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POZNEJTE 
KRAJ TURISTŮM 
ZASLÍBENÝ

Chcete zažít radost z pobytu v přírodě nebo 
objevovat nepoznaná a tajemná místa? Vydejte 
se po naučných stezkách Karlovarska a spojte 
výlet do kraje léčivých pramenů, lázní a kultur-
ních památek s návštěvou národních parků, 
chráněných krajinných oblastí či přírodních 
rezervací. 

Zažijte na vlastní kůži oázu klidu a odpočinku 
ve Slavkovském lese se vzácnými klimatický-
mi podmínkami, které jsou důležitou složkou 
léčebné terapie. Zavítejte do rezervace Soos, 
českého Yellowstonu či na Andělskou Horu, 
magické místo nabité pozitivní energií. Naučné 
stezky Krušných hor s hustými lesy a širými 
pláněmi vám poodhalí bohatou osmisetletou 
hornickou minulost. Kamkoli se vydáte, nalez-
nete ideální místo pro relaxaci, aktivní dovole-
nou i poznávání přírodních krás. 

Za zážitky a poznáním se do Karlovarského 
kraje můžete vypravit sami, s rodinou, ale i par-
tou kamarádů. Z 84 naučných stezek vám nabí-
zíme výběr toho nejlepšího. Jejich kompletní 
a aktuální seznam najdete na www.kctkv.cz 
a na www.mapy.cz.

Na shledanou na naučných stezkách se těší 
tým Destinační agentury Karlovarského kraje.

„Utrhl jsem květinu a zvadla 
mi. Chytil jsem motýla a umřel 
mi v dlaních. Pochopil jsem, 
že krásných věcí se lze dotýkat 
jen srdcem.“ John Lennon

http://www.kctkv.cz
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NS 1 → 
OKOLÍ HRADU 
SEEBERG
Naučná stezka popisuje historii 
obce, vývoj osidlování podhradí 
a rozvoj řemesel, faunu a floru 
v povodí Slatinného potoka.

Lokalita: Chebsko, cca 5 km SZ 
od Františkových Lázní

Mapa KČT: č. 1 Ašsko a Chebsko

Dostupnost: celoročně 

Značení: turistická značka NS 
a směrové červené a modré šipky 

Náročnost terénu: nenáročný terén 
s mírným převýšením a dobrými 
cestami, vhodný i pro rodiny s dětmi 

Časová náročnost: delší 
2. okruh cca 1 hodina (včetně 
odbočky k zastavení č. 6)

Druh přesunu: pěší turistika 

Začátek a konec trasy: parkoviště 
před hradem Seeberg

Délka stezky: 1. červený okruh — 
900 m, 2. modrý okruh — 1800 m 

 → ZASTÁVKY 

č. 1 Naučná stezka Okolí hradu Seeberg (zá-
kladní informace o NS a mapka obou okruhů), 
č. 2 Panský mlýn (o historii mlýnů na Slatinném 
potoce, život kolem bývalých mlýnských rybníků), 
č. 3 Kaplička u studánky (historie vzniku kap-
ličky, nevysychající studánky, povodí Slatinného 
potoka), č. 4 Farní škola (historie školy a škol-
ství v Ostrohu), č. 5 Kostel sv. Wolfganga (cenné 
mramorové náhrobní desky bývalých majitelů 
panství, netopýří úkryty ve sklepení kostela, 
ojedinělý dub šarlatový u zdi kostela), č. 6 Na 
mostě — na 1. okruhu (historická spojnice dvou 
částí obce, geologický náhled na soutěsku 
Slatinného potoka v tomto místě), č. 7 U pe-
kárny — na 2. okruhu (z historie řemesel a ob-
živy obyvatel Ostrohu, pozůstatky původních 
kyselých doubrav v údolí Slatinného potoka), 
č. 8 Mlýn na kosti — na 2. okruhu (využití ener-
gie vodního toku pro průmyslovou výrobu, geo-
logická skladba okolí Ostrohu na okraji Chebské 
pánve), č. 9 Kachní rybník — na 2. okruhu (po-
zůstatky povrchové těžby rud, prameniště vod 
v okolí), č. 10 Restaurace Prüller (rozvoj cestov-
ního ruchu a turistiky v Ostrohu v 1. pol. 20. sto-
letí, zahrady a hospodářská stavení jako útočiště 
zpěvného ptactva)

 → DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

Hrad Seeberg (na obrázku)

Seeberg, románský a gotický palác s rene-
sančním křídlem s krásnou arkádovou chod-
bou, patří mezi nejstarší hrady na Chebsku. 
Nezapomeňte navštívit hrázděnou barokní 
stodolu, kolnu a věžový špejchar v předhradí, 
které je věnováno lidové kultuře, zemědělství 
a řemeslům chebského venkova v 19. století.

