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Úvodem
Motto z NS Kladská:
Utrhl jsem květinu – zvadla. Chytil jsem motýla – zahynul.
Došel jsem k poznání, že je třeba lásku k přírodě vyjádřit jinak
Naučné stezky se staly osvědčenou formou poznávání národních parků, chráněných
krajinných oblastí, přírodních rezervací i jiných chráněných území. Naučné stezky jsou také
vítaným pomocníkem pro snahy o rozvoj turistiky a cestovního ruchu v regionech, ve kterých jsou
zřízeny.
Turistická veřejnost dobře zná bílý čtverec se zelenou úhlopříčkou – značku naučné stezky
(NS). Ty jsou zakreslovány do turistických map, uváděny v turistických průvodcích, často se o nich
píše v odborných i zábavných časopisech či novinových periodicích, které mají rubriku věnovanou
přírodě či turistickým zajímavostem. Sami turisté se v čím dál větší míře ptají na existenci NS
v oblasti, kterou se rozhodli navštívit. S potěšením můžeme konstatovat, že změna společenských
ani ekonomických poměrů se zájmu o tuto formu přírodně a kulturně poznávací činnosti příliš
nedotkla. Stále jsou vítány stezky vedené přírodně i kulturně zajímavými územními oblastmi,
v terénu vyznačené a vybavené výkladovými tabulemi na místech zastávek tam, kde lze dobře
pozorovat zajímavé či pozoruhodné přírodní nebo i jevy. Nezřídka dokáže návštěva NS vzbudit u
návštěvníka – turisty iniciativu k ochraně přírodních i kulturních krás, a to nejen v prostředí
prázdninového či víkendového pobytu. Co si s sebou návštěvníci NS odnášejí do každodenního
života jsou impulsy k péči o naše každodenní přírodní
a životní prostředí.
Zmíněné poznávání, má návštěvníku NS dát především radost z pobytu v přírodě,
z vnímání jejích rozmanitostí a krás, radost z objevů dosud nepoznaného či dokonce netušeného.
O to všechno nás často a čím dál více připravuje rozvoj technické a konzumní společnosti a pro
mnohé z dnešních lidí jsou tyto „malé“ radosti stále vzácnějším a vyhledávanějším kořením života.
V podmínkách Karlovarského kraje, který má rozvoj cestovního ruchu a vše, co s tím
souvisí (tedy i ochranu přírodních a kulturních krás), jako jednu z priorit, má existence a funkčních
NS nemalý význam. Návštěvníci kraje i jeho samotní obyvatelé začínají vnímat jako oázu klidu a
odpočinku nejen oblast Slavkovského lesa ve středu lázeňského trojúhelníku, ale také příhraniční
oblasti Českého lesa a Krušných hor. Hledají sportovní vyžití, zajímají se o historii kraje, měst a
obcí, možnost aktivního odpočinku a to vše jim lze nabídnout i prostřednictvím naučných stezek.
Záznamník TTO naučné stezky karlovarského kraje, který držíte v ruce si neklade za úkol
obsáhle popisovat uvedené NS. Chce Vám poskytnout ucelený přehled o existujících stezkách
v Karlovarském kraji, podat o nich základní informace a sdělit potřebné údaje pro naplánování
výletu. Ukojit zvědavost, lačnost po poznání a získat podrobnosti o daném místě, to už je úkol pro
každého, kdo se na naučnou stezku vydá.
Mým přáním je, aby tento záznamník nalezl cestu k co možná největšímu počtu obyvatel
kraje a jeho návštěvníků. Může být i námětem k přírodovědným vycházkám pro jednotlivce i celé
rodinny, pro školní třídy, turistické oddíly a podobně.
Doufám, že zájem o NS v kraji přispěje k nalezení zdrojů pro opravy a nové vybavení již
existujících NS, které jsou těžce průchodné, kterým chybí vybavení informačními tabulemi a někdy
i samotné značení a možná i k vybudování naučných stezek nových.
Nashledanou na některé z naučných stezek v Karlovarském kraji.
Ladislav Zoubek
odbor KČT Krušné hory Sokolov

Upozornění
Text i fotografie © Ladislav Zoubek.
Jakékoli komerční využití (za účelem zisku) bez souhlasu autora není dovoleno.

Podmínky pro splnění odznaku
Projít uvedené naučné stezky a místa (místní okruhy) s naučnými tabulemi:
- obyvatelé Karlovarského kraje
minimálně 15 NS z částí A. a tři místa nebo místní okruhy z části B.,
- ostatní turisté minimálně 10 NS z části A. a jedno místo nebo místní okruh z části B.,
získat o návštěvě požadované potvrzení a poté se přihlásit o odznak na adrese: Ladislav Zoubek, Husitská
2053/1, 356 01 Sokolov, e-mail: zoubek@gymso.cz, mobil: 725 729 570 (záznamník bude rozesílán téměř
výhradně elektronicky, výjimečně je možné dohodnout vytištění za úplatu). Cena odznaku je 35 Kč (platí se
až po splnění).

Doba potřebná pro prohlídku jednotlivých stezek
Časová náročnost pro rychlost chůze je uvedena v rozpětí 2,5 km / hod. až 5 km / hod.
Časová náročnost pro rychlost jízdy na kole je uvedena v rozpětí 7,5 km / hod. až 15 km / hod.

Obsah:
Část A.

Naučné stezky

1) Poohří (Chebsko - Cheb)
2) Okolí hradu Seeberg (Chebsko - Poustka)
3) Komorní hůrka (Chebsko - Komorní dvůr)
4) SOOS (Chebsko - Nový Dvůr)
5) Lubsko (Chebsko - Luby a okolí)
6) Nad rybníkem Sýkorák (Kynšperk nad Ohří)
7) Geologický park Mariánské lázně (Slavkovský les)
8) Lázeňské lesy (Slavkovský les, Mariánské Lázně)
9) Kynžvartské kyselky (Slavkovský les)
10) Kladská (Slavkovský les)
11) Smraďoch (Slavkovský les)
12) Mnichovské hadce (Slavkovský les)
13) Siardův pramen (Slavkovský les – Mnichov)
14) Šibeniční vrch (Slavkovský les - Bečov n. T)
15) Lázeňskými lesy Karlovy Vary (Slavkovský les)
16) Stezka k přírodě (Dalovice)
17) Andělská Hora – Kyselka (Slavkovský les)
18) Doubí - Svatošské skály (údolí řeky Ohře)
19) Botanická stezka Sokolov (Zámecký park a Husovy sady)
20) Královské Poříčí (Sokolovsko - údolí řeky Ohře)
21) Lítovská výsypka (Sokolovsko - Chlum sv. Maří)
22) Velká krušnohorská výsypka (Sokolovsko, okolí Lomnice)
23) Stopami horníků (Kraslice a okolí)
24) Vysoká pec – Rudné (Krušné hory)
25) Hamerská stezka (Krušné hory, Nové Hamry)
26) NS Ruperta Fuchse (Krušné hory, Nové Hamry)
27) Hřebečná – Rýžovna (Krušné hory - Abertamy)
28) Horská NS Abertamy – Plešivec (Krušné hory)
29) Alexandra Wüsta (Krušné hory - Abertamy)
30) Horská NS Potůčky (Krušné hory)
31) Horní Blatná - Vlčí jámy (Krušné hory)
32) Blatenský příkop (Krušné hory - Boží Dar)
33) Božídarské rašeliniště (Krušné hory - Boží Dar)
34) Ježíškova cesta (Boží Dar, Krušné hory)
35) Jáchymovské peklo (Krušné hory - Jáchymovsko)
36) Horská NS Merklín (Krušné hory)
37) Ze Staré Role do Nové Role (Krušné hory)
38) Svatoblažejský rybník (Toužimsko – Nežichov)
39) Vladař (Žluticko – Záhořice a Vladořice)

Část B.
Další vybraná místa a místní okruhy s naučnými a informačními tabulemi
 Dlouhá stoka a rozhledna na Krásenském vrchu, turisticky zajímavé místo (Slavkovský les)
 Důl jeroným a Čistá, turisticky zajímavé místo (Slavkovský les)
 Okolo Vladaře, místní turistický okruh (Žluticko a povodí Střely)

Část C.
Informace o dalších záměrech Karlovarského kraje a Nadace
Georgia Agricoly na období 2004 – 2015
(údaje z projektu Česko-Bavorský geologický park)
Část D.

Potvrzení o návštěvě jednotlivých míst z části A a části B

Část A. Naučné stezky

Na naučné stezce Kladská

1) Poohří
Naučná stezka je zaměřená na přírodu, historii a zajímavosti Poohří.

Lokalita
Mapa KČT
Zřizovatel NS
Značení
Začátek
Zastávky

Konec
Délka trasy
Druh přesunu
Náročnost
terénu
Časová
náročnost
Dostupnost
Poznámka

Doporučujeme

Potvrzení

Cheb a údolí řeky Ohře
č. 1 Ašsko a Chebsko
4. ZO ČSOP CHEB, Obětí Nacismu 11, 350 02 Cheb 2

e-mail: csop.cheb@seznam.cz
Červená turistická značka (Cheb nám. – Františkovy Lázně – Skalná).
Vstupní brána do Areálu Poohří (z nám. J. z Poděbrad po červené značce
směr Frant. Lázně).
Geologie - skála pod Chebským hradem, skály a skalky v údolí Ohře.
č. 1
Ekologický slovník: Ekologie.
Historie Poohří – příměstská rekreační zóna před vybudováním
č. 2
přehrady Skalka. Ekologický slovník: Populace.
Olšina – lužní les. Ekologický slovník:Ekosystém.
č. 3
Zoologie řeky Ohře.Ekologický slovník: Ekologická nika.
č. 4
Svahový les na svazích údolí řeky Ohře.
č. 5
Ekologický slovník: Biodiverzita.
Řeka Ohře a vodní dílo Skalka.
č. 6
Ekologický slovník: Abiotické podmínky života.
Borová doubrava – přirozené lesní porosty na Chebsku.
č. 7
Ekologický slovník: Biotop.
Kyselá doubrava – typická ukázka přirozené vegetace.
č. 8
Ekologický slovník: Ekoton.
Kamenné kříže na Chebsku a Ašsku.
č. 9
č. 10 Krajina kolem řeky Ohře. Historické osídlení Poohří.
Ekologický slovník:Územní systém ekologické stability krajiny.
Výhledové místo nad v.n. Skalka.
3,5 km (tam a zpět 7 km). Od přehrady je možné jít po červené značce na
levém břehu.
Pěší, cyklo (treking, MTB).
Nenáročný terén s malým převýšením, vhodné pro rodiny s dětmi.
Tam a zpět 2 - 3 hodiny pěšky; na kole 1 – 1,5 hodiny (čteme-li všechny
informační tabule).
Celoročně.
Zastávky č. 1 – 5 jsou všechny v prostoru Areálu Poohří a až k zastávce č. 6 je
NS neznačená (červená značka odbočuje u vstupu do areálu Areálu Poohří po
zastřešené lávce na druhou stranu řeky a připojuje se k NS až na druhé straně
přehradní hráze).
Další zajímavá místa na trase a v bezprostředním okolí
• Historické památky: Chebský hrad, Písečná brána a dřevěná krytá lávka
přes Ohři.
• Část trasy naučné stezky se nachází na území určeném pro „Krajinnou
výstavu bez hranic Marktredwitz Cheb/Eger“ 2006 – dnes Areál Poohří.
• Visutý most přes Ohři v prostoru Areálu Poohří (vyhlídková plošina).
• Vyhlídka Chebská stráž.
• Statek STEIN.
• Kaplička u zast. č. 10 .
1) Opis textu z desky na podstavci kříže u zastávky č. 9.
2) Titul a jméno autora visuté lávky před zast. č. 3 (nápověda: tabulka
s provozní dobou Areálu Poohří).

2) Okolí hradu Seeberg
Naučná stezka popisuje historii obce, vývoj osidlování podhradí a rozvoj řemesel,
faunu a floru v povodí Slatinného potoka.
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Chebsko, cca 5 km SZ od Františkových Lázní
č. 1 Ašsko a Chebsko
Obec Poustka, Ostroh 2, 350 02 Cheb,
tel. 354 595 316, e-mail: obecpoustka@volny.cz; www.poustka.cz
Pension a restaurant Seeberg,
tel. 354 529 081 (p.Caran), e-mail: info@seeberg.cz; www.seeberg.cz
Turistická značka NS a směrové šipky (červená a modrá barva)
Parkoviště před hradem Seeberg
Naučná stezka „Okolí hradu Seeberg“ (základní informace o NS a
č. 1
mapka obou okruhů).
Panský mlýn (o historii mlýnů na Slatinném potoce, život kolem býv.
č. 2
mlýnských rybníků).
Kaplička u studánky (historie vzniku kapličky, nevysychající studánky,
č. 3
povodí Slatinného potoka).
Farní škola (historie školy a školství v Ostrohu).
č. 4
Kostel sv. Wolfganga (chráněná památka, využívaná ke kulturním
č. 5
účelům – program na www.poustka.cz; cenné mramorové náhrobní
desky býv. majitelů panství, netopýří úkryty ve sklepení kostela,
ojedinělý dub šarlatový u zdi kostela).
Na mostě (na 1. okruhu; most jako historická spojnice dvou částí obce,
č. 6
geologický náhled na soutěsku Slatinného potoka v tomto místě).
U pekárny (na 2. okruhu; z historie řemesel a obživy obyvatel Ostrohu,
č. 7
pozůstatky původních kyselých doubrav v údolí Slatinného potoka)
Mlýn na kosti (na 2. okruhu; využití energie vodního toku pro
č. 8
průmyslovou výrobu, geologická skladba okolí Ostrohu na okraji
Chebské pánve).
Kachní rybník (na 2. okruhu; pozůstatky povrchové těžby rud,
č. 9
prameniště vod v okolí).
č. 10 Restaurace Prüller (rozvoj cestovního ruchu a turistiky v Ostrohu v 1.
pol. 20. století, zahrady a hospodářská stavení jako útočiště zpěvného
ptactva).
Parkoviště před hradem Seeberg
Okružní NS má k 23.4.2009 dva okruhy, přičemž druhý prodlužuje trasu
prvního: 1. okruh (červený) – 800 m
2. okruh (modrý) – 1800 m
V projektu jsou ještě další čtyři okruhy (2200 m, 2000 m, 3 000 m a 4000 m).
Všechny budou mít stejné výchozí místo a společné některé ibformační panely.
Pěší turistika.
Nenáročný terén s mírným převýšením a dobrými cestami, vhodný i pro rodiny
s dětmi.
Delší 2. okruh cca 1 hodinu (včetně odbočky k zastavení č. 6).
Celoročně
Mapka NS a další suvenýry můžete jsou k dostání v Penzionu Seeberg (přes
silnici naproti restauraci) a v pokladně hradu Seeberg.
1) Razítko z hradu Seeberg
2) Razítko nebo účtenku z Penzionu Seeberg

3) Komorní hůrka
Naučná stezka je zaměřená na geologii a historii.
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Chebsko, na červené a modré TZT mezi Chebem a Františkovými Lázněmi.
č. 1 Ašsko a Chebsko
Městské muzeum Františkovy Lázně, Dr. Pohoreckého 8, 35101 Františkovy
Lázně, Telefon: 354 542 344, 352 544 307, e-mail: muzeum_fl@iol.cz,
http://web.telecom.cz/muzeum_fl ; tel. rezervace 354 542 033,
Turistická značka naučné stezky.
Osada Komorní Dvůr.
č. 1 Historie a výzkum sopky.
č. 2 Geologický vývoj.
č. 3 Sopečné vyvřeliny.
Osada Komorní Dvůr.
1 km
Pěší turistika.
Nenáročný terén, lesní pěšiny.
Do 1 hodiny.
Autem do Komorního Dvora, popř. pěšky po červené TZT z Chebu (5 km) nebo
Fr. Lázní (2,5 km). Obě výchozí místa jsou dostupná vlakem i autobusem.
Návštěvu nedalekého hradu Seeberg (Ostroh).
Po modré a červené TZ cca 9 km.
1) Opiš text na portálu vstupu do průzkumné štoly.
2) Další libovolný doklad o návštěvě (fotografie před portálem, potvrzení
z informačního místa u začátku stezky, počet stožárů VN vedoucích přes
chráněné území…)

4) SOOS
Naučná stezka je zaměřená na geologii, botaniku a zoologii.
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Chebsko, osada Nový Drahov (Hájek) na žel. trati č. 146 Tršnice – Luby.
č. 1 Ašsko a Chebsko
Městské muzeum Františkovy Lázně, Dr. Pohoreckého 8, 35101 Františkovy
Lázně, Telefon: 354 542 344, 352 544 307, e-mail: muzeum_fl@iol.cz,
http://web.telecom.cz/muzeum_fl ; tel. rezervace 354 542 033, 354 594 014
Bez značení, v terénu jsou umístěny informační panely.
Cca 200 m od žel. zastávky Nový Drahov.
č. 1 Geologická mapa, Hydrologická mapa, Profil Chebské pánve.
č. 2 Sooská kotlina, Plán NPR SOOS.
č. 3 Císařský pramen.
č. 4 Fauna – živočichové v rezervaci.
č. 5 Profil ložiska křemeliny – křemelinový štít.
č. 6 Mofety (Profil Sooské kotliny v prostoru mofet).
č. 7 Slanomilná flora v rezervaci.
č. 8 Rašeliništní květena.
č. 9 Pramen Věra (Plán pramenné oblasti SOOS, Profil vzniku pramenů
v SOOSu, Plán vzniku pramenů v Chebské pánvi).
Součástí expozic jsou i další tabule mimo samotnou stezku (plán expozic u
parkoviště, záchranná stanice pro poraněné dravce, expozice dinosaurů,
expozice muzea v budově).
V místě začátku.
2 km
Pěší turistika (vjezd na kole není dovolen), trasa je bezbariérově upravená.
Nenáročný, rovinatý terén vede částečně po dřevěných vyvýšených
chodnících, částečně po upravené cestě. Návrat od poslední zastávky je po
komunikaci s občasným provozem.
Do 1 hodiny.
Vlakem z Tršnic (žel. trať 144), po silnici autem od Chebu, Fr. Lázní nebo
Kynšperka n.O., pěšky po červené TZT z Chebu (14 km) nebo z Fr. Lázní
(6,5 km). Parkoviště v areálu zdarma. Časově omezený vstup na NS.
NS je přístupná v době od 1.3. do 15.11. a pouze se vstupenkou, která však
platí i do dalších expozic Městského muzea Františkovy Lázně.
V lese za osadou Kateřina je několik přírodně zajímavých jezírek vzniklých po
těžbě kaolinu (možné koupání). Přístup je stejnou cestou, po které se NS vrací
do místa začátku, ale od zast. č. 9 (pramen Věra) opačným směrem.
Razítko z pokladny SOOS nebo stánku s minerály (v zimních měsících je
přípustné i razítko z Nového Drahova (statek, keramická dílna).

