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Hranice odtud směřuje jižním smě-
rem k  Hleďsebskému potoku, který 
pak sleduje ke koupališti Riviera na 
okraji Velké Hleďsebe. V tomto místě 
začíná poměrně výrazný okrajový 
svah, směřující k  jihu, který Dyleň-
ský les ohraničuje od Tachovské 
brázdy. Orografi cká hranice prochází 
prakticky v přímém směru přes osa-
dy Malá Hleďsebe a  Panský Vrch až 
k Horní Vsi, odkud se stáčí k  jihozá-
padu do údolí Hamerského potoka. 
Hamerský potok přechází asi 700 m 
nad Trnovým mlýnem. Odtud se ob-
rací k  jihovýchodu k rybníku Podle-
sák a dále k jihu do západního okolí 
Štokova. Jižní ohraničení Dyleňského 
lesa vůči Přimdskému lesu je morfo-
logicky nevýrazné. Probíhá severně 
od obcí Halže a Branka.

Geomorfologie 
Dyleňského lesa
Dyleňský les vytváří členitou vrchovi-
nu o výškové členitosti 100 – 300 m 
na ploše 160 km2. Střední výška je 
653 m n. m., střední sklon 4°48´ 
(Demek et al. 1987). Má charakter 

klenbové a kerné vrchoviny se zbyt-
ky třetihorních zarovnaných povrchů 
se suky a odlehlíky (zbytky denudo-
vaného vyššího terénu v rozvodních 
částech terénu, které vyčnívají nad 
okolní zarovnaný povrch). Ve  čtvr-
tohorách bylo území modelováno 
procesy mrazového zvětrávání 
a  odnosu hornin. Nejvyšší bod má 

nadmořskou výšku 940 m (Dyleň), 
nejnižší místa leží na severním okraji 
ve výšce 470 m (Dolní Lažany, Nový 
Dvůr). Dyleňský les se člení na čtyři 
geomorfologické okrsky: Dyleňská 
hornatina, Tišinská vrchovina, Tříse-
kerská pahorkatina a Žďárská vrcho-
vina (Balatka et Kalvoda 2006). 

Geomorfologie a geologické poměry Dyleňského lesa

Dne 15.11.2008 byla slavnostně otevřena rozhledna na Panském vrchu. Je 
součástí nově postaveného vysílače mobilního operátora Vodafone, provoz 
zajišťuje obec Drmoul. Nachází se v nadmořské výšce 658 m přímo u silnice 
z  Drmoulu do Tří Seker, vyhlídková plošina je 40 m nad zemí. Lze odtud 
přehlédnout část Českého lesa včetně Dyleně, jako na dlani jsou Slavkovský 
les a Tepelská vrchovina, sníženina Tachovské brázdy a např. nejvyšší vrch 
Stříbrské pahorkatiny Vlčí hora. Rozhledna je volně přístupná od poloviny 
března do konce listopadu, přes zimu po telefonické dohodě s  Obecním 
úřadem v Drmoulu, tel. č. 354 671 121. V současné době jde o jedinou roz-
hlednu v celém Dyleňském lese. Na nedalekém bývalém vojenském cvičišti 
(dnes přechodně chráněná plocha Cvičiště) bude ještě do konce roku 2008 
instalována nová naučná stezka.

 Miroslav Trégler, MěÚ Mariánské Lázně

Rozhledna na Panském vrchu

KvaKKKvaK rcircitovto é izolované skalisko (torr) 700 m JZ od vrcholu Dyleně.  Skála je dlouhá 
asi 25 m a dosahuje výšky až 6 m. GPS: 49°57’48,6’’N; 12°29’46,4’’E. 
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