Přírodní rezervace Amerika
Vydejte se z centra Františkových Lázní pěšky 
nebo mikrovláčkem do lesoparku Amerika. 
Užijte si jízdu na lodičkách i přírodní koupání. 
Kromě krásné přírody tu v malém zooparku 
potkáte i několik druhů zvířat.

Hrad a zámek Libá
Raně gotický hrad Liebenstein v obci Libá 
z poloviny 13. století byl na počátku 18. století 
přestavěn na reprezentativní barokní zámek. 
Expozice Běh času ukazuje jeho architekto-
nický vývoj.

↑
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NS 2 → 
KOMORNÍ 
HŮRKA 
Naučná stezka je zaměřená na 
geologii a historii národní přírodní 
památky Komorní hůrka.

Lokalita: Chebsko, na červené a modré TZT 
mezi Chebem a Františkovými Lázněmi

Mapa KČT: č. 1 Ašsko a Chebsko

Dostupnost: autem do Komorního 
Dvora, pěšky z Chebu (2 km) nebo 
Františkových Lázní (3 km), obě výchozí 
místa dostupná vlakem i autobusem

Značení: turistická značka naučné stezky

Náročnost terénu: nenáročný nezpevněný 
terén, nevhodný pro kočárky nebo kola 

Časová náročnost: do 1 hodiny

Druh přesunu: pěší turistika

Začátek a konec trasy: Komorní Dvůr

Délka stezky: 650 m

 → ZASTÁVKY 

č. 1 Historie a výzkum sopky, č. 2 Geologický 
vývoj, č. 3 Sopečné vyvřeliny

 → DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

Sopka Komorní hůrka 
Prozkoumejte štolu nejmladší české sopky, 
pojmenované podle J. W. Goetha, která vás 
dovede do hloubky sedmnácti metrů. Zejména 
prostor těžební jámy je významnou botanic-
kou lokalitou, kde na přelomu května a června 
vykvétá vzácně se vyskytující orchidej vsta-
vač kukačka.

Přírodní rezervace Soos
Bahenní sopky vyvěrající ze samého nitra země, 
tajemné mokřady plně netypických slanomil-
ných rostlin nebo unikátní štít z nahromaděných 
schránek jezerních řas skrývá přírodní rezer-
vace, která je přístupná korytem vyschlého 
slaného jezera.

↑
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NS 3 → 
SOOS 
Naučná stezka, zaměřená na 
geologii, botaniku a zoologii vede 
neobyčejnou přírodní rezervací 
Soos s řadou minerálních pramenů 
a bublajícími bahenními sopkami.

Lokalita: Chebsko, osada Nový Drahov 
(Hájek) na žel. trati č. 146 Tršnice—Luby

Mapa KČT: č. 1 Ašsko a Chebsko

Dostupnost: vlakem z Tršnic, autem od 
Chebu, Františkových Lázní nebo Kynšperka 
n. Ohří, pěšky po červené TZT z Chebu 
(14 km) nebo z Františkových Lázní (6,5 km)

Značení: bez značení, v terénu 
umístěny informační panely

Náročnost terénu: nenáročný, 
bezbariérový, rovinatý terén částečně 
po povalových chodnících a upravené 
cestě, návrat od poslední zastávky vede 
po komunikaci s občasným provozem 

Časová náročnost: do 1 hodiny

Druh přesunu: pěší turistika 

Začátek a konec trasy: cca 200 m 
od železniční zastávky Nový Drahov

Délka stezky: 2 km

 → ZASTÁVKY 

č. 1 Geologická mapa. Hydrologická mapa, Profil 
Chebské pánve, č. 2 Sooská kotlina, Plán NPR 
Soos, č. 3 Císařský pramen, č. 4 Fauna — živo-
čichové v rezervaci, č. 5 Profil ložiska křemeli-
ny — křemelinový štít, č. 6 Mofety (Profil Sooské 
kotliny v prostoru mofet), č. 7 Slanomilná flóra 
v rezervaci, č. 8 Rašeliništní květena, č. 9 Pra-
men Věra (Plán pramenné oblasti Soos, Profil 
vzniku pramenů NPR Soos, Plán vzniku prame-
nů v Chebské pánvi)

 → DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

Muzeum Soos
Navštivte muzejní expozici o přírodě rezervace 
s rozsáhlou výstavou ptačího světa Chebska 
a paleontologickou částí Dějiny země, jejíž sou-
částí jsou modely prehistorických ještěrů.

Úzkorozchodná dráha Kateřina 
v rezervaci Soos
Dopřejte si projížďku vláčkem po úzkorozchodné 
trati, po které se původně vozily keramické jíly 
a hlíny. Můžete pozorovat rozsáhlé rašeliniště 
a slatiniště, kde vyvěrá velké množství minerál-
ních pramenů a čistý oxid uhličitý v takzvaných 
mofetách — bahenních sopkách.

↑
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NS 4 →  
LUBSKO 
Naučná stezka je zaměřená na 
historii mikroregionu a jeho osídlení, 
rozvoj průmyslu a zemědělství, 
geologii a ekologii krajiny.

Lokalita: katastr města Luby

Mapa KČT: č. 1 Ašsko a Chebsko

Dostupnost: celoročně (v zimě v závislosti 
na množství sněhu v lesních úsecích)

Značení: turistická značka NS

Náročnost terénu: středně náročný terén 
vhodný i pro rodinnou turistiku, cca 1/3 trasy 
vede po asfaltových komunikacích, zbytek 
po lesních a polních cestách

Časová náročnost: 2—4 hodiny pěšky,  
1—2 hodiny na kole

Druh přesunu: pěší turistika a cykloturistika 
(trekingová a horská kola)

Začátek a konec trasy: Luby, nám. 5. května

Délka stezky: 9 km

 → ZASTÁVKY 

č. 1 Vymezení a  terénní profil NS Lubsko, 
č. 2 Socha houslaře (symbol výroby houslo-
vých nástrojů v Lubech), č. 3 Lubsko, č. 4 Tra-
dice houslařství, č. 5 Pomník osvobození a vý-
voj 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 Hyd-
rologické 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 Vyso-
ký kámen), č. 12 Živočišné druhy na Lubsku, 
č. 13 Vegetace na Lubsku a klimatické po-
měry, č. 14 Začlenění Lubska do širší krajiny 
(panorama Chebské pánve), č. 15 tabule chy-
bí, č. 16 Vývoj počtu obyvatel a národnostní 
skladba (před a po 2. svět. válce), č. 17 Farní 
kostel sv. Ondřeje

 → DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

Městský úřad Luby
Stálá expozice historie města Luby s množ-
stvím historických fotografií, pohlednic a dobo-
vých předmětů.

Vysoký kámen (na obrázku)

Vystoupejte na přírodní památku na skalním 
hřbetě v Přírodním parku Leopoldovy Hamry, 
jenž je oblíbeným výletním cílem.

Ranch Eldorádo, Nový kostel
Zažijte neopakovatelné kouzlo romantické pří-
rody a ty nejkrásnější zážitky z jízdy na koni.

↑
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NS 5 → 
GEOLOGICKÝ PARK 
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Naučná stezka vás provede expozicí 
ve volné přírodě ve svahu lesoparku, 
kam byly umístěny známé i vzácně 
se vyskytující horniny z vybraných 
lokalit Slavkovského lesa. 