5) Lubsko
Naučná stezka je zaměřená na historii mikroregionu a jeho osídlení,
rozvoj průmyslu a zemědělství, geologii a ekologii krajiny.
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Katastr města Luby.
č. 1 Ašsko a Chebsko.
Město Luby (MÚ Luby, nám. 5 května 164, Luby, tel.: 354420412,
e-mail: podatelna@mestoluby.cz; www.mestoluby.cz).
Turistická značka naučné stezky.
Luby, nám. 5. května.
č. 1 Vymezení a terénní profil NS Lubsko; č. 2 Socha houslaře (Symbol
výroby houslových nástrojů v Lubech); č. 3 Lubsko; č. 4 Tradice houslařství;
č. 5 Pomník osvobození a vývoj Lubska (po 2. svět. válce); č. 6 Půdní typy
na Lubsku; č. 7 Tvrz a zámek v Horních Lubech (ruiny); č. 8 Chráněné
biokoridory (začlenění Lubska do mezinárodního rámce); č. 9 Hydrologické
poměry na Lubsku; č. 10 Obchod a společenský život na hranicích (před
a po 2. svět. válce); č. 11 Geologické začlenění Lubska (odbočka k přírodní
památce Vysoký kámen); č. 12 Živočišné druhy na Lubsku; č. 13 Vegetace
na Lubsku a klimatické poměry; č. 14 Začlenění Lubska do širší krajiny
(panorama Chebské pánve); č. 15 (v době přípravy záznamníku tabule
chyběla); č. 16 Vývoj počtu obyvatel a národnostní skladba (před a po 2.
svět. válce); č. 17 Farní kostel sv. Ondřeje.
Luby, nám 5. května.
Expozice Historie města Luby v budově radnice, nám. 5. května.
(nebyla otevřena o víkendu)
9 km
pěší turistika a cykloturistika (trekinková a horská kola)
Středně náročný terén vhodný i pro rodinnou turistiku.
Část (cca 1/3) trasy vede po asfaltových komunikacích, zbytek po lesních
a polních cestách.
Pěšky 2 – 4 hodiny.
Na kole 1 – 2 hodiny.
Celoročně (v zimě v závislosti na množství sněhu v lesních úsecích).
1) Pozor u zámku – zast. č. 7 je ve svahu vlevo od čela budovy (stezka zámek
zleva obchází).
2) Při návratu z Vysokého kamene je lepší se vrátit opět po červené k zast.
č. 11.
3) Pozor - v úseku mezi zast. č. 13 a 14 je snadné přehlédnout značky na poli
a zabloudit.
4) Většina informačních panelů má své nejlepší časy „za sebou“ – poničené,
vybledlé texty nebo sluncem vypálené obrázky a fotografie nejsou
výjimkou.
- Prodloužit si základní trasu o 6 km a navštívit chráněný přírodní výtvor
Vysoký kámen (od zast. č. 11 po červené TZT, viz Poznámky).
- V budově městského úřadu také celoročně otevřena Stálá expozice historie
města Luby s množstvím historických fotografií, pohlednic a dobových
předmětů.
1) Jaké stromy převládají v aleji mezi zast. č. 6 a 7.
2) Napiš věk a obvod lípy u zast. č. 8.
3) Opiš z tabule na zast. č. 11 letopočet uvedený pod fotografií restaurace na
Vysokém kameni.

6) Nad rybníkem Sýkorák v Kynšperku nad Ohří
Naučná stezka je zaměřená na historii, geologii, lesnictví, zoologii, botaniku.

Lokalita
Mapa KČT
Zřizovatel NS
Značení
Začátek
Zastávky

Konec
Délka trasy
Druh přesunu
Náročnost
terénu
Časová
náročnost
Dostupnost
Poznámky

Doporučujeme
Potvrzení

Kynšperk nad Ohří
č. 2 Slavkovský les a Mariánské Lázně.
Město Kynšperk nad Ohří
MÚ Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221, PSČ 357 51
tel.352 683 213, www.kynsperk.cz, podatelna@kynsperk.cz
K 19.4.2009 bez značení a bez číslování informačních panelů.
U zahrádkářské kolonie na žluté turistické značce směr Kolová.
Tvary zemského povrchu (posuny zemských ker na Mariánskoč. 1
lázeňském zlomu)
Ptáci v okolní přírodě.
č. 2
Kynšperk – město na předělu geologických epoch (Geologický
č. 3
pravěk….a geologické mládí).
Luční vegetace.
č. 4
Vodní vegetace.
č. 5
Lesní vegetace.
č. 6
Ryby.
č. 7
Pod hrází rybníka Sýkorák (začátek ulice Křižíkova).
1 km
Pěší turistika
Nenáročný terén po zpevněné štěrkové vrstevnicové cestě na úpatí kopce
Smrčný (524 mk.n.m., výhledové místo).
Do 30 minut.
Celoroční – v zimním období se ale cesta NS neudržuje.
NS je ve výstavbě už od r. 2006 a úpravy i práce na rozšíření stále pokračují.
NS doplňují stromy vysázené z přízpěvku nadace partnerství: Olše lepkavá,
Buk lesní, Dub zimní, Dub letní, Jilm horský, Jasan ztepilý, Habr obecný, Lípa
srdčitá (stromy mají popisky se základními údaji).
1) Razítko z kynšperského infocentra.
2) Opiš tělocvičné úkoly z jednotlivých panelů.

7) Geologický park Mariánské Lázně
Naučná stezka je zaměřená na geologii a geobotaniku
– geologická stavba a rostlinná společenství Slavkovského lesa.
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Slavkovský les, město Mariánské Lázně
č. 2 Slavkovský les a Mariánské Lázně
Městské muzeum Mariánské Lázně, Goethovo náměstí 11, PSČ 353 01
tel.: 354 622 740, e-mail: muzeum@muzeum-ml.cz; www.marianskelazne.cz
Směrové tabule a informační panely
Lesopark nad budovou Městského muzea M. Lázně, Goethovo nám. 11
Vstup: Informační panel Česko-bavorský geologický park s plánkem NS;
č. 1 Horská žula; č. 2 Žulový porfyr; Valdštejnův pomník (hrabě Arnošt z
Valdštejna-Vartenberka, +1832 v M.L.) č. 3 Krušnohorská žula; č. 4
Muskovitická žula; č. 5 Albitická žula; č. 6 Greisen; č. 7 Křemenná žilovina; č.
8 Biotická ortorula; č. 9 Migmatitická rula; č. 10 Pararula; č. 11 Dvojslídný svor;
č. 12 Erlan; č. 13 Kontaktní rohovec; č. 14 Kvarcit; č. 15a Amfibolit; č. 15b
Eklogit; č. 16 Amfibolová rula; č. 17 Čedič; č. 18 Čedič; č. 19 Hadec
(serpentinit); č. 20 Hadec (serpentinit); č. 21 Symbolický hřbitov; č. 22
Kamenný proud; č. 23 Lesní vegetace; č. 24 Lesní květena;
Parkoviště u hotelu Silva (Shpopinova ul.): Informační panel ČB geologický
park s plánkem NS;
Ve svahu nad parkovištěm: Přírodní rezervace Žižkův vrch (fauna a flora).
Městské muzeum M. Lázně, Goethovo nám. 11
Na téměř 10 ha cca 1,5 km lesních pěšin ve svahu bukového lesa.
Pěší turistika.
Málo náročný terén využívaný k lázeňským procházkám.
Do 1 hodiny.
Vlakem, autobusem, autem do Mariánských lázní.
Naplánovat návštěvu Geologického parku na lázeňskou sezónu, kdy je
v provozu „Zpívající fontána“.
První víkend v červnu pořádá KČT TK Slovan turistický pochod „Krajem
léčivých vod“.
1) Razítko z městského muzea nebo Infocentra města Mariánské Lázně,
Hlavní 47.
2) V Geologickém parku je zajímavost, která s umístěnými kameny souvisí
pouze tím, že využívá jich polohy. Napište, co je to za zajímavost.

8) Lázeňské lesy (Mariánské Lázně)
Naučná stezka pestrou směsicí různých témat, zaměřených na lázeňství, historii, geologii,
hornictví, lesnictví, zoologii, botaniku, ekologii.
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Slavkovský les, město Mariánské Lázně
č. 2 Slavkovský les a Mariánské Lázně
Lázeňské lesy Mariánské Lázně, spol. s.r.o., Ke kostelu 43, M. Lázně,
tel. 354 622 685, www.marianskelazne.cz
Městské muzeum Mariánské Lázně, Goethovo náměstí 11, PSČ 353 01
tel.: 354 622 740, e-mail: muzeum@muzeum-ml.cz, www.marianskelazne.cz
Směrovky se turistickou značkou NS na kovových nebo dřevěných sloupcích.
Rozcestí nad Prelátovým pramenem v Pottově údolí
(Přírodní park u Prelátova pramene)
č. 1
Prelátův pramen
č. 2
Lužní lesy
č. 3
Pottovo údolí
č. 4
Jaro v lázeňských lesích
č. 5
Pirátův pramen
č. 6
Geologie
č. 7
Smrkové porosty
č. 8
Hospodaření v lázeňských lesích
č. 9
Bučiny
č. 10 CHKO Slavkovský les
č. 11 Nepůvodní dřeviny
č. 12 Vyhlídky
č. 13 Klimatická funkce lesa
č. 14 Spárkatá zvěř
č. 15 Zimní sporty
č. 16 Rozhledna Hamelika
č. 17 Slavní návštěvníci
č. 18 Suťové lesy
č. 19 Nepůvodní byliny
č. 20 Fauna a flora
č. 21 Pohádková cesta
č. 22 Výletní místa
č. 23 Význam lesů při hospodaření s vodou
Rozcestí nad Prelátovým pramenem v Pottově údolí
(Přírodní park u Prelátova pramene)
5,2 km
Pěší turistika
Charakterem lehčí horská tůra po dobrých lesních cestách nebo upravených a
zpevněných.
Stoupání je znatelné zejména v Pottově údolí, od rozhledny Hamelika zase klesá
k Preátovu prameni. Z turistické zelené trasy na počátku Pottova údolí k rozhledně
Hamelika je výškový rozdíl cca 175 m.
1,5 – 3 hodiny
Celoročně. Dobré podmínky pro parkování u žst M. Lázně a u parku Bohemia.
Na trase je Miniatur park Boheminium - naučně poznávací okruh s dokonalými
maketami (měřítko 1:25) významných stavebních a technických památek České
republiky v překrásném prostředí krajinného parku.
Nástup na trasu u zast. č. 14 u jelení a dančí obory (od parkoviště Miniaturparku
cca 400 m)
1) Název občanského sdružení, které pečuje o přírodní park Prelátův pramen.
2) Napište názvy všech šesti pohádek, které jsou připomenuty na panelu č. 21

9) Kynžvartské kyselky
Naučná stezka je zaměřená na přírodní léčivé zdroje.
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Slavkovský les, mezi Lázněmi Kynžvart a obcí Valy.
č. 2 Slavkovský les a Mariánské Lázně.
Správa CHKO Slavkovský les, Hlavní 504, 353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 354 624 081, Fax: +420 354 620 081, email: slavkles@nature.cz
www.slavkovskyles.ochranaprirody.cz
Turistická značka naučné stezky a plastové směrovky na odbočkách.
Při silnici mezi Lázněmi Kynžvart (1,5 km) a obcí Valy (3,5 km).
Úvodní informační panel: popis lokality a jednotlivých pramenů; Co je
minerální voda ?; mapka s vyznačením území a pramenů zahrnutých do NS
Prameny: Jezevčí pramen; Liščí prameny; Kančí pramen.
V místě začátku
2 200 m
Pěší turistika
Málo náročný terén s mírným stoupání a klesáním. NS je vedena po lesních
cestách, přímo k pramenům vedou pěšiny, na kterých to může klouzat nebo
být bláto (záleží na počasí).
1 hodina
Od vlaku ze žst. Kynžvart: po žluté do Lázní Kynžvart a po silnici směr Valy
(3,8 km).
Autem: od Velké Hleďsebe přes Valy a Lískovec k výchozímu místu (místo na
odbočce lesní cesty pro 2-3 auta).
V Lázních Kynžvart najdete pavilonky s vývody dalších pramenů – Pramen
Richard a prameny Viktor a Helena. Prameny jsou (na rozdíl od těch lesních)
pravidelně kontrolovány a můžete je tedy bez obav ochutnat.
Návštěvu zámku Kynžvart a zámeckého parku, zříc. hradu Kynžvart,
Kynžvartský kámen. Motorizovaným pak spojit návštěvu Kynžvartských
kyselek s NS Kladská, NS Smraďoch a NS Geologický park Mariánské Lázně.
1) Razítko z městského muzea nebo Infocentra města Mariánské Lázně,
Hlavní 47.
2) V Geologickém parku je zajímavost, která s umístěnými kameny souvisí
pouze tím, že využívá jich polohy. Napište, co je to za zajímavost.

10) Kladská
Naučná stezka je zaměřená na biologii, historii a geologii. Vede kolem
Kladského rybníka po okraji přírodní rezervace Kladské rašeliny, části Tajga.
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Slavkovský les, po silnici 9,5 km severně od Mariánských Lázní.
č. 2 Slavkovský les a Mariánské Lázně
Správa CHKO Slavkovský les, Hlavní 504, 353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 354 624 081, Fax: +420 354 620 081, email: slavkles@nature.cz
www.slavkovskyles.ochranaprirody.cz
Turistická značka naučné stezky.
Od záchytného parkoviště nebo autobusové zastávky před loveckým
zámečkem v Kladské.
č. 1 NAUČNÁ STEZKA KLADSKÁ – Smysl a význam ochrany Slavkovského
lesa, znak CHKO a symbolika rostliny Arniky chlumní, geologický vývoj
oblasti Slavkovského lesa, dřeviny bývalého zámeckého parku na
kladské.
č. 2 OSADA KLADSKÁ - Historie osady Kladská, obyvatelé Kladského
rybníka.
č. 3 LESNÍ POROSTY – Minulost a současnost lesních porostů ve
Slavkovském lese.
č. 4 FAUNA KLADSKÝCH RAŠLIN
VZNIK VRCHOVIŠŤ A RAŠELINY - Slatiniště, přechodová rašeliniště,
vrchoviště.
č. 5 KVĚTENA KLADSKÝCH RAŠELIN.
č. 6 NPR KLADSKÉ RAŠELINY – Nejcennější hodnoty území Slavkovského
lesa, jednotlivé části NPR
č. 7 DLOUHÁ STOKA - Historie středověké těžby cínu ve Slavkovském lese
a technická památka plavební kanál Dlouhá stoka.
č. 8 CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST SLAVKOVSKÝ LES – Popis území a
jednotlivých místně chráněných území ve Slavkovském lese.
U silnice Kladská / Prameny, cca 550 m k loveckému zámečku v Kladské.
1,6 km
Pěší turistika.
Nenáročný, rovinatý terén, štěrkopískové cesty a dřevěné vyvýšené chodníky
z prken. Stezka je provedená jako bezbariérová.
Bezpečnost: Na podzim a v zimě možnost namrzání chodníků.
Do 1 hodiny.
Vhodné pro mototuristiku, od vlaku na kole z M. Lázní (12 km) nebo Lázní
Kynžvart (7,5 km), autobusem z M. Lázní nebo pěšky po zelené TZT z M.
Lázní (8,5 km).
Připraven je projekt na prodloužení NS.
Prodloužit si výlet o cestu k Mýtskému rybníku (cca 1,5 km po silnici ve směru
na Prameny k rozc. TZT Potok Rota a po žluté 2 km k Mýtskému rybníku).
1) Jaké lesní porosty jsou popsány na panelu zast. č. 3 ?
2) Opiš text na prknech nad panelem č. 8.

11) Smraďoch
Naučná stezka je zaměřená na biologii, geologii a ekologii.
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Slavkovský les, nedaleko silnice mezi Mariánskými Lázněmi a obcí Prameny.
Z M. Lázní (rozc. Čedok) cca 5,5 km po silnici, pěšky po modré TZT 4 km.
č. 2 Slavkovský les a Mariánské Lázně
Správa CHKO Slavkovský les, Hlavní 504, 353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 354 624 081, Fax: +420 354 620 081, email: slavkles@nature.cz
www.slavkovskyles.ochranaprirody.cz
Z parkoviště u silnice (cca 200 m nad lesní restaurací Nimrod).
Na modré TZT.
č. 1 Návštěvní řád CHKO, mapka okolí s dalšími dostupnými zajímavostmi.
č. 2 Vznik minerálních pramenů a mofet, informace o PR Smraďoch.
Společný se začátkem.
76 m (+ 200 až 300 m cesta od parkoviště k začátku NS).
Pěší turistika.
Samotná NS je krátká trasa po vyvýšených dřevěných chodnících, nenáročná
na fyzickou zdatnost a vybavení. V zimních měsících možnost námrazy na
chodníku.
NS asi 15 minut + cca 20 minut na cestu od parkoviště a zpět.
Autem po silnici od M. Lázní nebo pěšky po modré TZT od rocz. TZT u Čedoku
(602 m.n.m.). Málo náročná trasa s nevelkým převýšením, na kterou stačí
běžné obutí a oblečení. Bezbariérový přístup.
Je výhodné spojit návštěvu NS Smraďoch a NS Kladská.
Okruh lze bez problémů naplánovat podle mapy KČT č. 2.
Malou zacházku (400 m) v pokračování po modré ve směru na Prameny
k prameni minerální vody Farská kyselka (766 m.n.m.) na rozcestí červené a
modré TZT. Pro pěší je možný návrat do M. Lázní po červené TZT přes vrch
Polom (799 m.n.m.) – středně náročný terén; 8,5 km do M. Lázní (rozc.
Čedok).
1) Opiš text místopisné tabulky u začátku NS.
2) Kolik přístupových cest vede k NS od silnice ?
3) Kolik ke na NS vyhlídkových plošin ?

