme území Německé spolkové republiky.

Pohled na obranu za studené války

V Českém lese táhnoucím se od jihu přes Přimdu k Dyleni byly za studené války nataženy dráty a většina tohoto území byla pro civilisty nepřístupná. Podél této linie byly umístěny objekty rot. Velké posádky byly v kasárnách v Chebu, v Klimentově za Velkou Hleďsebí a pak ve Stříbře. Menší posádky byly
umístěny v Tachově, Chodové Plané, Plané a Mariánských Lázních. V Českém lese pracovali převážně
radisté kvůli pozorování nepřítele. Tankisté byli připraveni z našeho pohledu v údolí mezi Českým
a Slavkovským lesem a na něj navazující Tepelskou vrchovinou. Na vrcholech Slavkovského lesa byly
rozmístěny rakety namířené směrem na západ.

Praktické informace

Rozhledna je otevřena pouze od jara do podzimu, v zimních měsících je z důvodu bezpečnosti zavřená. Konstrukce je ocelová a schody jsou z ocelové mříže – kdo mívá závrať, mohl by pro něho být výstup nepříjemný. Několik míst na parkování je u rozhledny nebo na druhé straně silnice u naučné
stezky Cech sv. Víta.
On-line mapa zajímavostí z letáků Mariánskolázeňska zde:
https://mapy.cz/s/1gD5Y
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