Lokalita: Slavkovský les, 
město Mariánské Lázně

Mapa KČT: č. 2 Slavkovský 
les a Mariánské Lázně

Dostupnost: vlakem, autobusem, 
autem do Mariánských Lázní 

Značení: směrové tabule a informační panely

Náročnost terénu: nenáročný terén 
využívaný k lázeňským procházkám

Časová náročnost: do 1 hodiny

Druh přesunu: pěší turistika 

Začátek a konec trasy: lesopark 
nad budovou Městského muzea 
Mariánské Lázně, Goethovo nám. 11

Délka stezky: na téměř 10 ha cca 1,5 km 
lesních pěšin ve svahu bukového lesa

 → ZASTÁVKY 

Vstup: Informační panel Česko–bavorský geo-
logický park s plánkem NS, č. 1 Horská žu-
la, č. 2 Žulový porfyr — Valdštejnův pomník, 
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 Migma ti-
tická 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 (serpen-
tinit), č. 21 Symbolický hřbitov, č. 22 Kamenný 
proud, č. 23 Lesní vegetace, č. 24 Lesní 
květena

 → DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

Zpívající fontána (← na obrázku)

Zaposlouchejte se do melodií Zpívající fon-
tány, která se rozeznívá denně od 30. 4. do 
31. 10. každou lichou hodinu mezi 7.00 a 19.00. 
Ve 21.00 a 22.00 vás čeká i projekce s barev-
ným osvětlením. 

Městské muzeum
Navštivte expozici v Goethově domě, která je 
věnována historii města, lázeňství, minerálním 
pramenům, okolní přírodě a slavným návštěv-
níkům Mariánských Lázní.

Geologický park

↑
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NS 6 → 
LÁZEŇSKÉ LESY 
MARIÁNSKÉ 
LÁZNĚ
Naučná stezka se zaměřuje 
na lázeňství, historii, geologii, 
hornictví, lesnictví, zoologii, 
botaniku a ekologii.

Lokalita: Slavkovský les, 
město Mariánské Lázně

Mapa KČT: č. 2 Slavkovský 
les a Mariánské Lázně

Dostupnost: celoročně, parkování 
u Miniaturparku Boheminium  

Značení: směrové tabule 
s turistickou značkou

Náročnost terénu: lehčí horská 
túra po lesních cestách

Časová náročnost: 1,5—3 hodiny

Druh přesunu: pěší turistika 

Začátek a konec trasy: rozcestí nad 
Prelátovým pramenem (Přírodní park Prelát)

Délka stezky: 5,2 km

 → ZASTÁVKY 

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 funk-
ce lesa, č. 14 Spárkatá zvěř, č. 15 Zimní spor-
ty, č. 16 Rozhledna Hamelika, č. 17 Slavní ná-
vštěvníci, č. 18 Suťové lesy, č. 19 Nepůvodní 
byliny, č. 20 Fauna a flora, č. 21 Pohádková ces-
ta, č. 22 Výletní místa, č. 23 Význam lesů při 
hospodaření s vodou

 → DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

Miniaturpark Boheminium 
Vezměte děti do krajinného parku s více než 
70 modely významných pamětihodností z celé 
republiky, kde nechybí třeba hrad Karlštejn, 
Ještěd nebo Bezděz.

Obůrka Hvozd
Potěšte se pohledem na daňky a  jeleny, 
kteří volně pobíhají v oboře nedaleko Parku 
Boheminium.

Rozhledna Hamelika (← na obrázku)

Pokochejte se výhledem na lázeňské centrum, 
Slavkovský les či Zelenou horu.

Lázeňské lesy

↑
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NS 7 → 
KYNŽVARTSKÉ 
KYSELKY 
Vycházka ke třem přírodním 
minerálním pramenům v krásné 
přírodě Slavkovského lesa.

Lokalita: Slavkovský les mezi 
Lázněmi Kynžvart a obcí Valy

Mapa KČT: č. 2 Slavkovský 
les a Mariánské Lázně

Dostupnost: ze žel. st. 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

Značení: turistická značka naučné stezky 
a plastové směrovky na odbočkách

Náročnost terénu: nenáročný terén s mírným 
stoupáním a klesáním po lesních cestách

Časová náročnost: 1 hodina

Druh přesunu: pěší turistika 

Začátek a konec trasy: u silnice mezi Lázněmi 
Kynžvart (1,5 km) a obcí Valy (3,5 km)

Délka stezky: 2,2 km

 → ZASTÁVKY

č. 1 Jezevčí kyselka, č. 2 Lyščí kyselka, č. 3 Kančí 
kyselka, č. 4 Zaječí kyselka, č. 5 Devátá kysel-
ka. Úvodní informační panel s popisem lokality 
a jednotlivých pramenů. Co je minerální voda? 
Mapka s vyznačením území a pramenů zahrnu-
tých do naučné stezky Prameny (Jezevčí pra-
men, Liščí prameny a Kančí pramen).

 → DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

Kynžvartské minerální prameny
Ochutnejte minerální prameny Richard, Viktor 
a  Helena v  areálu Léčebných lázní Lázně 
Kynžvart.

Zámek Kynžvart 
V bývalém sídle kancléře Metternicha najdete 
zámecké muzeum s historickými mincemi, pří-
rodními i technickými kuriozitami nebo exo-
tickými zbraněmi, a také rozsáhlou knihovnu.

↑



20—21

NS 8 → 
KLADSKÁ 
Naučná stezka zaměřená na 
biologii, historii a geologii vede 
kolem Kladského rybníka po 
okraji přírodní rezervace Kladské 
rašeliny, konkrétně části Tajga.

Lokalita: Slavkovský les, po silnici 
9,5 km severně od Mariánských Lázní

Mapa KČT: č. 2 Slavkovský 
les a Mariánské Lázně

Dostupnost: autem i autobusem, na kole 
z Mariánských Lázní (12 km) nebo Lázní 
Kynžvart (7,5 km), pěšky po zelené turistické 
značené trase z Mariánských Lázní (8,5 km)

Značení: turistická značka naučné stezky

Náročnost terénu: nenáročný, rovinatý, bez-
bariérový terén, štěrkopískové cesty a po-
valový chodník (vhodné i pro chůzi naboso)

Časová náročnost: do 1,5 hodiny

Druh přesunu: pěší turistika 

Začátek trasy: před loveckým 
zámečkem na Kladské (na obrázku)

Konec trasy: u silnice Kladská–Prameny 
(cca 550 m k loveckému zámečku na Kladské)

Délka stezky: cca 2 km (obě části)

 → ZASTÁVKY

č. 1 Naučná stezka Kladská — smysl a význam 
ochrany Slavkovského lesa, znak CHKO a sym-
bolika 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 rašelin — vznik vrcho-
višť a rašeliny — slatiniště, přechodová rašelini-
ště, 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 kra-
jinná oblast Slavkovský les; informační panely 
v pokračování za silnicí bez čísel. V okrajových 
částech širšího okolí Kladské, Lesy jako takové 
plní tři základní funkce, Půda je nedílnou sou-
částí a  důležitým faktorem, les je rostlinné 
a živočišné společenstvo, NS Kladská — úvodní 
panel u parkoviště (+ informační panel Kladská —  
Česko–bavorský geopark u parkoviště). 

 → DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

Dům přírody Slavkovského lesa
Seznamte se s přírodními i kulturními zajíma-
vostmi a cennostmi Chráněné krajinné oblasti 
Slavkovský les.

Dlouhá stoka (na obrázku)

Zastavte se u  umělého kanálu vybudova-
ného v roce 1536 pro rozvoj důlní činnosti na 
Slavkovsku, který je zapsán na seznamu kul-
turních památek.

↑



22— 23

NS 9 → 
SMRAĎOCH
Naučná stezka lesním 
vrchovištním rašeliništěm 
je zaměřená na biologii, 
geologii a ekologii.

Lokalita: Slavkovský les, nedaleko silnice 
mezi Mariánskými Lázněmi a obcí Prameny

Mapa KČT: č. 2 Slavkovský 
les a Mariánské Lázně

Dostupnost: autem po silnici 
od Mariánských Lázní nebo pěšky 
po modré TZT od rozcestí TZT u Čedoku 

Značení: z parkoviště u silnice  
(cca 200 m nad lesní restaurací Nimrod)

Náročnost terénu: nenáročná trasa 
po vyvýšených dřevěných chodnících 
s bezbariérovým přístupem

Časová náročnost: cca 15 min. 

Druh přesunu: pěší turistika 

Začátek a konec trasy: na modré TZT

Délka stezky: 1,6 km

 → ZASTÁVKY

č. 1 Návštěvní řád CHKO s  mapkou okolí, 
č. 2 Vznik minerálních pramenů a mofet

 → DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

Farská kyselka (↓ na obrázku)

Ochutnejte minerální pramen Farské kyselky, 
který je nejvýše položeným vývěrem minerální 
vody v CHKO Slavkovský les. Patří mezi nej-
chutnější minerální vody v této oblasti.