12) Mnichovské hadce
Naučná stezka je zaměřená na botaniku, geologii a historii.
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Slavkovský les, okolí obce Nová ves
č. 2 Slavkovský les a Mariánské Lázně.
Správa CHKO Slavkovský les, Hlavní 504, 353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 354 624 081, Fax: +420 354 620 081, email: slavkles@nature.cz
www.slavkovskyles.ochranaprirody.cz
Část NS vede po zelené trase Prameny – Bečov n. Teplou. Jinak není NS
značená (18.10.2008). Na každém panelu je mapka s vyznačením umístění
jednotlivých zastávek.
Úpolínová louka a Křížky – u silnice mezi Prameny a Novou Vsí.
Rozcestí Pluhův bor na zelené turstické značce Bečov n.T. - Prameny. Odtud
zpět k zastávce č. 3 a po silnici do Pramenů.
č. 1 Úpolínová louka (NPR chrání druhově bohatou mokřadní louku s řadou
chráněných rostlin. Vstu po cca 100 m dlouhém dřevěném chodníku
s odpočívadlem na konci).
č. 2 Křížky: (NPP Křížky chrání vzácná rostlinná a společenstva na
hadcových skalkách).
č. 3 Dlouhá stoka (Kulturní a technická památka na dobývání cínu
v hornoslavkovském horním revíru. Jedinečný doklad o dovednostech
našich předků).
č. 4 Hadec (Exkurze do geologického vývoje serpentinitu-hadce, který dal
vzniknout unikátnímu, přírodně a geologicky významnému území).
č. 5 Brusírny hadce (Historie zpracování a využití hadce k dekorativním
účelům, historie zdejších brusíren hadce).
č. 6 Pluhův bor (NPR chráníve Slavkovském lese nejrozsáhlejší přirozený
hadcový bor s řadou drobných hadcových výchozů).
č. 7 Grünská kyselka (Vývěr kyselky je krytý altánem. Kdo by neochutnal tuto
jedinečnou minerálku…).
č. 8 Dominova skalka (Hadcový výchoz se zbytka vřesovišť. PP pojmenovaná
po českém botaniku Karlu Dominovi).
č. 9 Novoveská kyselka (Zastávka u bývalé stáčírny minerálních vod).
12 km (od zast. č. 1 a zpět).
Z obce Prameny (parkoviště) k zast. č. 1 po zelené značce 3 km, okruh NS
11,5 km a zpět od zast. č. 3 ještě 2,5 km (celkem 17,5 km).
Pěší turistika, jen část trasy je sjízdná na kole (asfaltové silničky)
Málo náročný terén – lesní pěšiny a cesty nebo silničky (větší provoz je jen
v úseku, který vede po silnici č. 210 Prameny – Mnichov).
Trasa 12 km: 2,5 – 4,5 hodiny.
Trasa 17 km: 3,5 – 6,5 hodiny.
Autobusem (velmi omezeně) nebo autem do obce Prameny.
Od jara do podzimu.
Na silnici pod Křížky je minimální možnost parkování (více místa je pod zast.
č.3) a je lepší nechat zaparkované auto v Pramenech.
Pracovat s turistickou mapou – přenést trasu NS do mapy.
Návštěvu nedaleké obce Mnichov s NS Siardův pramen.
1) Rok dokončení Dlouhé stoky.
2) Obsahuje hadec nikl, chrom nebo fosfor ?
3) Kde můžete vidět křtitelnici vyrobenou z mnichovského hadce ?
4) Největší vzácnost mnichovských hadců (endemit) je ……………………….

13) Siardův pramen (Slavkovský les, Mnichov)
Kruhová naučná stezka je zaměřená na přírodu, historii a geologii.

Lokalita
Mapa KČT
Zřizovatel NS

Slavkovský les, obec Mnichov
č. 2 Slavkovský les a Mariánské Lázně
Cesta z města, občanské sdružení, Nežichov 8, 364 01 Toužim

Značení
Začátek
Zastávky

Turistická značka pro NS
Mnichov, u silnice nad kostelem
MNICHOV (jen místopisná tabulka KČT) - městská práva od r.1437,
č. 1
barokní radnice s pranýřem. Barokní kostel sv.Petra a Pavla, v kryptě
mumie z 18.st. Bývalý klášter.
KOSTELÍK SV. JANA KŘTITELE (Siardova kaple) – kaple
č. 2
s poustevnou na místě původní osady, za husitských válek pobořena.
V 16. století nález „starého obrazu sv. Siarda“, v r. 1615 renovace
kostela tepelským opatem, za třicetileté války opět pobořen, obnova
kostela v r. 1664. Kostel znařízení císaře Josefa II. zrušen v r. 1782 a
postupně rozebrán na stavební kámen. Podle pověsti je v blízkosti
kaple hrob legendárního poustevníka Siarda.
SIARDŮV PRAMEN (Svatá studna) - Pramen zázračné studánky, jejíž
č. 3
voda má podle tradice léčivou moc.
U MLÝNA (jen místopisná tabulka KČT) - v blízkosti bývalý Schöpplův
č. 4
mlýn a manufaktura na úpravu hadce a dekorativní výrobky z něj.
Hadcové lomy na úpatí Planého vrchu.
Mnichov, u silnice nad kostelem
4,5 km
Pěší turistika
Nenáročný terén s mírným převýšením. Polní a lesní cesty, místy zarostlé
travou.

Konec
Délka trasy
Druh přesunu
Náročnost
terénu
Časová
náročnost
Dostupnost
Poznámka
Doporučujeme
Potvrzení

1 – 2 hodiny.
Celoročně.
Pokud vyjdete na NS Panskou cestou směrem na Sítiny, musíte za rybníčkem
odbočit doleva a cca 100 m úvozem zarostlým travou, než dojdete ke
schůdkům u lesa (chybí zde značení).
Domluvit si prohlídku kostela sv. Petra a Pavla v Mnichově (tel. 724 905 087 sl.
Michaela Červáková).
1) Z kterého roku je první písemná zmínka o kostelíku sv. Jana Křtitele
zvaného Siardova kaple ?
2) Atributy sv. Siarda : ………………………………………………………

14) Šibeniční vrch
Naučná stezka je zaměřená na historii a hrdelní právo středověku.

Lokalita
Mapa KČT
Zřizovatel NS
Značení
Začátek
Zastávky

Konec
Délka stezky
Druh přesunu
Náročnost
terénu

Slavkovský les, město Bečov nad Teplou.
č. 2 Slavkovský les a Mariánské Lázně.
Město Bečov n. Teplou (MÚ Bečov n. Teplou, nám. 5. května 1, 364 64 Bečov
nad Teplou, tel.: 353 999 318, e-mail: info@becov.cz).
Turistická značka naučné stezky.
Náměstí v Bečově (v ulici mezi zámkem a kostelem).
č. 1 O naučné stezce. Hrdelní soud a výkon hrdelních trestů.
č. 2. Hrdelní tresty a trest oběšením.
č. 3 Průvod k šibenici.
č. 4 Kat, jeho povolání a společenské postavení
č. 5 Druhy šibenic. Popravy a pohřbívání odsouzených.
Šibeniční vrch, popraviště.
1 km
pěší turistika
Středně náročný terén, se znatelným převýšením zejména v závěru stezky.
Většina stezky vede po upravených cestách, závěr pod vrcholem po lesní
pěšině.

Časová
náročnost
Dostupnost

Do 1 hodiny.

Poznámka

Až pod vrchol lze dojet na MTB kole, zbytek je nutné vytlačit. Na druhé straně
vrcholu lze sejít na silnici Bečov – Otročín (průběh cyklotras Euregio Egrensis
a KČT č. 361).

Doporučujeme

Návštěvu hradu a zámku Bečov nad Teplou s expozicí relikviáře Sv. Maura,
turistické známkové místo.

Potvrzení

1) Razítko ze zámku nebo z Informačního centra.
2) Opiš český text pod obrázkem jednoramenné šibenice na tabuli zast. č. 5.

Vlakem z K. Varů nebo M. Lázní (trať č. 149), po silnici z K. Varů autobusem
nebo vlastním autem.

15) Lázeňskými lesy Karlovy Vary
Naučná dendrologická stezka je zaměřená na historii a botaniku lázeňských parků.

Lokalita

Historické parky v lázeňském území Karlových Varů

Mapa KČT

č. 4 Krušné hory – Karlovarsko (Porolaví, Jáchymovsko, Klínovec)

Zřizovatel NS

STUŽ Karlovy Vary, Majakovského 29, 360 05 Karlovy Vary - Rybáře
tel. 353 408 410 , www.stuz-kv.cz , e-mail: pavel.zlebek@centrum.cz

Značení

Stezka je zcela bez značení a bez informačního systému (stav 3/2009).
Vyžádejte si u zřizovatele tištěnou publikaci (vydání 7/2008, 1500 ks), ve které
najdete podrobné mapky sadů a vyznačené jednotlivé exempláře stromů (o
naskenovanou verzi v pdf. zdarma si pište na e-mail: zoubek@gymso.cz).

Začátek

Varšavská ulice (Smetanovy sady za Lázněmi V.)

Zastávky

Konec

č. 1 SMETANOVY SADY
č. 2 DVOŘÁKOVY SADY
č. 3 SKALNÍKOVY SADY
č. 4 DIVADELNÍ NÁMĚSTÍ
č. 5 SADY KARLA IV.
č. 6 GOETHOVA STEZKA
č. 7 SADY U POŠTOVNÍHO DVORA
č. 8 PARK ZA PŘÍRODNÍM DIVADLEM
Park za Poštovním Dvorem (nad ulicí Slovenská).

Délka trasy

4,5 km

Druh přesunu

Pěší.

Náročnost
terénu
Časová
náročnost
Dostupnost

Nenáročný terén s malým převýšením.
Podstatná část cest jsou zpevněné městské a parkové komunikace.

Doporučujeme

Další nejbližší naučná stezka je NS Doubí – Svatošské skály.

Potvrzení

1,5 - 2 hodiny.
Celoročně.

1) Text na podstavci sochy Karla IV. (v Sadech Karla IV.).
2) Razítko z restaurace Poštovní dvůr.

16) Stezka k přírodě (Dalovice)
Dalovický zámecký park a botanická zahrada – lesnictví, botanika a ekologie.

Lokalita
Mapa KČT
Zřizovatel NS

Značení
Začátek
Zastávky

Konec
Délka trasy
Druh přesunu
Náročnost
terénu
Časová
náročnost
Dostupnost
Poznámka
Doporučujeme
Potvrzení

Dalovice u Karlových Varů (zámecký park a botanická zahrada SZeŠ Dalovice)
č. 4 Krušné hory – Karlovarsko (Porolaví, Jáchymovsko, Klínovec)
Střední zemědělská škola Dalovice, Hlavní 1/27, 362 63 Dalovice,
tel. 353 223 129, e-mail: szes.dalovice@volny.cz; www.szes-dalovice.cz;
EC Meluzína RCAB, Brigádnická 710/2, 363 01 Ostrov nad Ohří
http://meluzina.info
Botanická zahrada a arboretum SZeŠ Dalovice, Hlavní 22/174, 362 63
Dalovice, tel. 353 223 129 , e-mail: szes_kv@mbox.vol.cz
Bez značení (na informačním panelu při okraji parku je mapa parkových cest
s vyznačenými zastávkami a dalšími informačními panely)
U vstupu do parku z ulice Zámecká
č. 1
Dalovický park (vznik a historie, popis druhů, rekonstrukce parku).
č. 2
Kouzlo starých stromů (strom v mytologii národů, příroda nejlepší rádce
spokojeného žití)
č. 3
Poznáváme stromy (stromy v zámeckém parku)
Botanická zahrada a arboretum: 855 druhů a odrůd rostlin krytosemenných a
nahosemenných na volné ploše a ve sklenících, speciální sbírky léčivých rostlin,
hřišťových trav a krušnohorské květeny.
č. 1
Plán botanické zahrady. Popiska okrasných stromů, keřů a bylin
Karlovarska, údaje o založení BZ a technická data.
č. 2
Poznáváme byliny. Počátky botanického systému, osm nejběžnějších
čeledí byli u nás.
č. 3
Rostliny – naši přátelé. 200 tisíc druhů rostlin, nejběžnější plodiny a jejich
využití (obilniny, luskoviny, olejniny, okopaniny, přadné rostliny).
č. 4
Rostliny zevnitř. Fotosyntéza asyntéza v těle rostlin
č. 5
Rostliny zvenčí. Složení rostlin, základní terminologie a určovací klíče,
morfologie.
č. 6
Jaké bude počasí. Meteorologie, cesty vzduchových hmot, atmosférické
fronty, proč se fronty pohybují.
č. 7
Naši čmeláci a jejich ochrana. Zatřídění čmeláků, jak založit chov čmeláků,
biologie čmelák.
č. 8
Drobní živočichové. Nejčastější a největší řády, zoologická systematika
(říše, kmen, třída, typ proměny).
č. 9
Lesní mravenci a jejich ochrana. Zoologická systematika mravenců,
biologie mravenců, ochrana mravenců a jejich nepřátelé, jak vybudovat
vhodný příbytek pro lesní mravence.
č. 10 Splečenstvo stojatých vod. Vodní planeta, pobřežní rákosiny, drobní vodní
živočichové, potravní vztahy v rybníku.
Botanická zahrada a Arboretum (ul. Hlavní, naproti budově SzeŠ Dalovice)
1 km
Pěší turistika
Nenáročný, rovinatý terén, parkové cesty a místní komunikace.
1 – 2 hodiny (pokud budete číst opravdu všechny informace)
Zámecký park celoročně. Botanická zahrada IV – X v pracovní dny 8 – 16 hod., v So a
Ne po domluvě na tel. 353 223 129 nebo 728 376 298 (volejte v prac. dny 8 – 14 hod.).
Na vstupu do parku je obcí umístěna informační tabule o historii osídlení Dalovic a
vzniku Dalovického parku. Park je sbírkou památných stromů (tisíciletý Körnerův dub,
Zámecký dub, Dalovické lípy, Duby u Tvrze) i dalších velikánů.
Základy dalovické Tvrze – mezi ul. Zámecká a Příční (za budovou statku).
1) Obvod kmene zámeckého dubu.
2) Kdo a kdy založil dalovický park ?
3) Letopočty z památníku básníkaTheodora Körnera: ………………..

17) Andělská hora - Kyselka
Naučná stezka je zaměřená na přírodní zajímavosti, geologii a historii.

Lokalita
Mapa KČT
Značení
Zřizovatel NS
Začátek

Zastávky

Konec
Délka stezky
Druh přesunu

Náročnost
terénu
Časová
náročnost
Dostupnost
Poznámka
Doporučujeme
Potvrzení

Východně od Karlových Varů, mezi silnicemi č. E 6 a č. 222.
č. 4 Krušné hory – Klínovec a Karlovarsko
Žlutá a červená TZT
Děti Země - Barrandova 16, 326 00 Plzeň
tel.: 377 420 482, email: deti.zeme@ecn.cz
Andělská Hora – za kostelem, před schodištěm ke hradu.
č. 1 Andělská hora (Pověst o založení hradu, Historie hradu, Jaterník
podléška, Netopýr severní, Konipas luční).
č. 2 Štichlův mlýn (Osídlení lokality do r. 1945, Podběl lékařský, Čolek
horský, Mlok skvrnitý, Mnoho pověr s mloky).
č. 3 Šemnická skála (Evropská ekologická síť – EECONET, Říká se …,
Datel černý, Sasanka hajní, Výr velký).
č. 4 Skalky skřítků (Pověst O odchodu skřítků z tohoto kraje, Puštík obecný,
Orsej jarní, Geologický vývoj, Struktura lesa).
č. 5 Lázně Kyselka (Prameny Doupovských hor, Plicník lékařský, Ledňáček
říční, Užovka stromová) – v době přípravy publikace byl stojan prázdný.
Kyselka, BUS – před stáčírnou Mattoni.
Základní: 10 km (bez odboček) + odbočky celkem 8 km
Odbočky: 500 m na Šemnickou skálu; 2 km ke Skalkám skřítků;
1,5 km k rozhledně na Bučině
Pěší turistika.
Kromě úseku Šemnická skála, rozc. – silnice (po červené značce) a odboček
sjízdné i na MTB (z rozcestí od Šemnické skály se vraťte po žluté a pokračujte
po silnici – červená od rozcestí přijde zleva) .
Celkově středně náročný terén - lesní, polní cesty a silnice, výstup na Bučinu
zarostlou pěšinou. Ale pozor !!
Odbočky jsou s převýšením od několika desítek metrů (Andělká hora, hrad
58 m/ 0,3 km, Šemnická skála 52 m/0,5 km) do stovek metrů (Skalky skřítků
155 m/2 km, vyhlídka na Bučině 200 m/1,5 km).
Při absolvování stezky v opačném směru je nutné počítat s relativně velkým
součtovým převýšením (cca 450 m) na 10 km základní trasy (tj. bez odboček).
Bez odboček 3 – 5 hodiny,
s odbočkami 5 – 7 hodin.
Autobusem: K. Vary / Praha na zast. Andělská Hora nebo K. Vary / Kyselka.
Pěšky: po zelené TZT K. Vary / Andělská hora 10 km nebo z Ostrov / Kyselka
po žluté a červené TZT 9 km.
Začátek NS je shodný s naučným tématickým okruhem Historie Andělské hory.
Procházet stezku od zast. č. 1 k č. 5. Ráno je lepší autobusové spojení
z Karlových Varů (směr Praha), odpoledne z Kyselky.
1) Jak vznikl název hradu Andělská Hora ?
2) Napiš jméno lesníka, který měl dům čp. 112 u Štichlova mlýna.
3) Kdy jsou skřítkové neviditelní ? – dozvíš se na zast. č. 4.
4) Opiš text místopisné tabulky KČT v Lázních Kyselka.

18) Doubí – Svatošské skály
Naučná stezka je zaměřená na historii osídlení a archeologii, hornictví, geologii a ekologii.

Lokalita
Mapa KČT
Zřizovatel NS
Značení
Začátek
Zastávky

Konec
Délka stezky
Druh přesunu
Náročnost
terénu
Časová
náročnost
Dostupnost
Poznámka
Doporučujeme

Potvrzení

Slavkovský les, levá strana údolí řeky Ohře.
č. 4 Krušné hory – Karlovarsko
V současné době je NS bez zřizovatele (původně Okresní úřad Karlovy Vary).
Turistická značka naučné stezky.
Karlovy Vary, Doubí
od rozcestníku TZT (MHD, bus č. 6, zast. „Svatošská)
Stav informačních panelů na stezce s době přípravy publikace byl doslova
žalostný. Na celé trase najdete informace pouze u Svatošských skal (2 panely
bez čísla), u průzkumné štoly (č. 6 Těžba cínu v Poohří; z rozc. za Vildenavou
cca 250 m doleva po CT 2716 a zpět), v údolí Cínového potoka (č. 5 Naleziště
Karlovarských dvojčat) a informační panel Česko-bavorského geologického
parku u cesty k Farmě Hory (Hora Suk, Naleziště karlovarských dvojčat).
Samostatnou tabulku má také Hydrogeologický vrt (Výzkumný vrt k zajištění
ochranného pásma lázní Karlovy Vary).
Díky kvalitně provedenému a udržovanému turistickému značení NS (KČT) ale
bezproblémů najdete všechna zajímavá místa.
Viz Poznámka.
Obec Hory (zastávky autobusů do Sokolova a Karlových Varů, MHD Karlovy
Vary)
13,5 km + 1,5 km odbočky k zastávkám č. 2, 3, 4, 6 a 8.
Pěší turistika, cykloturistika (horské kolo).
Středně těžký terén. Pro pěší schůdný po celý rok. Za deštivého počasí a v
době tání kluzký terén ve stoupáních a klesáních kolem zast. č.7 a podmáčený
mezi Vildenavou a obcí Hory, v zimně pozor na náledí (platí zejména pro kola).
Pěšky 3 – 6 hodin.
Na kole 1 – 3 hodiny.
Autobusem (ze Sokolova, K. Varů) do obce Hory, MHD z K. Varů do Doubí.
Projekt Česko–Bavorského geologického parku počítá s úpravou trasy na
kruhovou NS s ukončením v Tašovicích.
Vyhlídku ze skal nad řekou přístupnou po lesní cestě od Vildenavy. Odbočka
z hlavní trasy je od kamenného kříže nad statkem vpravo vzhůru. Délka
odbočky tam a zpět 3 km (není započítána v celkové délce trasy). Pouze pro
pěší a od jara do podzimu, na vyhlídce vždy se zvýšenou opatrností (není zde
zábradlí).
Navštívit Farmu Hory (cca 3 km nad vodáckým tábořištěm Loket) – třešňová
alej, chov koní, restaurace i možnost přespání). Pokud vyrazíte na NS z obce
Hory, máte farmu při cestě.
1) Opis místopisné tabulky KČT na rozc. TZT Svatošské skály (u lávky).
2) Názvy jednotlivých skalních útvarů (informační tabule u lávky).
3) Razítko z restaurace Farma hory (bude-li zavřeno stačí vlastní fotka).

