 Stabilita

věží je založena na 16 pilotech o délce 6 metrů
zapuštěných do skalního podloží, vyztuženého speciálním
technologickým postupem.

 Dolnímu

sálu dominuje 5 žulových pilířů nesoucích celou
váhu rozhledny, spojených v unikátní kamennou klenbu.

 Vnitřní

zatížení velké věže nese 5 železobetonových sloupů
o výšce 10 m. a rozkládající váhu přes klenbu horního sálu do
bočních stěn.

HORSKÝ AREÁL PAPRSEK
Dalimilova rozhledna je součástí Horského areálu Paprsek
poskytujícího celoročně ideální podmínky k trávení
volného času na horách. Nabízíme rodinnou atmosféru, klid
a ticho na lesních pěšinách, čistý vzduch, exkluzivní
běžkařské i cyklistické tratě, upravené sjezdovky,
vyhlášenou horskou chatu a turistické zážitky pro všechny
příznivce hor v jednom z nejkrásnějších koutů naší země.

 Na

vrchol rozhledny vede 168 schodů, z toho 130 žulových,
zaklíněných do sebe, každý o váze 250 kg.

 Součástí vyhlídkových plošin je 23 masivních žulových bloků

tvořících cimbuří, každý o váze 860 kg.

www.dalimilovarozhledna.cz
www.paprsek.cz

Hanušovice

PRAHA

přijeďte k nám,

hory nás baví...

DALIMILOVA

rozhledna

Dne 9. července roku 1899 byla na vrcholu Sněžníku za
přítomnosti prince Albrechta slavnostně uvedena do provozu
nová kamenná rozhledna nesoucí jméno německého císaře
Viléma I. Pruského, která se na 74 let stala z daleka viditelným
symbolem našeho kraje.

Myšlenka vrátit našemu regionu nikdy nezapomenutý symbol
rozhledny ze Sněžníku padla v roce 2017 a již o rok později byly
ve skalním masivu vrcholu Větrov (918 m.n.m.) vybudovány
pevné základy.

Od prvotní myšlenky Kladského horského spolku v roce 1881
uplynulo dlouhých 18 let, než se z kamenné krásky postavené
v historizujícím stylu se dvěma vyhlídkami na dvou kamenných
věžích s cimbuřím mohli návštěvníci z výšky 17 a 33 metrů
rozhlédnout do kraje.
V prvních letech od července 1899 do srpna 1902 prodal
spolek 18 128 vstupenek, později se počet návštěvníků ustálil
na zhruba 4 500 ročně. Rozhlednu bylo možné navštívit jen
v letních měsících, v zimě ji vždy obalil silný ledový krunýř, díky
němuž se její ikonická zimní podoba stala častým námětem
dobových pohlednic a fotografií. V roce 1907 Kladský spolek
ustanovil funkci správce rozhledny, který od června do října
bydlel v dřevěné boudě blízko věže a prováděl její běžnou
údržbu. Během druhé světové války byl provoz rozhledny
zastaven a po válce se věž ocitla na území Polské republiky.
Byla sice znovu otevřena, ale již bez správce. Její vnitřní část
byla silně poničena větrem, deštěm a sněhem, které pronikaly
díky rozbitým oknům i dovnitř stavby.

Samotná stavba rozhledny započala 17. července 1895 a to
díky iniciativě Kladského horského spolku (německý název
Glatzer Gebirgsverein, polský název Kłodzkie Towarzystwo
Górskie). Podmínky pro výstavbu vyhlídkové věže na vrcholu
hory byly velmi obtížné, zejména z důvodu nízkých teplot
a sněhové pokrývce, v jejichž zajetí je vrchol Sněžníku až 8
měsíců v roce. Z tohoto důvodu byla stavba rozvržena do
několika let a práce probíhaly pouze
v letním období. Veškeré stavební
práce byly ukončeny 14. října 1898
a v roce následujícím bylo dílo
dokončeno. Stavební kámen a písek
pocházel z místních zdrojů a voda
‚z nedalekého pramene řeky Moravy.
Z Pekielnej doliny v okolí města
Polanica-Zdrój byl dovezen pískovec
určený pro kamenické detaily.

V roce 1948 byla sice věž Polským tatranským spolkem
opravena, ale poté byla již bez většího zájmu, základní péče
a údržby ponechána nepříznivým povětrnostním podmínkám,
což vedlo k její pomalé zkáze. Z dříku věže padaly balvany,
významná část schodiště se propadla a na mnoha místech
chybělo zábradlí. Dobové
pohlednice ukazují obrovské
díry po celých částech vypadaného kamenného zdiva.
V roce 1966 byl vstup na
vyhlídku definitivně zakázán.
Údajně kvůli nedostatku finančních prostředků na opravu
bylo v roce 1973 rozhodnuto
věže rozhledny str hnout.
Samotná demolice proběhla
11. října 1973, kdy polští
ženisté kamennou rozhlednu
pod příkrovem mlhy odstřelili.

Na častou otázku, proč rozhledna nestojí znovu na Sněžníku, je
jednoduchá odpověď. Vrchol, kde stávala původní rozhledna je
na polském území. Umístění na vrcholu Větrova bylo zvoleno
s ohledem na začlenění rozhledny do Horského areálu Paprsek,
do blízkosti stejnojmenné horské
chaty. Blízký vrchol Větrov s nádhernými výhledy na Staroměstsko a
okolní masívy Rychlebských hor,
Hrubého Jeseníku a Králického
Sněžníku byl jasnou volbou.

Při stavbě byla kladena maximální snaha přiblížit se původnímu
vzhledu rozhledny, a to jak zevnějškem, tak i celkovou vnitřní
dispozicí. Vždyť samotný vzhled rozhledny je jedinečný! Jde
o krásnou a v dnešní době výjimečnou kamennou stavbu
v historizujícím stylu s malou a velkou věží, se vstupním sálem
s lomenou klenbou, s točitým žulovým schodištěm, s krakorci
a s vyhlídkami s cimbuřím… Vždy to byla a opět bude výjimečná
kamenná kráska mezi ostatními rozhlednami a my jsme hrdí na
to, že se do našeho kraje opět vrací.