19) Botanická stezka Sokolov
Naučná stezka je zaměřená na historii sokolovských parků, botaniku, ekologii.

Lokalita
Mapa KČT
Zřizovatel NS
Značení
Začátek
Zastávky

Město Sokolov, Zámecký park a Husovy sady
č. 3 Krušné hory – Kraslicko
Město Sokolov, www.sokolov.cz
Neznačeno – plánek NS je na informačních panelech.
U brány před vchodem do sokolovského zámku.
Panel I. – start (Mapa stezky, historický vývoj parků, seznam zastavení NS);
Zastávka č. 1 Habr obecný; Zastávka č. 2 Šácholan Soulangeův (magnólie);
Zastávka č. 3 Jírovec maďal (koňský); Panel A (Co jeto dendrologie, složení a
členění dřevin, reprodukční orgány květů); Zastávka č. 4 Lípa srdčitá; Zastávka
č. 5 Jasan ztepilý; Zastávka č. 6 Smrl východní; Zastávka č. 7 Liliovník
tulipánokvětý; Zastávka č. 8 Dřezovec trojtrnný; Zastávka č. 9 Borovice
vejmutovka; Zastávka č. 10 Líska turecká; Zastávka č. 11 Javor amurský;
Zastávka č. 12 Vrba bílá; Zastávka č. 13 Javor horský (klen); Zastávka č. 14
Zmarličník japonský; Panel B (Listnaté dřeviny); Panel II. – střed (obsah
totožný s I.); Zastávka č. 15 Olše lepkavá; Zastávka č. 16 Platan javorolistý;
Zastávka č. 17 Třešeň pilovitá (sakura); Zastávka č. 18 Javor mléč; Zastávka č.
19 Buk lesní; Panel C (Jehličnaté dřeviny); Zastávka č. 20 Tis červený;
Zastávka č. 21 Jedlovec kanadský; Zastávka č. 22 Zerav západní; Zastávka č.
23 Javor stříbrný; Zastávka č. 24 Smrk pichlavý; Panel D (Dendrologické
zajímavosti a kuriozity); Zastávka č. 25 Dub letní (křemelák); Panel III. – cíl
(Kvízové otázky a odpovědi, seznam zastavení NS).

Konec
Délka trasy
Druh přesunu
Náročnost
terénu
Časová
náročnost
Dostupnost

V před krytým bazénem v Husových sadech.
1,5 km.
Pěší turistika
Nenáročný, rovinatý terén, většinou asfaltové chodníky. Bezbariérový přístup.

Doporučujeme

Spojit návštěvu NS s prohlídkou zámecké expozice a aktuální výstavy, popř.
absolvovat NS při turistických akcí Lobezský žabák a puleček a Sokolovská 50
(e-mail: zoubek@gymso.cz ; www.kct.cz / Karlovarský kraj)

Potvrzení

Cca 2 hodiny (pokud budete pozorně číst a budete chtít odpovídat na
dendrologické otázky).
Celoročně vlakem, autobusem, autem (parkování na placeném parkovišti před
OD Ural na nám. Budovatelů nebo u Komerční banky – neplacené), na kole
(cyklostezka Ohře - KČT 204 a cyklotrasa KČT 2017).

1) Razítko z Krajského muzea Sokolov.
2) Odpověď na kvízovou otázku č. 12.
3) Odpověď na kvízovou otázku č. 18.

20) Královské Poříčí
Městský okruh a naučná stezka seznamuje s kulturními i architektonickými památkami,
historií, hornickou minulostí, přírodními zajímavostmi, minulostí i současnotí železniční
traťi tzv. Buštěhradské dráhy.
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Obec Královské Poříčí (okr. Sokolov)
Č. 3 Krušné hory – Kraslicko
Obec Královské Poříčí
Žlutá pásová turistická značka
Před Statkem Bernard – Centrum tradičních řemesel (na okraji obce)
Statek Bernard
č. 1
Historie hornictví
č. 2
Hornická architektura
č. 3
Zámeček
č. 4
č. 5
V době přípravy záznamníku nebyl panel instalován.
Přeložka železniční tratě
č. 6
č. 7
V době přípravy záznamníku nebyl panel instalován.
Řeka Ohře
č. 8
č. 9
V době přípravy záznamníku nebyl panel instalován.
č. 10 Kostel sv. Kunhuty
č. 11 V době přípravy záznamníku nebyl panel instalován.
č. 12 Hrázděné lidové stavby
č. 13 Hřbitov
č. 14 Buštěhradská dráha
Před Statkem Bernard – Centrum tradičních řemesel
4 km (na trase tři turistické rozcestníky s kilometráží)
Pěší a cykloturitika (jen část za hřbitovem je nesjízdná)
Nenáročný terén
1 – 2 hodiny
Celoročně
Možnost parkování u Statku Bernard (v době konání kulturních akcí na statku
zpoplatněno)
1) Razítko z infocentra na Statku Bernard
2) V hornické kolonii bytových domů vlastnila dolová společnost Britania
……..domů s …….. byty, v nichž bydlelo ……. Zaměstnanců.

21) Lítovská výsypka
Naučná stezka je zaměřená na geologii, hornictví, ekologii, rekultivaci krajiny po povrchové těžbě.
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Doporučujeme

Potvrzení

SSZ od obce Chlum sv. Maří
č. 2 Slavkovský les a Mariánské Lázně.
Českobavorský geopark, www.geopark.cz a
Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., www.suas.cz
Neznačeno – plánek NS je na informačních panelech.
Na okraji Lítovské výsypky (konec ulice Mírová, cca 300 m od autobusové
zastávky)
Antropogenní step – okružní trasa kolem umělé vodní nádrže na výsypce v
lokalitě mezi Chlumem sv. Maří a nově budovanou rekreační zónou Habartov –
Boden.
č. 1 Lítovská výsypka (jak a proč vznikala Lítovská výsypka).
č. 2 Životní prostředí výsypky (půdní složení, podmínky pro růst vegetace a
organismů v laguně a jejím okolí).
č. 3 Rekultivace.
č. 4 Pionýrské rostliny.
č. 5 Chebská pánev (vznik Podkrušnohorských pánví).
V místě začátku
2,2 km (+ cca 600 m od autobusové zastávky a zpět)
Pěší turistika, cykloturistika
Nenáročný terén. Část zpevněná štěrková cesta, část bez cest (mezi zast. č. 3
a č.4). Upozornění: K 5.6.2009 zaznamenána doprava zeminy těžkými
nákladními auty mezi zast. č. 1 a č. 3 a cesta byla plná bláta a vyježděných
kolejí.
Do 1 hodiny
Autobusem do zast. Chlum sv. Maří.
Autem s možností parkování v Mírové ulici, popř. u začátku NS.
Pozor na vlastní bezpečnost. Používejte pouze zpevněné cesty a rozhodně se
nekoupejte v laguně, voda je (a ještě asi dlouho bude) příliš kyselá pro
rostlinné i živočišné druhy (pH = 4). To platí obecně pro všechny důlní vody
s vysokým obsahem kyselých výluhů z železitých kyzů obsažených
v navezené půdě.
V létě koupání v jezeře Boden na opačném konci Lítovské výsypky u
Habartova (pěšky od zast. č. 3 stále rovně ještě cca 2 km a 1 km na autobus
do Habartova; autem do Habartova, zaparkovat na okraji v ul.Lítenská a pěšky
cca 600 m ).
Pro motorizované vyhlídku „MASák“ na okraji býv. Lomu Medard (z Habartova
směr Sokolov, přístup z křižovatky ulic Čs lesů a Národní).
Tradiční turistickou akci Habartovské toulky (září, e-mail: habartov.pionyr@
tiscali.cz).
Tradiční Chlumskou pouť (květen, http://www.volny.cz/chlum-sv-mari).
1) Název rostliny zobrazené na panelu zast. č. 4 vedle druhého odstavce.
2) Rekultivační prostor Lítovské výsypky a povrchového lomu Boden zaujímá
plochu kolem…… ha.
3) Razítko z poutního kostela Chlum s. Maří.

22) Velká krušnohorská výsypka
Naučná stezka je zaměřená na geologie, botanika, zoologie,
ekologie, rekultivace krajiny po povrchové těžbě.
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Sokolovsko; severně od Sokolova (6,5 km), vlevo nad silnicí z Lomnice do
Vintířova a Chodova.
č. 3 Krušné hory – Kraslicko
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré náměstí 69, 356 00 Sokolov
Tel.: +420 352 461 111, e-mail: info@suas.cz
Tabulky s kresbou ježka a informační tabule. Poslední opravy a údržbu NS
provedla Sokolovská uhelnáa.s. v r. 2007. Při kontrole 19.10.2008 byla IT č. 1
na parkovišti u silnice stržená a hned první ježek u silnice (má ukazovat
doleva) chyběl. I na některých dalších místech bylo značení poškozené.
Silnice 1,5 km nad Lomnicí ve směru do Vintířova (parkoviště, panel zast. č. 1).
č. 1 Hromada hlíny a co víc ? (těžba uhlí a rekultivace, schéma lomu
a výsypky, bezpečnostní pokyny pro pohyb po naučné stezce); č. 2 Voda na
výsypce (pohyb vody, složení, chemické změny vody, příklady chemického
složení vody, vliv na živé organismy); č. 3 Umělá nádrž s přeneseným
společenstvem (sukcese vodních nádrží na výsypce, transfer); č. 4 Lesnické
rekultivace; č. 5 Počáteční stádium vývoje výsypky (suchozemské
organismy, vodní plochy, trhavinami uměle vytvořené vodní plochy);
č. 6 Problémy se železem (zdroj železa, mechanismus srážení a zadržení,
toky znečištěné železem); č. 6 B Pokročilé stádium vývoje výsypky
(suchozemské rostliny, mokřady, diverzita stanovišť); č. 7 Přirozené
ekosystémy (drobní savci, ptáci, dravci); č. 8 Myslivost na výsypkách;
č. 8 B Urychlení přirozeného vývoje nádrže přenosem společenstva
(historie nádrže, slaniska, obojživelníci na výsypkách); č. 9 Lesnické
rekultivace s využitím přirozeného náletu; č. 10 Jak se dělá výsypka
(doprava nadložních hornin, problémy se stabilitou, celkové údaje o výsypce
a schéma výsypky); č. 11 Mokřady (definice a funkce v krajině, ochrana
mokřadů na národní a mezinárodní úrovni, mokřady na území dotčeném
těžbou uhlí, meandrový mokřad, křovitý mokřad).
V místě nástupu na trasu.
3,2 km
Pěší turistika.
Terén nepříliš náročný na převýšení; za mokra, po deštích a v zimním období
kluzký (jílovité hlíny).
Pěšiny v porostech jsou místy zarostlé, na některých úsecích poškozené a
orientace vyžaduje zvýšené nároky na pozornost. Pozor na kluzké dřevěné
konstrukce chodníků a lávek.
1 – 2 hodiny.
Do výchozího místa lze dojet autem ze Sokolova a Lomnice směrem na
Vintířov a Chodov (nebo opačně).
V místě styku s dopravními komunikacemi dbejte zvýšené opatrnosti.
Dbejte zvýšené opatrnosti také na stezce – viz odst. Náročnost terénu.
Dlouhé kalhoty a rukáv a kvalitní (kotníkovou) obuv.
1) Opište z informační tabule budoucí nadmořskou výšku vrcholu výsypky.
2) Co jsou to „výstřelky“.
3) Razítko z obce Lomnice.

23) Stopami horníků
Naučná stezka je zaměřená na geologii, hornické, přírodní památky a historii.

Lokalita
Mapa KČT
Zřizovatel NS
Značení

Začátek
Zastávky

Krušné hory, území mezi Bublavou a Kraslicemi.
č. 3 Krušné hory – Kraslicko
Neznámý
Turistická značka naučné stezky.
Pozor ! V době přípravy publikace byla značka na mnoha místech špatně čitelná,
někde chyběla úplně nebo byla nevhodně umístěna (zvláště špatně jsou značeny
odbočky). Značka NS např. zcela minula zast. na Olověném vrchu !! Z provedení je
zřejmé, že značení nebylo provedeno odborně a podle pravidel KČT.
Závady jsou i v umístění jednotlivých panelů – viz odstavec „Zastávky“.

Bublava, 200 m od státní hranice se SRN (přechod pro pěší).
Na každém panelu je vytištěna mapka trasy a umístění jednotlivých panelů. Záhy
zjistíte, že v terénu jsou přeházené, číslování nesouhlasí a některá čísla chybí. Panel
č. 4 je dokonce dvakrát – pokaždé s jiným obsahem !! Pro vaší snazší orientaci
uvádíme jednotlivé zastávky tak, jak byly v terénu zjištěny a očíslovány v době přípravy
publikace.

č. 1 Krušné hory (geologie Krušnohorské soustavy); č. 2 Bublava (historie,
způsoby obživy obyvatel, Bublava jako středisko zimních sportů);
č. 3 Kamenáč – Aschberg (geologie, pověst o kouzelném kahanu);
č. 4 Olověný vrch (v mapce na panelech označeno jako č. 6; středověká
těžba olova, rozhledna z r. 1933, v okolí obživa obyvatel zemědělstvím);
č. 4 Rostlinstvo (v mapce na panelech umístěna úplně jinam – vedle č. 3;
pestrost vegetace – stromy, bylinné patro, vzácné a nebezpečné druhy);
č. 7 Živočišstvo (savci, ptáci, plazi, ryby a hmyz); č. 8 Tisovec (v kopci
středověká důlní díla s těžbou Cu, Sn, Fe a síry, původní porost tisový les s průměry
kmenů až 2,5 m); č. 5 Lesy (číslo 5 zcela chybí v mapce na panelech, umístěn
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místo zast. č. 9; druhové složení, působení emisí, lesnická péče);
č. 11 Zámecký vrch – Hausberg (do 16 stol. hrad nebo hrádek Neuhaus
/Nový hrad z r. 1272; č. 12 Potoky (historické názvy potoků v souvislosti se
středověkým dolováním a rýžováním olova a stříbra, mlýny na Stříbrném
potoce); č. 14 Tisová (těžba mědi a výroba kyseliny sírové v údolí Svatavky);
č. 15 Obydlí (lidová architektura v Krušných horách).
Zastávky č. 6, č. 9, č. 10 a č. 13 nebyly nalezeny.
Bublava, pomník (rozcestí červené a žluté TZT v obci)
16 km
Pěší turistika
Středně náročný terén s relativně velkým celkovým převýšením
(Kraslice 505 m, Zámecký vrch 715 m, Tisovec 750 m u zast. č. 8, Olověný
vrch 774 m, Bublava, rozc. 719 m, Bublava, pom. 730 m, Tisová 600 m).
3,5 až 6,5 hodiny
Ze Sokolova autem nebo vlakem do Kraslic, autobusem do Bublavy.
I přes značné závady ve značení a umístění tabulí je trasa NS zajímavá a bylo
by škoda ji vynechat.
Z důvodů dopravní obslužnosti začít v Kraslicích u panelu č. 12 a pokračovat
v protisměru (Zámecký vrch, Tisovec, Olověný vrch … atd.). Okruh skončíte
opět u panelu č. 12. Do Kraslic a z Kraslic jezdí vlak každou hodinu, z Bublavy
se dostat není už tak jednoduché.
1) Jak vzniklo pojmenování Krušné hory a kdy se v kronikách poprvé objevilo.
2) Jak se jmenovali četníci, kteří v Bublavě padli při výkonu služby v září 1938
(pomník u zast. č. 2)
3) Razítka z Bublavy a z Kraslic (dle vlastního výběru a aktuální možnosti).

24) Vysoká pec – Rudné
Naučná stezka je zaměřená na historii, geologii, hornictví, lesnictví, zoologii, botaniku.
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Okolí obcí Vysoká Pec a Rudné
č. 4 Krušné hory – Karlovarsko (Porolaví, Jáchymovsko, Klínovec)
Obec Vysoká Pec, www.vysokapec.eu; www.vysokapec.cz
Turistickou značkou pro místní okruh (není po celé trase, značení místy
nečitelné - stav k 2.11.2008).
Autobusová zastávka před hostincem Sportka (zastávka č. 3)
Zastávka č. 1 Důl Hieronymus - historie dolu (736 m); zastávka č. 2 Vysoká
pec na dřevěné uhlí, Rudenský potok - vodní náhon pro vysokou pec;
zastávka č. 3 Obec Vysoká Pec - historie obce (748 m); zastávka č. 4 Milíř výroba dřevěného uhlí; zastávka č. 5 Voda podmínka života; zastávka č. 6
Kamenné hráze ohraničovaly pozemky i chránily úrodu; zastávka č. 7 Doly a
důlní cesta (827 m); zastávka č. 8 Rudenský vodní příkop - voda pro důlní díla
i mlýnská kola; zastávka č. 9 Rudné - historie osady (798 m); zastávka č. 10
Kóty v okolí - výhled (Havraní vrch 841 m); zastávka č. 11 Živočichové a
rostliny - vliv středověké kolonizace na území a následný úbytek druhové
pestrosti fauny a flory; zastávka č. 12 Železnorudná stezka jako středověká
„průmyslová tepna“ (obecní úřad 748 m; pneuservis 720 m); zastávka č. 13
Úvodní informace o NS u želez. zast. ČD Vysoká Pec (parkoviště 748 m; zast.
ČD 645 m).
Parkoviště před hostincem Sportka (Informační panel projektu Česko-bavorský
geologický park).
9 km
Pěší turistika
Horský terén s převýšením 200 m.
Trasa NS vede přes louky a lesem často bez zřetelné cesty nebo pěšiny. Je
potřeba si dávat pozor na orientaci v terénu, porovnávat plánek NS
s turistickou mapou, a pozorně sledovat zašlé turistické značky pro místní
okruh. Ale o to je to dobrodružnější…
2 – 3,5 hodiny (okruh z parkoviště a zpět)
+ cca 40 minut na cestu od vlaku a zpět
Od jara do podzimu.Vlakem a pěšky do Vys. Pece, autem (parkování před
hostincem a penzionem Sportka).
V době přípravy záznamníku bylo pořadí prvních panelů od autobusové
zastávky 3, 2, 1, 4, 5 a dále už posloupně.
Každoroční červencovou Country sešlost ve westernovém městečku
(http://www.vysokapec.eu).
1) V r. 1930 bylo ve vysoké Peci v ……. domech ……. obyvatel.
2) Kolik dní trvala výroba dřevěného uhlí v milíři ?
3) Jak dlouhý je Rudenský vodní příkop ?

25) Hamerská stezka (Nové Hamry)
Naučná stezka je zaměřená na historii, geologii, hornictví a přírodní zajímavosti.
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Nové Hamry a okolí
č. 4 Krušné hory – Karlovarsko (Porolaví, Jáchymovsko, Klínovec)
Obec Nové Hamry, OÚ Nové Hamry, Nové Hamry 274, 36224 Nové Hamry
tel. 353 925 131, e-mail: obec.novehamry@telecom.cz
Turistická značka pro místní okruh (červená)
Parkoviště před hotelem Zívr (rozcestí TZT; nádraží ČD 100 m)
Nad hamerskou skalkou (historie obce a těžby cínových rud).
č. 1
Nad nádražím (o železniční traťi a nádraží v Nových Hamrech).
č. 2
Krušnohorská zima (malá doba ledová v 17. století, historie a
č. 3
součastnost turistiky a zimních sportů v N. Hamrech a okolí).
Agrární valy (vznik a význam kamenných snosů pro zemědělství a
č. 4
historické členění krajiny).
Pod Pajndlem (cenné rašeliniště, rozhledna na Tisovském vrchu).
č. 5
U kapličky (kaplička z r. 1739, o drobných sakrálních stavbách v okolí).
č. 6
Krušnohorský talíř (…mnohé z pokrmů krušnohorské lidové stravy
č. 7
bychom dnes přijímali s rozpaky…).
Vlčí kout (přírodní park Jelení vrch, údolí Rolavy, geologie Krušných
č. 8
hor).
Parkoviště před hotelem Zívr (rozcestí TZT; nádraží ČD 100 m)
6 km
Pěší turistika, horské kolo (za zast. č. 4 nesjízdný úsek lesem cca 300 m)
Horský terén se znatelným převýšením (zejména pro cyklisty), ale většinou po
dobrých cestách.
Túru zvládnou i trénované děti od 6 let.
2 – 3 hodiny
Celoročně, v zimě v závislosti na sněhových podmínkách (do 10 cm sněhu
schůdné i lesní úseky).
1) Razítko z restaurace nebo opis místopisné tabulky z turistického
rozcestníku U kapličky.
2) Mezi kterými zastávkami stojí hrad ?
3) Co je v Krušnohoří dříve oblíbená „bezala“ ?

26) Ruperta Fuchse (Nové Hamry)
Naučná stezka je zaměřená na hornictví, historii a život krušnohorských obcí,
historie a zajímavosti železniční traťi Karlovy Vary – Johangeorgenstadt.
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Nové Hamry a okolí
č. 4 Krušné hory – Karlovarsko (Porolaví, Jáchymovsko, Klínovec)
Obec Nové Hamry, OÚ Nové Hamry, Nové Hamry 274, 36224 Nové Hamry
tel. 353 925 131, e-mail: obec.novehamry@telecom.cz
Turistická značka pro místní okruh (modrá)
Parkoviště před hotelem Zívr (rozcestí TZT; nádraží ČD 100 m)
Hamerským okolím (sídla v okolí Nových Hamrů byla spjata
č. 1
s hornictvím; jelení Chaloupky, Vysoká Pec, Nejdek).
Kostel sv. Jana Nepomuckého (historie a osudy nejvýznamnější
č. 2
památky obce).
Modřín u křížku (způsoby obživy obyvatel Krušnohoří po zániku
č. 3
hornictví; krajkářství, domácí výroba lžic a perleťových knoflíků…).
Hofberg u mezníku (doly na cínové rudy v okolí Nových Hamrů,
č. 4
kamenné mezníky pro dělení pozemků).
Soví huť (vynález kobaltového skla v dnes již zaniklé Soví huti).
č. 5
Památník ztracených domovů („I toto dnes tak tiché místo bylo kdysi
č. 6
živým domovem…“, ztracené domovy obyvatel Krušných hor napříč
staletími).
Lesní galerie Ruperta Fuchse (Fotograf R. Fuchs neslavnějším
č. 7
novohamerským rodákem..).
Nejdecký simmering (historie a zajímavosti o železniční trati Karlovy
č. 8
Vary – Johangeorgenstadt).
Parkoviště před hotelem Zívr (rozcestí TZT; nádraží ČD 100 m)
3,5 km
Pěší turistika, horské kolo.
Horský terén se znatelným převýšením (zejména pro cyklisty), ale většinou po
dobrých cestách.
Túru zvládnou i trénované děti od 6 let.
1,5 – 2 hodiny
Celoročně, v zimě v závislosti na sněhových podmínkách (do 10 cm sněhu
schůdné i lesní úseky).
1) Jak se jmenoval největší důl na Jelením vrchu ?
2) Rok zahájení stavby a datum zahájení provozu železniční trati Karlovy
Vary – Johangeorgenstadt: …………………………………….. .
3) Kolik obyvatel Krušnohoří se v pol. 19. stol. věnovalo paličkování krajek ?

27) Hřebečná – Rýžovna
Naučná stezka je zaměřená na historii, hornickou minulost a geologii.

Lokalita
Mapa KČT
Zřizovatel NS

Krušné hory (mezi městem Abertamy a Horní Blatnou)
č. 4 Krušné hory – Karlovarsko (Porolaví, Jáchymovsko, Klínovec)
Město Abertamy, MÚ Abertamy, Farní 2, 36235 Abertamy, tel. 353 892 333,

Značení

Informační panely a plastové směrovky se značkou naučné stezky a nápisem
„Naučná stezka“ (k 8.11.2008).
Na zelené turistické značce cca 800 m z náměstí v Abertamech směrem na
Plešivec (u silnice č. 219 Abertamy – Boží Dar).
Zastávka „O“: Popis NS a kilometráž jednotlivých úseků
Zastávka č. 1: Koupaliště (rozvoj turistiky v okolí Abertam ve 30. letech 20.stol.,
vznik a další osudy koupaliště „Vodní a vzdušné lázně“ na Hřebenné).
Zastávka č. 2: Skokanský můstek (historie zimních sportů v okolí Abertam a
Hřebenné od zač. 20. stol. Až po současnost).
Zastávka č. 3: Hřebenná (historie obce).
Zastávka č. 4: Škola (historie výuky a školství v Hřebečné a Abertamech).
Zastávka č. 5: Důl Mauritius (nejslavnější cínový důl Krušných hor..).
Zastávka č. 6: Štoly na Hřebečné (systém odvodňovacích a těžebních štol
cínového ložiska Hřebečná).
Zastávka č. 7: Schneppova pinka (jedna z největších propadlin důlního ložiska
Hřebečná).
Zastávka č. 8: Lom Hřebečná (výrazný horský hřeben je tvořen horninami
vulkanického původu se sloupcovou odlučností vulkanitů; chráněná rostlinnná
a živočišná společenstva).
Lom na Hřebečné (zast. č. 8).
Současná délka je 3,8 km.
Je možné prodloužení v plánované trase kolem Bludné (k silnici do Horní
Blatné), po červené zpět do Hřebečné, pak po silnici do Abertam (celkem 11
km). Prodloužení není ale vyznačené a cesta vede přes podmáčené louky (k
8.11.2008).
V základní trase pěší turistika a horské kolo.
V prodloužení pouze pěší turistika.
Středně náročný, horský terén, většinou po zpevněných nebo dobrých polních
a lesních cestách – část ale pěšinami v loukách.
Počáteční nadmořská výška 850 m (zast. „0“), lom na Hřbečné 1030 m.
Základní trasa tam a zpět 2 – 4 hodiny.
S prodloužením 2,5 – 4,5 hodiny.

Začátek
Zastávky

Konec
Délka trasy

Druh přesunu
Náročnost
terénu
Časová
náročnost
Dostupnost
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Potvrzení

E-mail: obecabertamy@volny.cz, http://www.abertamy.eu

Do Abertam autobusem nebo autem.
Nejlepší doba návštěvy NS je od jara do podzimu, při dobrých sněhových
podmínkách sjízdné i na běžkách (jen v části upravené stopy).
Na konci lomu Hřebečná najdete ještě informační panel PR Rýžovna (chrání
zbytky přirozené horské bučiny se 17 druhy chráněných rostlin).
1) Razítko z infocentra v Abertamech nebo opis místopisné tabulky
z turistického rozcestníku Abertamy.
2) Opis místopisné tabulky z turistického rozcestníku Hřebečná.
3) Názvy vulkanických hornin, ze kterých je tvořen horský hřeben mezi
Hřebečnou a Rýžovnou.

28) Horská NS Abertamy – Plešivec
Naučná stezka je zaměřená na historii, hornickou minulost hornických osad a geologii.

Lokalita
Mapa KČT
Zřizovatel NS

Okolí města Abertamy
č. 4 Krušné hory – Karlovarsko (Porolaví, Jáchymovsko, Klínovec)
Město Abertamy, MÚ Abertamy, Farní 2, 36235 Abertamy, tel. 353 892 333,

Značení
Začátek

Pásové turistické značení (zelená a modrá značka).
Abertamy – náměstí (úvodní informační panel u autobusové zastávky,
infocentrum v budově MÚ Abertamy 50 m).
č. 0 Abertamy – náměstí (úvodní informace k NS; 891 m.n.m.).
č. 1 Abertamy u kostela (kostel zasvěcený Čtrnácti svatým pomocníkům
z r. 1534, hrázděné domy v Pražské ulici; 890 m.n.m.).
č. 2 Plešivecká silnice (Historie výroby rukavic v Abertamech; 843 m.n.m.).
č. 3 Plešivec (Čedičová kupa Plešivec, historie rozhledny na Plešivci
a sáňkování v 1. pol. 20. stol.; 1028 m.n.m.).
č. 4 Horní Kaff (Historie původní německé osady a způsoby obživy obyvatel,
„botanická zahrada Krušných hor“ s cráněnými druhy rostlin;
897 m.n.m.).
č. 5 Pstruží (Historie původní lovecké a havířské osady, využití vodní energie,
tradice papíren ve Pstruží; 705 m.n.m.).
č. 6 Modesgrund (Historie osady v údolí pod Šlikovým dolem; 795 m.n.m.).
č. 7 Šlikova štola (hlavní odvodňovací dílo abertamského revíru; 800 m.n.m.).
č. 8 Štola Albert (připomínka těžby uranových rud v Abertamech;
826 m.n.m.).
Abertamy – náměstí.
8,7 km
Pěší.
Horský terén s výstupem na vrchol Plešivce.
Sestup z Plešivce je náročný na terén - NS vede po lesních pěšínách a
neupravených cestách, kde se pohybuje i lesní technika.
2,5 – 4,5 hodiny

Zastávky

Konec
Délka trasy
Druh přesunu
Náročnost
terénu
Časová
náročnost
Dostupnost
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Potvrzení

E-mail: obecabertamy@volny.cz, http://www.abertamy.eu

Celoročně (v zimě ale do max. 10 cm sněhu).
Plešivec je turistické známkové místo.
I ostatní Abertamské naučné stezky a návštěvu infocentra v budově radnice.
1) Jak je překládán název osady Kaff ?
2) Kdo to byl Berkgkastenmann ?
3) Délka Šlikovy štoly dosáhla v r. 1589 …………. metrů.

29) Alexandra Wüsta (Abertamy)
Naučná stezka je zaměřená na historii, geologii, hornictví
– příběhy lidí z Abertam i okolí podle knihy „25 veselých historek z Abertam“

Lokalita
Mapa KČT
Zřizovatel NS

Město Abertamy a okolí
č. 4 Krušné hory – Karlovarsko (Porolaví, Jáchymovsko, Klínovec)
Město Abertamy, MÚ Abertamy, Farní 2, 36235 Abertamy, tel. 353 892 333,

Značení

Speciální plastová modrá směrovka s červenou špicí a textem „Naučná
stezka“
Náměstí Abartamy (u centrálního parkoviště)
Náměstí Abartamy (u centrálního parkoviště) - úvodní infopanel.
č. 1
Plešivec (u centrálního parkoviště).
č. 2
Hřbitov.
č. 3
Rybničná (část města smerem k Perninku).
č. 4
Hornictví.
č. 5
Skalka.
č. 6
Křížek.
č. 7
Vila Chiba.
č. 8
Hřebečná (konec obce směrem ke Hřebečné).
č. 9
č. 10 Dolní mlýn (Jáchymovská silnice před odbočkou na Plešivec; společná
zastávka všech tří Abertamských NS).
č. 11 Dům čp. 33 - bývalá radnice (ulice za kostelem).
č. 12 Kostel.
č. 13 Farní zahrada (v sousedství budovy Městského úřadu).
č. 14 Dům čp. 14 (hrázděný dům naproti přes ulici Vítězná).
č. 15 Rynek (v ulici Vítězná pod zastávkou č. 14).
č. 16 Alexander Wüst a jeho fotografická tvorba.
č. 17 Abertamské školy.
Náměstí Abartamy.
3 km
Pěší.
NS vede v městské části a část v okolí města nenáročným terénem s mírným
převýšením.

Začátek
Zastávky
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E-mail: obecabertamy@volny.cz, http://www.abertamy.eu

1 - 2 hodiny (pokud budete číst opravdu všechno, pak možná i déle).
Celoročně (v zimě v závislosti na sněhvých podmínkách v okolí Abertam).
1) Razítko z infocentra v Abertamech nebo
opis místopisné tabulky z turistického rozcestníku Abertamy.
2) U zast. č. 10 stojí zchátralá budova bývalé ………………… .
3) V Abertamském důlním revíru se těžilo ……….….., na Hřebečné ……… .

30) Horská NS Potůčky
Kruhová naučná stezka je zaměřená na
historii, geologii, hornictví, lesnictví, zoologii, botaniku, ekologii.

Lokalita
Mapa KČT
Zřizovatel NS
Značení
Začátek
Zastávky

Krušné hory, okolí obce Potůčky a údolí Černé mezi Potůčky a Horní Blatnou
č. 4 Krušné hory – Karlovarsko (Porolaví, Jáchymovsko, Klínovec)
Obec Potůčky, Obecní úřad Potůčky, Potůčky 58, 36238 Potůčky
tel. 353 820 123, e-mail: potucky@iol.cz; www.potucky-obec.cz
Červená pásová značka a turistické směrovky.
Před nádražím ČD Potůčky.
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
tablo
č. 5
č. 6
č. 7
tablo
č. 8
č. 9
č. 10

č. 11
č. 12
č. 13
tablo
č. 14
č. 15
Zpět
k
vlaku

Potůčky, železniční stanice (698 m.n.m.; o NS, k historii železniční trati
a dopravy v Potůčkách).
Sluneční stráň (0,4 km / 740 m.n.m; staletí sousedé Potůčky a
Johangeoregenstadt).
Rudná (1,2 km / m.n.m; historický rudný revír Potůčky).
Odbočka: historický hraniční kámen z r. 1672 (300 m a zpět; tablo o
hraničních kamenech na česko saské hranici).
Rudenská hrana (1,5 km / 840 m.n.m; fylitové skalky na Rudenské
hraně, flora a fauna v nehostinném prostředí skalek).
Odbočka: okraj Rudenské hrany 100 m a zpět.
Kamenná cesta (v údolí Podleského potoka mezi zastávkami 4 a 5;
historická cesta k nalezištím cínových a stříbrných rud).
Pila – papírna (4,1 km / 752 m.n.m; využití vodní síly v původní brusírně
dřeva z 90. let 19. stol. a pozdější výroba lepenky, technické údaje
k jezu a vodnímu náhonu).
Pila (4,5 km / 771 m.n.m; zaniklá osada Pila, těžba rud, řemesla,
krušnohorské nářečí a písničky).
Pod pískovcem (5,5 km / 809 m.n.m; 300 milionů let krušnohorských
graisenitových žul a jejich využívání).
Podleská štola (v údolí Černé mezi zastávkami 7 a 8; historie dědičné
odvodňovací štoly důlních děl, založených v okolí osady Pískovec).
Údolí černé (5,9 km / 828 m.n.m.; popisná část řeky a údolí, využití
vodní síly, rostliny a živočichové v údolí řeky).
Luhy (6,5 km / 847 m.n.m.; o zaniklé hornické osadě Luhy, těžba
hematitu a kobaltových rud, mlýn na barvu a výroba kobaltové modři).
Luhy rozcestí (7,5 / 914 m.n.m.; přechod od hornictví k cestovnímu
ruchu na přelomu 19. a 20. století, budování turistických tras, rozhledna
na Blatenském vrchu, zimní sporty a sáňkařské dráhy v Horní Blatné,
technická památka Blatenský příkop).
Kozí potok (8,6 km / 861 m.n.m.; nejbohatší rýžoviště cínových rud
v okolí Potůčků a H. Blatné).
Železná cesta (10 km / 816 m.n.m.; lesy v Krušných horách, těžba
dřeva, opakované devastace a obnovy lesů).
Stráň (10,7 km/ 790 m.n.m.; původní hornická osada Stráň - těžba
cínových, stříbrných a železných rud, zbytky lidové architektury).
Hamerská cesta (historická cesta pro dopravu vytěžených rud, přímá
cesta z osady Stráň k žst. Potůčky a staré poštovní silnici).
Stráň – horské louky (11,7 km / 779 m.n.m.; vznik a hospodaření na
horských loukách, typické rostliny horských luk).
Potůčky - u kostela (12,5 km / 710 m.n.m.; kostel Navštívení Panny
Marie, od železářské huti k městu Potůčky, historie obce spjatá s
hornictvím, současné možnosti sportu a rekreace).
Rozcestí turistických značených tras Potůčky, st. hranice (150 m / 693
m.n.m.).
K nádraží ČD kolem benzínové pumpy cca 350 m.

Konec
Délka trasy
Druh přesunu
Náročnost
terénu

Zast. č. 15 u kostela Navštívení Panny Marie.

Časová
náročnost
Dostupnost

3 – 6 hodin.

Potvrzení

12,5 km (+ 500 m od poslední zastávky zpátky na nádraží).
Pěší turistika, pro náročné bikery i MTB (mimo odbočky k hraničnímu patníku).
Horská túra s výrazným převýšením, trasa vede většinou po zpevněných
lesních cestách nebo po silnici, velká část také po nezpevněných lesních
cestách a pěšinách.

Celoročně, v zimě v závislosti na sněhových podmínkách (do 10 cm sněhu
schůdné i lesní úseky).
1)
2)
3)
4)

Co je vidět ze Sluneční stráně ?
Historická Česko-saská hranice na Rudném vchu se datuje k roku .……. .
Délka vodního příkopu pro papírnu na Černém potoce je …….
Jak se jmenuje v Krušných horách nepůvodní léčivá rostlina, kterou horníci
používali „na všechno“ ?
5) Od kud a kam vedla krušnohorská hřebenovka z r. 1904 ?

31) Horní Blatná – Vlčí jámy
Naučná stezka je zaměřená na geologii, historii, hornictví, ekologii a lesnictví.

Lokalita
Mapa KČT
Zřizovatel NS
Značení
Začátek
Zastávky
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Krušné hory, okolí obce Horní Blatná.
č. 4 Krušné hory – Karlovarsko (Porolaví, Jáchymovsko, Klínovec)
Město Horní Blatná (MÚ Horní Blatná, nám. Sv. Vavřince 1, 36235 Abertamy,
tel. 353 892 209, horniblatna@volny.cz, www.horni-blatna.cz).
Turistická značka naučné stezky (také žlutá a červená TZT).
Horní Blatná, nám. sv. Vavřince (rozc. TZT u kostela).
č. 1 Vítáme vás v Horní Blatné (H.B. jako centrum středověkého dobývání
cínových rud, historie a počátky vzniku města).
č. 2 Cínová ložiska (geologické poměry širšího okolí, rýžoviště a sejpy pod
Blatenským vrchem).
č. 3 Blatenský vodní příkop (doprava vody pro důlní účely).
č. 4 Lesy (hospodaření v blatenských lesích v historických souvislostech).
č. 5 Ledová jáma (propadlina dolu hlubinné těžba cínové rudy).
č. 6 Vlčí jáma (propadliny hlubinného dolu Wolfgang).
č. 7 Dům č.p. 127 (muzeum těžby cínových rud).
Horní Blatná, nám. sv. Vavřince (rozc. TZT u kostela).
3,8 km
Pěší turistika.
Středně náročná trasa se znatelným převýšením, většinou po dobrých polních
a lesních cestách (obtížnější je kamenitý úsek klesání od rozhledny na
Blatenském vrchu kolem Ledové a Vlčí jámy).
Převýšení 155 m (H. Blatná 888 m – odb. na Blatenský vrch 967 m –
Blatenský vrch, rozc. 1043 m).
1 až 3 hodiny.
Vlakem (trať 142) nebo autobusem z Karlových Varů.
Rozhledna na Blatenském vrchu bývá otevřena v sobotu a neděli od 9 do 15
hodin (služba ČSOP).
Návštěvu NS Horní Blatná – Vlčí jámy lze spojit s NS Blatenský příkop
(napojení u zast. č. 3) a na jejím konci s NS Božídarské rašeliniště.
1) Razítko z Muzea nebo z některé restaurace v Blatné.
2) Vstupenka nebo razítko z rozhledny (popř. opis místopisné tabulky na
Blatenském vrchu).

32) Blatenský příkop
Naučná stezka je zaměřená na ekologii, historii, hornictví,
lesnictví a původní technické využití plavebního kanálu.

Lokalita
Mapa KČT
Zřizovatel NS
Značení
Začátek
Zastávky

Krušné hory, mezi obcemi Boží Dar a Horní Blatná.
č. 4 Krušné hory – Karlovarsko (Porolaví, Jáchymovsko, Klínovec).
Státní meliorační správa (www.zvhs.cz ) a město Boží Dar
(Městský úřad Boží Dar, Boží Dar č.p. 1, 362 62 Boží Dar, www.bozi-dar.cz,
tel: 359 571 111, e-mail: bozidar@bozidar.eu).
Turistická značka naučné stezky pouze v první polovině NS a jen málokde je
provedena podle pravidel značení KČT (velikost, tvar, otočení pruhu). Nejlepším
vodítkem je vodní příkop samotný, protože téměř celá stezka vede po jeho břehu.
Asi 1 km na západ od obce Boží Dar, na silnici Boží Dar – Rýžovna – Horní Blatná.
Stezka není dokončena podle původního záměru. Stav naučných panelů i
samotného značení stezky odráží roztříštěné snahy Zemědělské vodohospodářské
správy a ČSOP Rosnatka o její dokončení.
Zastávky jak jsem je našel při kontrole 9.5.2009:
- Rotunda (soubor naučných a informačních panelů).
- č. 1 Sejpy u Božího Daru (rýžování cínové rudy ve středověku).
- Jak se vlastně horská smrčina obnovuje.
- č. 2 Jak obnovujeme imisní holiny (uhnilý stojan stojí opřený o strom).
- Geologický a tektonický řez Blatenským příkopem v Krušných horách
- Rýžovna (rašelinné tůňky, život ve vodách horských potoků).
- Přírodní rezervace Rýžovna - charakteristika rezervace, geologie a
morfologie, botanika, zoologie, historie a kultura atd. (utržený panel byl
opřen o stěnu v přístřešku odpočívadla).
- Přírodní rezervace Rýžovna (čedičová stěna býv. kamenolomu s vyvinutou
sloupcovou odlučností, pestrý komplex rostlinných společenstev).

Konec
Délka stezky
Druh přesunu
Náročnost
terénu
Časová
náročnost
Dostupnost
Doporučujeme
Potvrzení

Skládačka i průvodce, které jsou k dostání v Infocentru Boží Dar, uvádí 23
orientačních bodů:
č. 1 Rotunda; č. 2 Sejpy; č. 3 Blatenský příkop; č. 4 Propustek; č. 5 Křižovatka
cest; č. 6 Kleč; č. 7 Akvadukt; č. 8 Myslivny; č. 9 Palisáda; č. 10 Jáchymovská
silnice; č. 11 Odlehlý objekt; č. 12 Křižovatka se silnicí; č. 13 Rýžovna; č. 14
Křižovatka se silnicí; č. 15 Odlehlý objekt; č. 16 Suk; č. 17 Odlehlý objekt
č. 18 Skalka; č. 19 Křižovatka Bludná; č. 20 Propustky; č. 21 Křižovatka; č. 22
Sjezdovka; č. 23 Ukončení.
Asi 1 km nad obcí Horní Blatná (u třetí zastávky NS Horní Blatná – Vlčí jámy).
11,5 km (+ 1,5 km z Božího Daru, BUS k začátku, + 1,5 km od konce do Horní
Blatné, žst.)
Pěší turistika.
Z hlediska terénu nenáročná trasa vede po lesních cestách a pěšinách podél
vodního příkopu, místy neupravené. Větší klesání je od poslední zastávky do Horní
Blatné. Podél druhé polovině NS probíhají podél příkopu lesnické práce.
2,5 až 5 hodin.
Autobusem z Karlových Varů nebo Ostrova n. Ohří do obce Boží Dar, popř.
vlakem (trať č. 142) do obce Horní Blatná.
Výhodné je dojít k začátku NS Blatenský příkop po NS Božídarské rašeliniště (+ 2
km), popř. pokračovat od bodu č. 23 po NS Horní Blatná – Vlčí jámy (od zast. č. 3
Blatenský příkop, + 3 km).
1) Razítko z Infocentra v Božím Daru.
2) Opiš značku z některého patníku ohraničujícího pozemek náležící ke kanálu
(podél kanálu je jich celá řada; pozor – jsou památkově chráněné).

33) Božídarské rašeliniště
Naučná stezka je zaměřená na historii, geologii, lesnictví, ekologii, zoologii a botaniku.

Lokalita
Mapa KČT
Zřizovatel NS
Značení
Začátek
Zastávky

Konec
Délka stezky
Druh přesunu
Náročnost
terénu
Časová
náročnost
Dostupnost

Poznámka
Doporučujeme
Potvrzení

Krušné hory, okolí obce Boží Dar
č. 4 Krušné hory – Karlovarsko (Porolaví, Jáchymovsko, Klínovec)
Město Boží Dar (MÚ Boží Dar, Boží Dar č.p. 1, 362 62 Boží Dar,
tel: 359 571 111, www.bozi-dar.cz, e-mail: bozidar@bozidar.eu).
Turistická značka naučné stezky.
Boží Dar – náměstí
Boží Dar
č. 1
Krušnohorské louky
č. 2
Přírodní poměry (geologie krajiny)
č. 3
Rýžoviště
č. 4
Bříza zakrslá
č. 5
Těžba rašeliny
č. 6
Zvířena rezervace
č. 7
Vegetace rezervace
č. 8
Profil rašeliny
č. 9
č. 10 Kleč
č. 11 Smrčiny (lesy v rezervaci)
č. 12 Blatenský příkop
V místě začátku stezky.
3,2 km
Pěší turistika, bezbariérový přístup.
Nenáročný terén, stezka vede částečně po dřevěných povalových chodnících
z klád a prken, od poslední zastávky do obce po silnici.
1 až 2 hodiny (celý úsek NS).
Jaro až podzim. Autobusem z K. Varů nebo Ostrova nad Ohří.
V pondělí 4. května 2009 byla zahájena rekonstrukce naučné stezky
Božídarské rašeliniště. Plánovaná rekonstrukce potrvá do roku 2010.
Po tuto dobu je vstup na stezku zakázán. Sledujte www.bozidar.cz (Tipy
pro pěší).
Nepodceňujte horské klimatické podmínky. Dobrá obuv, přiměřené oblečení a
dostatek pití a jídla nejsou zbytečností.
Mimo zimní období spojit návštěvu NS Božídarské rašeliniště, Blatenský příkop
a Vlčí jámy; cca 21 km. (Autobusem do Božího Daru, vlakem z Horní Blatné).
1) Razítko z Informačního centra Boží Dar nebo z božídarské pošty.
2) Opiš místopisnou tabulku KČT u tabule zast. č. 12.

34) Ježíškova cesta
Naučná stezka plná pohádkových postav a atrakcí pro děti i dospělé.

Lokalita
Mapa KČT
Zřizovatel NS
Značení
Začátek
Zastávky

Krušné hory
č. 4 Krušné hory – Karlovarsko (Porolaví, Jáchymovsko, Klínovec)
Město Boží Dar, Boží Dar č.p. 1, 362 62 Boží Dar
Tel: 353 590 782, E-mail: bozidar@bozidar.eu; www.bozidar.cz;
www.jeziskovacesta.cz
Bez značení, trasu doplňují kreslené směrové tabulky s pohádkovými motivy, které
však orientaci spíše komplikují a návštěvníka matou (stav k 9.5.2009).
Nutná mapa a konzultace v Infocentru.
Infocentrum Boží Dar
č. 1
Královna Větruše s houpačkou Kládovkou a pružinovou houpačkou
Koník (Královna Větruše vládne všem větrům, průvanům, vánkům i
vichřicím…; úkol: Kterou houbu nesmíš jíst…?)
č. 2
Netopýrek pírek s pružinovou houpačkou Koník a houpačkou
Kačenka (Netopírek Pírek hlídá sny dětí…; úkol: Najdi obydlí pro tato
zvířátka…).
č. 3
Hvězdulka s přelézačkou hrbek a závěsnou houpačkou Trojnožka
(Hvězdulky pomáhají připravovat dárky pro hodné děti…; úkol: Co žije
v českém rybníce ?).
č. 4
Ťápula s Šikulkovou kladinou a přeskakovacími tyčemi (Ťápula je moc
šikovný na všechny práce, co vezme do ruky, s tím umí pracovat…; úkol:
Kdo tady byl, přiřaď stopy ke zvířátkům).
č. 5
Fukačo s lanovkou poletucha (Fukačo je docela hodný, jen trochu
rošťák…; úkol: Vyber ozdoby na vánoční stromeček).
č. 6
Sníčci ( ..Když se děti zavrtají do postýlek, přiletí k nim s náručí plnou
snů…)
č. 7
Nimbusek a Kumulusík s kolotočem Čamrda (Oba jsou tak trochu
popletení sluhové zlého mraku Mrakora…)
č. 8
Skákoš se skluzavkou Sešupka (Skákoš je skřítek dost zlobivý, ale dost
chytrý, aby dokázal vymyslet nějakou lumpárnu…).
č. 9
Netopýrek Pírek s prolézačkou Paraván (Netopýrek Pírek je Ježíškův
nejbliží spolupracovník, protože hlídá děti a jejich sny…).
č. 10 Mrakor (Mrakor je opravdu zlý živel… plete ježíškovi adresy, schovává
dárky…; úkol: Hledej rozdíly na obrázcích
č. 11 Pořádníček s prolézačkou Mučírna (Skřítek Pořádníček je pilný v uklízení
Ježíškovy dílny plné dárků… úkol: Co nepatří do lesa…?).
č. 12 Poštístko (Poštovní skřítek má plné ruce práce…, úkol: Znáš barvy kolem
sebe …?).
č. 13 Ježíšek (Ježíšek je vládcem Ježíškova světa, ale vládcem moudrým a
laskavým…; úkol: Které postavičky patří do Ježíškova světa ?).
Infocentrum Boží Dar
Malý okruh 5,6 km a velký okruh 12,9 km.
Pěší, cyklo, v zimě i na běžkách.
Středně náročný horský terén.

Konec
Délka trasy
Druh přesunu
Náročnost
terénu
Časová náročnost Malý okruh 2 - 3 hodiny (pěší, s dětmi).
Dostupnost
Poznámka

Potvrzení

Velký okruh 4 - 6 hodin (pěší, s dětmi).
Celoročně
Na trasu se vychází z Infocentra, kde dostanete instrukce a Ježíškův zápisníček,
kam si děti zapisují odpovědi na otázky, které najdou na každé zastávce a každá
z nich je věnována jedné postavičce z Ježíškova světa. Zároveň se u nich
nachází atrakce, na kterých se děti pobaví nebo odpočinou. Za splnění úkolů
dostanou děti v Infocentru, kam se po výletě vrátí, drobné dárky. Děti do 6 let
musí být na stezce v doprovodu rodičů (zákonných zástupců).
1) Kdo rozhání zlé mraky, aby ježíšek mohl pohodlně cestovat ?
2) Kolik Hvězdulek je potřeba k přípravě vánočních dárků ?
3) Kdo může za to, že děti usínají ve škole při vyučování ?

35) Jáchymovské peklo
Historie těžby rud a uranu na Jáchmovsku, život politických vězňů padesátých let 20. stol.,
geologie, lesnictví, ekologii a stavebně historické zajímavosti Jáchymova.

Lokalita
Mapa KČT
Zřizovatel NS
Značení
Začátek
Zastávky

Konec
Délka trasy
Druh přesunu
Náročnost
terénu
Časová
náročnost
Dostupnost
Poznámka
Doporučujeme

Potvrzení

Jáchymov a okolí města.
č. 4 Krušné hory – Karlovarsko (Porolaví, Jáchymovsko, Klínovec)
Pěší žlutá a modrá turistická značka.
Jáchymov, nám. republiky, před kostelem sv. Jáchyma.
Úvodní text k NS před kostelem sv. Jáchyma (710 m)
č. 1
Důl Svornost (750 m)
č. 2
Hornický skanzen spolku Barbora
č. 3
Tábor Svornost (770 m)
č. 4
Městský rybník
č. 5
Tábor Nikolaj (934 m)
č. 6
Důl Eduard (900 m)
č. 7
Ekologická zastávka – lesy
č. 8
Ekologická zastávka – Horký rybník
č. 9
č. 10 Tábory Eliáš (840 m, odbočka ke Skautskému kříži 200 m)
č. 11 Tábor Rovnost (940 m)
č. 12 Šlikův Hrad (814 m)
Jáchymov, nám. republiky, královská mincovna (muzeum).
8,5 km
Pěší turistika.
Vzhledem k převýšení náročný horský terén, zejména pro netrénované
návštěvníky a v zimním období.
Nepodceňujte horské klimatické podmínky. Dobrá obuv, přiměřené oblečení
a dostatek pití a jídla nejsou zbytečností.
2 až 4 hodiny
Autobusem z K. Varů nebo z Ostrova n. Ohří.
V r. 2004 byěl být otevřen, zpřístupněnou středověkou štolou na stříbro,
propojenou s novodobou štolou na uran č. 1 a rekonstrukcí vězeňského tábora
Svornost.
Návštěvu Hornického skanzenu a expozicemi důlní techniky a Muzea v budově
bývalé mincovny.
Při delší návštěvě Jáchymova (pobytu ve městě či v lázních) najdete
výborného poradce pro výlety do okolí v pracovnici informačního střediska
(budova radnice).
1) Opiš vzkaz příchozím na sloupku před Skautským křížem (odbočka od
zastávky č. 10).
2) Razítko z muzea nebo z informačního střediska (v radnici).

36) Horská NS Merklín
Naučná stezka je zaměřená na historii, geologii a přírodní zajímavosti .

Lokalita
Mapa KČT
Zřizovatel NS
Značení
Začátek
Zastávky

Konec
Délka trasy
Druh přesunu
Náročnost
terénu
Časová
náročnost
Dostupnost

Poznámka
Potvrzení

Krušné hory - Merklín a okolí
č. 4 Krušné hory – Karlovarsko (Porolaví, Jáchymovsko, Klínovec)
Úřad obce Merklín č.p. 6, 362 34 Merklín; Tel.:353 618 237,
e-mail: obecmerklin@volny.cz; www.obecmerklin.cz
Žlutá pásová značka
Před vlakovým nádražím Merklín.
č. 0
č. 1

Nádraží Merklín; 515 m.n.m. (úvod; mapka trasy; seznam zastávek).
Merklín sjezdovka; 07 km / 543 m (cesty a doprava v historii Merklína;
tradice zimních sportů).
č. 2 Nad sjezdovkou; 600 m / 1,1 km (Psaná historie obce; rozvoj průmyslu;
památky).
č. 3 Vlčinecká vyhlídka; 624 m / 1,3 km (rozhledové místo; popis okolních
vrcholů).
č. 4 Dolní Kaff; 732 m / 2,5 km (historie a život v horských osadách Dolní, Střední
a Horní Kaff; pramenitá voda v životě obyvatel horských osad
a obcí).
č. 5 Nad Bystřicí; 765 m /2,9 km.
č. 6 Střední Kaff - Čapkova lípa; 802 m / 3,5 km (ovocnářství v okolí Kaffu; Karel
Čapek a Krušné hory).
- - - Kaffský javor; 790 m / 3,9 km (historická cesta z Lípy do Stř. Kaffu;
tříkmenný Javor klen jako smbolika tří částí osady Kaff).
- - - Vyhlídka Zálesí; 694 m / 4,9 km (osada Lípa, údolí Eliášova potoka a vrcholy
v dohledu).
- - - Černá tůňka; 700 m / 5,6 km (rašeliníky a vznik rašelinišť).
č. 7 Kamenná loď; 694 m /5,8 km (procesy zvětrávání hornin).
č. 8 Merklínský buk; 615 m / 6,6 km (zbytky původních bučin v Krušných horách;
buk jako nepřekonatelný filtr ovzduší).
Před vlakovým nádražím Merklín.
7,7 km.
Pěší turistika.
Středně náročný horský terén se znatelným převýšením.
Cesty jsou z části zpevněné, většinou ale vede trasa po cestách vyježděných
v horských lokách při okraji lesa nebo úvozovými cestami.
2 – 3,5 hodiny.
Vlakem nebo autem po celý rok (žst. Merklín, možnost parkování před budovou).
NS jej schůdná i v zimním období při výšce sněhu do 15 cm, ale některé části
cesty jsou po zavátí značek hůře znatelné (úsek od Středního Kaffu
k Merklínskému buku).
Vyznačení NS na mapě KČT nesouhlasí s vyznačením v terénu (úsek od zastávky
č. 6 do konce).
1) V kterém roce byla v Merklíně zřízena první část vodovodu ?
2) Co by Vám nabídli obyvatelé býv. Dolního Kaffu, kdyby Vás pozvali na
Schwarzbeerwine ?
3) Karel Čapek psal o Krušných horách v které knize z r. 1933 ?

37) Ze Staré Role do Nové Role
Naučná stezka pro děti i dospělé, plná domácích i divokých zvířat, přírody a nového poznání.

Lokalita
Mapa KČT
Zřizovatel NS

Údolí řeky Rolavy v úseku Stará Role – Nová Role
č. 4 Krušné hory – Karlovarsko (Porolaví, Jáchymovsko, Klínovec)

Značení

Trasa NS vede společně s cyklotrasou KČT 2009. V zájmovém úseku je
vybudováno 18 zastavení s celkem …. informačními a naučnými panely.
Stará Role: ulice Rolavská / Palackého (za zahrádkářskou kolonií).
Úvodní panel.
č. 1
Stará Role.
č. 2
Malé vodné elektrárny.
č. 3
Lesy.
č. 4
Rybníky.
č. 5
Bio potraviny.
č. 6
Střední zemědělská škola.
č. 7
Farma Kozodoj.
č. 8
Řeka Rolava.
č. 9
č. 10 Nepůvodní druhy rostlin.
č. 11 Koně.
č. 12 Skot.
č. 13 Ovce a kozy.
č. 14 Louky.
č.15 Panorama Krušných hor.
č. 16 Kaolin.
č. 17 Nová Role.
č. 18 Úvodní panel.
Nová Role: ulice Polní (před objektem Konzumu).
Pouze část NS: 3,5 km
Od vlakového nádraží Nová Role k vlakovému nádraží Stará Role: 6 km
Pěší turistika, cykloturistika.
Nenáročný, rovinatý terén. Zpevněná písčitá cesta a místní asfaltové
komunikace.

Začátek
Zastávky

Konec
Délka trasy
Druh přesunu
Náročnost
terénu
Časová
náročnost
Dostupnost

Poznámka
Potvrzení

STUŽ – Společnost pro trvale udržitelný život, Majakovského 707/29
360 05 Karlovy Vary-Rybáře; tel. 353 408 207, E-mail: pavel.zlebek@centrum.cz,
www.stuz-kv.cz

1,5 – 2,5 hodiny.
Celoročně.
Možnosti: Vlakem do Nové Role nebo Staré Role. Do Staré Role autobusem
MHD z K. Varů (linka č.9). Autem do Staré Role k vlakovému nádraží, vlakem
do N. Role a zpět pěšky nebo naopak.
Od vlaku v Nové Roli dojdete do výchozího místa Nádražní ulicí.
1) V jakém slohu je postaven kostelík sv. Michaela v Nové Roli ?
2) Kaolin se na Karlovarsku těží už od …………………………………..….
3) Kozy dělíme podle typů na: ……………………………………………………..
4) Nepůvodní druhy rostlin v údolí Rolavy: ………………………………………..
5) Parametry turbíny malé vodní elektrárny u Staré Role ………………………

38) Svatého Blažeje
Okruhová naučná stezka je zaměřená na historii a přírodu pod Třebouňským vrchem

Lokalita
Mapa KČT
Zřizovatel NS
Značení
Začátek
Zastávky

Konec
Délka trasy
Druh přesunu
Náročnost
terénu
Časová
náročnost
Dostupnost
Poznámka

Potvrzení

Tepelská vrchovina – okolí obce Nežichov JV od Toužimi
č. 2 Slavkovský les
Cesta z města o.s., Nežichov 8, 364 01 Toužim, e-mail: info@cestazmesta.cz;
www.cestazmesta.cz, tel. 602 414 884 (paní Prchalová), 736 642 792 (ing.
Šindelář)
Stezka je minimálně značená, použita je turistická značka pro NS.
U silnice asi 1,5 km za obcí Nežichov (směr na Branišov).
Úvodní panel (význam okolí NS a důvody zařazení mezi lokality Natura
č. 1
2000, mapka NS, o zřizovateli NS).
Blažejský rybník (popisná část, kulturní krajina, naturové biotopy
č. 2
v okolí Blažejského rybníka).
Barokní kostel sv. Blažeje (historie kostela, osudy zaniklé středověké
č. 3
vsi Janovec, památný strom Blažejská lípa).
Ptactvo na rybníce (.,.Ptačí fauna mokřadů a pobřežních porostů je
č. 4
velmi pestrá a jssou zde zastoupeny významné vzácné a ohrožené
druhy…)
Rybníkářství a mlýny v okolí (tradice rybníkářství na Tepelsku,
č. 5
zaniklé mlýny na Úterském potoce a v jeho povodí).
Krajina kolem nás (Krajina je pojítkem naší generace s generacemi
č. 6
předků, historickými ději a je též dokladem našeho chování a
poselstvím pro potomky…; Jak je definován krajinný ráz; Jak je chráněn
krajinný ráz).
Okolní vesnice a vrchy (Historie osídlování kotliny Svatoblažejského
č. 7
rybníka, vesnice v okolí, Třebouňský vrch, Branišovský vrch).
Louky kolem rybníka (Krátkostébelní smilkové louky, Střídavě vlhké
č. 8
bezkolencové louky, nevápnitá mechová slatiniště).
V místě začátku.
2,5 km
Pěší turistika.
Nenáročná procházka v rovinatém terénu kolem rybníka. Část vede po zpevné
komunikaci, úsek mezi zast. 3 a zast. 7 vede po nezpevněných pěšinách
a loukách.
1 – 2 hodiny.
Celoročně.
Autobusová zastávka rozc. Nežichov nebo přímo Nežichov je na trase
autobusů Toužim - Plzeň.
Místo na zaparkování pro 2-3 osobní auta je na začátku NS.
Je možné také nechtat auto na parkovišti v obci u Biofarmy Belina a začít trasu
od zast. 7 (cca 1,5 km od farmy).
1) Jaký potok pramení v okolí Blažejského rybníka ?
2) Kde stál původní dvůr Janovec ?
3) Jakou místní zajímavost lze vidět v Nežichovských statcích ?

39) Vladař
Naučná stezka je zaměřená na historii, přírodu a památky v okolí Vladaře.

Lokalita
Mapa KČT
Zřizovatel NS
Značení
Začátek
Zastávky

Konec
Délka trasy
Druh přesunu
Náročnost
terénu
Časová
náročnost
Dostupnost
Doporučujeme

Poznámka
Potvrzení

Tepelská vrchovina – hora Vladař 3 km JV od Žlutic
č. 30 Povodí Střely
24/02 ZO ČSOP ALTER MELES, Žižkov 345, 264 52 Žlutice,
www.prirodakarlovarska.cz, e-mail: altermeles@centrum.cz
Stezka je na trase červené turistické značky Vladořice – Záhořice, doplněná
značkou místního okruhu, který vede kolem Vladaře (žluto-bílý čtverec).
U cesty cca 0,5 km nad osadou Vladořice (jižně od hory Vladař).
VKP Louky pod Vladařem (Významný Krajinný Prvek – přirozené louky
č. 1
s výskytem orchideí).
Pozemkový spolek Vladař (Co jsou pozemkové spolky ?, Pozemkový
č. 2
spolek Vladař).
Naučná stezka Vladař (úvodní text k NS a seznam zastávek).
č. 3
Přírodní rezervace Vladař (vyhlášena 23.4.1996).
č. 4
Natura 2000 – lokalita Vladař (Co je vlastně zkratka natura 2000 ?, Proč
č. 5
je zrovna Vladař v této soustavě ?)
Tajemství minulosti Vladaře (Už před třemi tisíci lety byla na Vladaři
č. 6
akropole s mohutným opevněním. Kdo je vybudoval, kdy a proč zaniklo
ale není známo….).
Archeologické objevy na Vladaři (Močál v cisterně – ráj archeobotaniků,
č. 7
Objev pravěkých dřevěných konstrukcí v předhradí).
Husitství (Společenská krize na přelomu 14. a 15. století a přehled
č. 8
hlavních událostí husitských bouří od r. 1415, Bitva na Vladaři, Husitské
Žlutice, Čtyři pražské artikuly)
Zajímavá místa v okolí (Chyše, Protivec, Chlum, Močidlec, Knínice,
č. 9
Nevděk, Verušice, Bochov, Žlutice, Žlutice - přehrada, Štědrá, Zbraslav,
Skoky, Údrč, Kozlov, Toužim).
Nad odbočkou červené TZ k vrcholu Vladaře (rozc. TZT Odbočka na Vladař).
1 km
Pěší turistika a cykloturistika (horské kolo).
Výškový rozdíl začátku (548 m) a konce NS (595 m) + následný výstup na
vrchol Vladaře (693 m) řadí trasu NS k těm náročnějším na fyzickou kondici.
Trasa NS ale vede po zpevné komunikaci, a to cestu usnadnňuje (dále viz
Poznámka).
1 – 2 hodiny.
Celoročně.
Spojit návštěvu NS s okruhem kolem Vladaře (předán k užívání 10/2009),
který začíná u silnice mezi Žluticemi a Vladořicemi, poblíž zast. vlaku
Záhořice. Okruh je vyznačen turistickou značkou pro místní okruh (žluto-bílý
čtverec) a měří 4 km. Průběh okruhu je uveden v části B záznamníku.
Trasa NS vede po zpevné komunikaci, ale navazující úsek k Vrcholu Vladaře
vede po lesních cestách a pěšinách.
1) Kolik dní se husité bránili na Vladaři v r. 1421 ?
2) Které rostliny jsou zobrazeny na panelu zast. č. 4 ?

Část B. Místa a místní okruhy s naučnými tabulemi
Dlouhá stoka a rozhledna nad Krásnem (turisticky zajímavé místo)
Slavkovský les, město Krásno a okolí
č. 2 Slavkovský les a Mariánské Lázně.
Turistická značka pro místní okruh – žlutobílé „psaníčko“
Krásno nám., autobusová zastávka před restaurací „U divočáka“
č. 1 Dlouhá stoka – technická památka z pol. 16. stol., její význam pro těžbu
cínu a důlní provozy;
č. 2 Rozhledna – unikátní stavba s točitým venkovním schodištěm ze třicátých
let 20. stol.
Konec
Na rozcestí se žlutou TZT nad Krásnem (zpět do Krásna po této značce).
Délka trasy
Ke žluté značce 5,8 km; celý okruh 6,8 km (bez odbočky k rozhledně 300 m).
Druh přesunu
Pěší turistika.
Náročnost
Málo náročný terén, mimo obec polní nebo lesní cesty a pěšiny.
Náročnější pouze stoupání na odbočce k rozhledně (od stavědla na Dlouhé
terénu
stoce).
Časová náročnost 1,5 až 3 hodiny.
Dostupnost
Celoročně.
Doporučujeme
Výletní okruh: Krásno, nám. – místní okruh až ke žluté značce na silnici nad
Krásnem – po žluté na rozc. se zelenou TZT nad Komářími rybníky – od mostu
pod horním (Novým) rybníkem na hráz rybníka spodního (Komářího) – po
asfaltové silnici za hrází pokračovat až k panelové cestě před Krásnem – na
rozc. doleva – začátek obce (odbočka k Muzeu a zpět) – Krásno, nám. (17 km)
Potvrzení
1) Kolik stavědel na Dlouhé stoce jste minuli ?
2) U Dlouhé stoky půjdete kolem pomníku – komu je věnován ?
3) V Krásně najděte dům s reliéfem od téhož sochaře (v úrovni prvního patra)
– jaké je číslo domu a (pokud na to máte) co znázorňuje reliéf a jak se
onen sochař jmenoval.

Lokalita
Mapa KČT
Značení
Začátek
Zastávky

Důl Jeroným a Čistá (turisticky zajímavé místo)
Lokalita

Slavkovský les, při silnici mezi Sokolovem a Krásnem, cca 1 km nad osadou
Podstrání.
č. 2 Slavkovský les a Mariánské Lázně
Informační panel u vstupního portálu do dolu.
Podstrání nebo bývalá Čistá.
4 km.
Cykloturistika (MTB), pěší turistika.
Středně náročný terén.

Mapa KČT
Zastávky
Konec
Délka trasy
Druh přesunu
Náročnost
terénu
Časová náročnost Pěšky: 1,5 až 2 hodiny.
Dostupnost
Doporučujeme

Potvrzení

Na kole: do 1 hodiny.
Celoročně.
Okruh 6,5 km se začátkem v Podstrání nebo bývalé Čisté:
Podstrání – Důl Jeroným, naučný panel – bývalá Čistá, naučný panel
u pomníčku obce – vraťte se zpět po zelené a v serpentině odbočte doleva na
polní cestu – po sestupu k potůčku v údolí neodbočíte do stoupání společně se
zelenou značkou, ale pokračujte údolím nad potůčkem – vpravo od cesty je
pod strání portál odvodňovací štoly dolu Jeroným s informativní tabulkou,
(odbočka 100 m po panelové cestě) – dále romantickým údolím Lobezského
potoka se zbytky bývalých mlýnů zpět do Podstrání.
1) Kdy a kým byl důl Jeroným založen.
2) Rok založení Čisté.
3) Jak je dlouhá odvodňovací štola v údolí.

Okolo Vladaře
Lokalita
Mapa KČT
Zřizovatel NS
Značení

(místní turistický okruh - Cesty za pověstí)

Tepelská vrchovina – hora Vladař 3 km JV od Žlutic
č. 30 Povodí střely
24/02 ZO ČSOP ALTER MELES, Žižkov 345, 264 52 Žlutice,
www.prirodakarlovarska.cz, e-mail: altermeles@centrum.cz
Okruh je vyznačený značkou místního okruhu (žluto-bílý čtverec).
V úseku Záhořice, zast. ČD – Záhořice rozc. – Záhořice, odbočka na Vladař – vrchol
Vladaře vede společně s červenou TZ (resp. po odbočce červené na vrchol Vladaře).
Z vrcholu pokračuje rovně, po cca 200 m se stáčí doleva na sever a o několik desítek
metrů níže pak doprava (obchází celý západní svah Vladaře) a schází na silnici před
Vladořicemi. Z rozcestí u Vladořic se opět spojuje s červenou TZ směrem na Záhořice,
rozc., ale před panelem zastavení č. 1 NS Vladař odbočuje doleva přes louky
Pozemkového spolku k silnici u Kolešova, po lesní cestě zpět na červenou TZ
(Záhořice rozc.) a k výchozímu místu u silnice.

Úvodní panel u silnice před zast. ČD Záhořice (seznámení s okruhem a
zajímavostmi v jeho průběhu, mapka trasy).
Jak Vladař poroučí větru a děšti (výhledové místo pod Záhořicemi –
č. 2
doupovské hory jako na dlani).
O víle Irmulce (studánka nad silnicí u Vladořic).
č. 3
Konec
V místě začátku.
Délka trasy
7 km
Druh přesunu
Pěší turistika.
Náročnost
Výškový rozdíl začátku (548 m) a konce NS (595 m) + následný výstup na
vrchol Vladaře (693 m) řadí trasu NS k těm náročnějším na fyzickou kondici.
terénu
Časová náročnost 2 – 3 hodiny.
Dostupnost
Celoročně.
Poznámka
Pozor na včely u silnice před Vladořicemi (něklik velkých včelínů). Také u
studánky jich bývá velké množství. Je to jeden zmála zdrojů vody v tomto
místě a je třeba se podělit….
Potvrzení
1) Jak se jmenoval pes pastýře Matěje Václavíka a jakou podivnou kořist
donesl svému pánovi ?
2) Kterého dne přišla Johanka ke studánce, aby se dozvěděla, co se stalo
s Vítkem ?

Zastávky

č. 1

Část C.
Informace o dalších záměrech
budování naučných stezek a informačních míst
Karlovarského kraje a Nadace Georgia Agricoly, region Slavkovský les

na období 2004 – 2015
v rámci projektu Česko-Bavorský geologický park
Následující přehled má zájemcům sloužit jako typ na další výlety „na vlastní pěst“. Určitě bude nutná
důkladnější příprava, pořízení mapových podkladů (asi nejvíce si uvedených zájmových objektů a
oblastí všímají mapy zelené edice KČT) a vyhledávání další literatury k přírodním zajímavostem, ale
také např. k odborným geologickým či geomorfologickým výrazům. Jsem přesvědčen, že pro toho, kdo
navštíví předchozí NS, bude podobné samostudium s možností poznání skutečného stavu potěchou a
radostí. A to je také cíl, se kterým jsme připravovali tuto publikaci.
Snažím se sledovat změny v realizaci dále uvedených záměrů, ale také jsem vděčný za každou
informaci z terénu od vás. NS dnes budují občanská sdružení, obce a města i podnikatelé, ale k jejich
škodě není zaběhnutá žádná ohlašovací praxe, díky které bychom mohli provádět i lepší propagaci
naučných stezek u nás v kraji.
Ladislav Zoubek

Česko-bavorský geopark - tep Země v srdci Evropy
Zdroj: www.omks.cz; www.geopark.cz

Česko-bavorský geopark je ukázkovým územím s projevy stovky milionů let trvajících geologických
procesů podél významné struktury tzv. oherského prolomu (riftu). Tato příkopová propadlina je
geologicky nejaktivnější oblastí Českého masivu. Ačkoliv nejmohutnější geologické projevy v ní ustaly
před pěti miliony let, přetrvávající tektonika, vulkanismus, vysoký tepelný tok, vývěry termálních vod i
seismická aktivita nadále lákají pozornost laiků i specialistů. Geologické jednotky lemující prolom
dokumentují přes 600 milionů let starou historii Země a její neobyčejné nerostné bohatství. Všechny
tyto procesy daly tvář dnešní krajině, která je naším domovem. Naučme se jí chápat! Česko-bavorský
geopark je krajinným celkem v srdci Evropy. Na území Karlovarského kraje, Plzeňského kraje
(Tachovsko) a čtyř bavorských okresů (Neustadt/Waldnaab, Tirschenreuth,Wunsiedel a Bayreuth) je
představena geologická stavba v roli podmiňujícího faktoru ekonomického a kulturního vývoje lidské
společnosti. Tento fenomén je popularizován naučnými stezkami a muzejními expozicemi, budováním
informačních center a pořádáním tématických výstav, přednášek a kulturních akcí. Cílem je prohloubit
sounáležitost s krajinou a poukázat na zajímavosti, které často nejsou veřejnosti známy.
Karlovarský kraj leží v geoparku svojí velkou částí. Na jeho území jsou soustředěny výskyty
nejrůznějších hornin - od žul a rul přes vzácné relikty zemského pláště až sopečné horniny a mocné
sedimentární jednotky. Geologickou pestrost podtrhují ložiska hnědého uhlí, keramických surovin, rud
a drahých kovů, výskyty vzácných nerostů, jakož i nesčetné minerální prameny a bizarní skalní útvary.
Mnoho míst je chráněno jako přírodní a technické památky, největší plošnou jednotkou je Chráněná
krajinná oblast Slavkovský les. Kulturně-vědecký význam krajiny utvářely světové osobnosti geologie
jako Georgius Agricola, Johann Wolfgang Goethe, Kašpar Šternberk, Marie Curie-Sklodowská a další.
Významné lokality geoparku na území Karlovarského kraje jsou věnovány řadě vzájemně se
prolínajících témat.
Geologie a geomorfologie: Božídarské rašeliniště, Hory-Jan Svatoš, Hroznětín-Krásný vrch, Kladské
rašeliny, Kynžvartský kámen, Pomezná, Rybničná-Viklan, Staré Sedlo-Údolí Ohře, Vysoký kámen u
Kraslic.
Prameny a lázeňství: Karlovy Vary, Kynžvartské kyselky, Mariánské Lázně, Milhostov-Bublák,
Prameny, Vonšov-Soos.

Vulkanismus: Andělská Hora, Františkovy Lázně-Komorní hůrka, Mýtina-Železná hůrka, Rotavské
varhany.
Mineralogie a paleontologie: Dřenice, Hazlov-Goethova trasa, Loketské serpentiny, Lomnice-Erika,
Mnichov-Sítiny
Hornická historie: Boží Dar-Zlatý Kopec, Čistá-důl Jeroným, Horní Blatná-Vlčí jámy, Horní Slavkov,
Hřebečná, Jáchymov, Krásno, Nejdek, Oloví, Přebuz, Šindelová.
Těžba uhlí a rekultivace: Habartov-Medard, Lítov-Chlum Sv. Maří, Nové Sedlo-lom Družba, Sokolovarboretum Antonín.

Další plánované naučné stezky a informační místa v rámci ČBGP
Název v projektu
Arboretum Antonín

Bublák

Dlouhá stoka

Důl Jeroným

Goethova trasa
Horní Slavkov
Karlovy Vary
Krásno – dolování

Kynžvartský kámen

Lázně Kynžvart
Loketské serpentiny

km
Poznámky
2 Arboretum založené pro účely rekultivací v Sokolovské pánvi
– rekulvační techniky v lokalitě mezi Sokolovem a Citicemi.
Témata podobná jako u Velké podkrušnohorské výsypky +
druhy
a rozmístění jednotlivých druhů dřevin.
3 Vývěry minerálních vod a CO2 u obce Vackovec – přirozené
odplyňování Chebské pánve podél Hrzínského zlomu.
Témata: Hrzínský zlom a projevy na něm, slatiniště, Bublák.
V blízkosti zbytky nedokončené tzv. Hitlerovy dálnice
20 Hornická historie, technická památka. Informační tabule jsou
přístupné i v rámci jiných projektů (u Dlouhé stoky pod
krásenskou rozhlednou, NS Kladská – počátek Dlouhé
stoky).
Záměrem je zpřístupnit trasu podél celého toku Dlouhé stoky
(zatím schůdná Krásno – odb. před Novou Vsí).
3 Unikátně zachovalý cínový důl z pol. 16.stol. se soustavou
báňských rybníků. Dva úseky od parkoviště k horní těžební a
dolní odvodňovací štole. Možná i okruh přes Čistou a do
údolí Lobezského potoka.
2,9 Hazlovský křemenný val, křemenné výchozy. u cihelny
naleziště egeranu. Zastávky: Goethův kámen – Hazlovský
křemenný val – Goethova skalka – egeran – Erlanové lůmky.
2 Hornická historie, technická památka, mineralogie, geologie
na trase: Štola kašpara Pluha – štola Barbora – H. Slavkov.
2 Městská trasa.Zřídelní struktura lázní, proházka kolonádami
s vývěry horkých pramenů, geologické vazby, exkurze do
podzemí Vřídelní kolonády a kostela Sv. Maří Magdalény.
8,5 Západní část krásenského těžebního revíru – Vysoký kámen
(živec, greisen), Dlouhá stoky, rozhledna (technická
památka). Zastávky: Důl Vilém – vřesoviště – živcový lom
Krásno (geologie, těžba, surovina) – Vysoký kámen
(tektonika, ložiska cínu, mineralogie) – Koník – rozhledna na
Krásenském vrchu (historie, popis) – Dlouhá stoka –
Královské horní město Krásno.
balvan
mimořádných
rozměrů
s vyvinutými
5,3 Žulový
pseudoškrapy
a kamennou mísou (přírodní památka)
nedaleko zámeckého parku. Témata: PP Kynžvartský
kámen, geomorfologické tvary, geologie západní části
Slavkovského lesa, Lázně Kynžvart – prameny a lázeňství.
? V záměru města Lázně Kynžvart a ČSOP.
Bližší údaje zatím nejsou k dispozici.
Klasické výchozy loketské žuly s vyrostlicemi dvojčatně
srostlých živců („karlovarská dvojčata“), vyhlídka na Loket.
Přístup od parkoviště nad motokrosovým areálem.

Medard – Libík

4,5

Nejdek

14

Pomezná

0,4

Přebuz

4,5

Rotavské varhany

7,5

Sítiny

Staré Sedlo – Údolí Ohře

?

2,1

Železná hůrka

5

Hájek

?

Témata: geologie, karlovarský žulový masiv, sokolovská
pánev, loketská žula, karlovarská dvojčata.
Geologická poznávací trasa v horní části severních svahů
lomu Libík pod východní částí Habartova.
Geologická stavba a hornické památky v okolí Nejdku, vazba
ložisek nerostných surovin (cínonosné žuly, železná ruda,
uranové rudy) na žulový masiv karlovarského masivu.
Témata: město Nejdek, skála pod hradní věží, odkaliště
chemické úpravny uranových rud, štola Vysoká Pec,
železnorudný důl Jeroným, stoupovací kámen, hornická
obec Rudné, cínový důl Kajetán, stoupovna cínových rud,
propadliny cínových dolů JZ nad osadou, horní štola,
kamenné moře, soliflukční jevy (půdotok -stékání rozbředlé
půdy po svazích za krátkého léta v dobách ledových),
prameniště, Vysoká Jedle (křemenná jáma), Kostelní vrch
(vyhlídka, geomorfologie krajiny).
Ložisko stavebních písků S od obce Pomezná. V západní
hraně části sesuvu písků vycházejí zvětralé horniny svorů
arzberské série a hrubě zrnitá smrčinská žula. Materiál
z pískovny byl použit např. ke stavbě přehrady Skalka,
horniny byly ale využity už v r. 1309 na stavbu tvrze (ruiny
nad západním okrajem pískovny).
Témata: geologie, ruiny tvrze Pomezná (geologie a stavební
materiály), přírodní rezervace Rathsam (fauna, flóra a
ochrana přírody).
Pozůstatky důlní činnosti v okolí obce (těžba cínu, dědičný
vodní příkop, pinková řada na Čertově hoře, těžní věž Hlavní
šachty. Témata: obec Přebuz, počátky hornictví, střetávání
dávné
a nedávné hornické činnosti, důl Otto, Hlavní
jáma, Panský důl, Čertova skála, Rytířská šachta, Přebuzský
vodní příkop.
Okružní trasa: vrátnice Rotas, s.r.o. – Rotavské varhany –
Růžové údolí – čedičový lom u Jindřichovic a zpět.
Okolí Sítiny JV od Pramenů. V 1. etapě jednotlivá místa s inf.
panely vyznačená v prospektu, ve 2. etapě klasická NS.
Témata: hadcové lůmky Sítiny, průzkumná štola v hadci,
štola JD („Amálie“), hadcové lůmky na Planém vrchu,
přírodní rezervace Planý vrch (význačná rostlinná
společenstva na hadcových skalkách se zbytka přirozeného
borového porostu), rozvaliny Fritzova mlýna, hřbitov
v Mnichově.
Staré Sedlo, minerální závod Svaté Trojice – štola Jana
Křtitele
(technická
památka)
–
jeskyně
Cikánka
(pseudokrasové jeskyně
a paleontologická lokalta
třetihorní flóry na území přírodní památky Údolí Ohře) –
Trasmotel.
Sopečný kužel jižně od nádrže Jesenice, mezi obcí Mýtina a
státní hranicí. Pozůstatky kvarténí sopky, minerální prameny
Kyselecký Hamr v ČR a Neualbereuth v SRN.
Opuštěný kaolinový a čedičový lom mezi Velkým rybníkem
a Hájkem. V současnosti je na lokalitě ukončena těžba
nerostných surovin, prostor kaolinového lomu Hájek-východ
je určen pro ukládání skrývky z plánovaného lomu
Ruprechtov. Zatopený lom Hájek-západ je využíván ke
koupání (na vlastní nebezpečí).
Zatím by měla být
umístěna centrální informační tabule.
Reálnost vybudování NS je asi po r. 2015 (po ukončení
skrývky).

Družba

Dřenice

Oloví

Prameny

Šindelová

Viklan
Vysoký kámen

Zlatý kopec

Výhledové místo na Pískovém vrchu mezi Novým sedlem
a Královským Poříčím – panoráma hnědouhelného lomu
Družba. Témata: vliv člověka na krajinu, Sokolovská pánev,
těžba uhlí, výhledové panorama.
Pískovna u Dolních Dvorů – 3 vyhlídky na okraji těžby.
Názorná ukázka geologického složení Chebské pánve a
způsobu uložení vrstev, výskyty vltavínů s možností jejich
nálezu.
Témata: geologie, těžba, úprava a použití šterkopísku,
sedimenty.
Historická důlní díla v malebné lesnaté krajině mezi starým
hornickým městem Oloví a romantickým hradem Hartenberk.
Pozůstatky po dolování olověných rud jako důležité suroviny
pro produkci stříbra v Čechách. Odbočky ze stávající zelené
pěší trasy mezi Hřebeny a Olovím. Témata: štola Kryštof,
Petrova štola.
Bývalé lázeňské středisko v geologicky a horotvorně
zajímavém terénu s četnými pozůstatky po těžbě cínových
rud. Témata: Dvě informační tabule v obci – Alžbětiny lázně,
Rýžovnické kopečky.
Torzo vysokopecní hutě v Šindelové. Historie dobývání
a zpracování železné rudy v obci a okolí. V Blízkosti přírodní
památka Kamenný hřib (ukázka rozpadu žul karlovarského
masivu).
Přírodní památka Viklan severně od obce Rybničná na silnici
Bochov – Hlinky. Asi 8 km JZ jsou Čedičové varhany u
Hlinek (není součástí).
Geomorfologicky výrazná skupina křemencových skal
(přírodní památka). Obec Kámen (seismicita a pověsti o
Vysokém kameni)
a Vysoký kámen (geomorfologie,
geologie západní části Krušných hor, vyhlídka).
Objektem zájmu je ústí Tříkrálové štoly pod Kaffenberskou
cestou SZ od Božího Daru. Ve stráních nad hluboce
zaříznutým údolím Zlatého potoka svědčí o dobývání rud
v této části Krušných hor hned několik důlních děl.

Umístění informačních tabulí dle projektu
Česko-bavorského geologického parku, stav seznamu k 30.11.2008
Zdroj: Ing. Tomíček, Krajské muzeum Sokolov (opravy a doplnění L. Zoubek).
Názvy lokalit tučně zvýrazněné kurzivou byly v době přípravy publikace ověřeny na místě.

Název lokality
Andělská hora

Umístění
Andělská hora, za kostelem
vedle panelu č. 1 NS
Andělská hora – Kyselka.

Arboretum
Antonín

parkoviště u kláštera Sv.
Antonína Paduánského (sídlo
Sokolovské bytové)
před objektem penzionu
Geologie a hornictví v okolý Rýžovny a
Ryžovna-Salaš
Hřebečné.
náměstí před městským
Boží Dar - obec a hornická minulost
úřadem Boží Dar
pěšina podél Dlouhé stoky
Dlouhá stoka původní text
silnice - odstavná plocha
Krásenský vrch
odst. plocha u vyhlídky SUAS Sokolovská pánev, těžba uhlí, panorama
před štolou bývalého dolu
Důl Jeroným a ČBG
Jeroným
centrální informační tabule u Pískový lom při silnici mezi Lomnicí a
parkovací plochy vedle
Boučím.
silnice
Souvrství pánevních sedimentů různého stáří
před pískovnou
v Sokolovské pánvi, textury vrstev (způsoby
ukládání jednotlivých sedimentačních vrstev),
eocéní flóra, těžba nerostných surovin.
V Lokalitě příležitostná těžba, počítá se
s možností předem dohodnutých exkurzí
(Sokolovská uhelná a.s.).
odst. plocha nad Pluhovou
Pluhova štola
štolou
odstavná plocha u hřbitova Budova děkanství - historie a současnost
hornictví
odst. plocha před
Horní Slavkov - město, muzeum, ČBG
Pivovarskými sklepy sklepy
u altánu důlního díla Červená Červená jáma
jáma
náměstí Míru v Abertamech Cín u Hřebečné

Rýžovna
Božídarské
rašeliniště
Dlouhá stoka
Dlouhá stoka
Družba
Důl Jeroným
Erika

Horní Slavkov
Horní Slavkov
Horní Slavkov
Hřebečná
Abertamy
(Abertamy)
Jáchymov
Jan Svatoš
Jan Svatoš
Karlovy Vary

před vstupem do hornického
skanzenu Barbora u
bývalého dolu Svornost
parkoviště u zahrádek obce
Doubí, u stezky ke
Svatošským skálám
křižovatka u naučné stezky
za obcí Hory u Jenišova
Dvořákovy sady – jižně od
hotelu Thermal, za
Dvořákovou lávkou

Téma
Znělcová skaliska jako pozůstatky třetihorního
vulkanismu. Témata: Historie obce,
Vulkanismus Doupovských hor,
geomorfologie a geologie Doupovských hor,
příroda, hydrogeologické poměry.
Arboretum Antonín a ČBG

Jáchymov a ČBG
Naučná stezka Jan Svatoš a ČBG
Naučná stezka Jan Svatoš a ČBG
Karlovy Vary a ČBG

Název lokality
Karlovy Vary

Umístění
u Vřídelní kolonády za
Jánským mostem
u nového parkoviště

Kladské
rašeliny
Komorní hůrka u expozice spolku Vulkán
Krásno
před muzeem
Krásno
Krásno - na náměstí
Kynžvartský
na náměstí před kostelem
kámen
naučná stezka u obce
Lítovská
Chlum sv. Maří
výsypka
Mariánské Lázně pod centrálním parkovištěm
parkoviště u geoparku,
Mariánské
v blízkosti hotelu Silva
Lázně
za muzeem na náměstí J.
Mariánské
Goetha
Lázně
Nejdek
pod skálou
na náměstí
Nejdek
u parkoviště na návsi
Vysoká pec
Oloví
náměstí v Horním Oloví
Oloví
před žel. st. Hřebeny
Pomezná
křižovatka cest nad
pískovnou
na návsi před obecním
Přebuz
úřadem
Mnichov - náměstí
Mnichov
u parkoviště Soos
Soos
Staré Sedlo
před kostelem
u lávky přes řeku Ohři
Staré Sedlo
u cesty do kempu U Rybníka
Šindelová
v obci Šindlová
nám. Sv. Vavřince pře
Horní Blatná
městským úřadem
Blatenský vrch u rozhledny na Blatenském
vrchu
Železná hůrka
autobusová zastávka a točna
u obce Mýtina

Téma
Karlovarská zřídelní struktura
CHKO Slavkovský les a ČBG
O ČBG, se zaměřením na Komorní hůrku i na
františkolázeňské prameny
Důl Vilém, Hornické muzeum
Krásno, těžba cínu a ČBG
Lázně Kynžvart a ČBG
5 témat na trase kolem laguny
Mariánské Lázně a ČBG
Geologický park – geologie a horniny
Slavkovského lesa
Geologický park – geologie a horniny
Slavkovského lesa
Hradní skála
Město Nejdek
Železnorudný důl Jeroným (Hieronymus)
Oloví - královské horní město
Hartenberk, rudní žíly a štoly
Pískovna Pomezná - panorama
Obec Přebuz, ČBG
Mariánskolázeňské hadce
Soos a ČBG
Podnikatel Starck a průmysl na Sokolovsku
Minerální závod
Železářská pec, geologie, Kamenný hřib
Naučná stezka horní Blatná – Vlčí jámy,
Horní Blatná a těžba cínu, ČBG
Blatenský vrch a ČBG
O ČBG a jeho přeshraničním charakteru Železná hůrka, Kyselecký Hamr, Sibyllenbad

Část D.

Potvrzení o návštěvě jednotlivých míst z části A a části B

1)

Poohří

2)

Okolí hradu Seeberg

3)

Komorní hůrka

4)

SOOS

5)

Lubsko

6)

Nad rybníkem Sýkorák

7)

Geologický park Mariánské lázně

8)

Lázeňské lesy

9)

Kynžvartské kyselky

10)

Kladská

11)

Smraďoch

12)

Mnichovské hadce

13)

Siardův pramen

14)

Šibeniční vrch

15)

Lázeňskými lesy Karlovy Vary

16)

Stezka k přírodě

17)

Andělská Hora – Kyselka

18)

Doubí - Svatošské skály

19)

Botanická stezka Sokolov

20)

Královské Poříčí

21)

Lítovská výsypka

22)

Velká krušnohorská výsypka

23)

Stopami horníků

24)

Vysoká pec – Rudné

25)

Hamerská stezka

26)

NS Ruperta Fuchse

27)

Hřebečná – Rýžovna

28)

Horská NS Abertamy – Plešivec

29)

Alexandra Wüsta

30)

Horská NS Potůčky

31)

Horní Blatná - Vlčí jámy

32)

Blatenský příkop

33)

Božídarské rašeliniště

34)

Ježíškova cesta

35)

Jáchymovské peklo

36)

Horská NS Merklín

37)

Ze Staré Role do Nové Role

38)

Svatoblažejský rybník

39)

Vladař

Dlouhá stoka a rozhledna na
Krásenském vrchu
Důl jeroným a Čistá

Okolo Vladaře