Siardův pramen
Přesvědčte se sami o léčivých účincích vody 
ze Siardova pramene nedaleko obce Mnichov, 
který je zmiňován již od roku 1664.

Smraďoch

↑



24—25

NS 10 → 
MNICHOVSKÉ 
HADCE
Naučná stezka, zaměřená 
na botaniku, geologii a historii, 
je největším hadcovým 
komplexem v Čechách.

Lokalita: Slavkovský les, okolí obce Nová Ves

Mapa KČT: č. 2 Slavkovský 
les a Mariánské Lázně

Dostupnost: od jara do podzimu, autobusem 
(omezeně) nebo autem 
do obce Prameny

Značení: část NS vede po zelené 
trase Prameny — Bečov n. Teplou

Náročnost terénu: nenáročný terén 
(lesní pěšiny, cesty a silničky) 

Časová náročnost: 
trasa 12 km: 2,5—4,5 hodiny, 
trasa 17 km: 3,5—6,5 hodiny

Druh přesunu: pěší turistika, 
část trasy sjízdná na kole 

Začátek trasy: Upolínová louka a Křížky 
u silnice mezi Prameny a Novou Vsí

Konec trasy: rozcestí Pluhův bor na zelené 
turistické značce Bečov n. Teplou — Prameny

Délka stezky: 12 km 
(od Upolínové louky a zpět) 

 → ZASTÁVKY

č. 1 Upolínová louka, č. 2 Křížky, č. 3 Dlouhá sto-
ka, č. 4 Hadec, č. 5 Brusírny hadce, č. 6 Pluhův 
bor, č. 7 Grünská kyselka, č. 8 Dominova skal-
ka, č. 9 Novoveská kyselka 

 → DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

Kladská (↓ na obrázku)

Prozkoumejte jedno z nejkrásnějších míst na 
Chebsku s rybníkem a loveckým zámečkem, 
které leží v centru nejcennějšího území Chráněné 
krajinné oblasti Slavkovský les.

Smraďoch
Unikátní rašeliniště vzniklé na proplyněných 
vývěrech podzemních vod, kde se sirovodík 
prodírá z hlubin Země na povrch, najdete neda-
leko Mariánských Lázní.

Mnichovské hadce

↑



26—27

NS 11 → 
SIARDŮV PRAMEN
Kruhová naučná stezka, zaměřená 
na přírodu, historii a geologii 
Slavkovského lesa, proslulého 
množstvím minerálních pramenů.

Lokalita: Slavkovský les, obec Mnichov

Mapa KČT: č. 2 Slavkovský 
les a Mariánské Lázně

Dostupnost: celoročně

Značení: turistická značka pro NS 

Náročnost terénu: nenáročný terén 
s mírným převýšením, polní a lesní cesty 

Časová náročnost: 1—2 hodiny

Druh přesunu: pěší turistika 

Začátek a konec trasy: naproti kostelu 
sv. Petra a Pavla v Mnichově

Délka stezky: 4,5 km

 → ZASTÁVKY 

č. 1 Mnichov — barokní radnice s pranýřem, ba-
rokní kostel sv. Petra a Pavla s mumií z 18. sto-
letí, č. 2 Kostelík sv. Jana Křtitele (Siardova 
kaple), č. 3 Siardův pramen (Svatá studna), 
č. 4 U mlýna — nedaleko bývalý Schöpplův 
mlýn, manufaktura na úpravu hadce a had-
cové lomy

 → DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

Křížky (↑ na obrázku)

Magické místo s jedinečným geniem loci nalez-
nete nedaleko obce Prameny v Slavkovském 
lese. Národní přírodní památka Křížky byla 
vztyčena v roce 1859 jako výraz díků za vylé-
čené nemoci.

Upolínová louka (← na obrázku)

Počátkem června spatříte kvést vzácný a ohro-
žený upolín evropský na Upolínové louce, která 
je Národní přírodní památkou.

Siardův pramen

↑



28—29

NS 12 → 
ŠIBENIČNÍ 
VRCH
Naučná stezka se věnuje 
rituálům spjatým s výkonem 
hrdelních trestů v období raného 
novověku (16.—18. století ). 
Využívá vzácně zachovalých 
a archeologicky prozkoumaných 
reliktů historické šibenice.

Lokalita: Slavkovský les, město 
Bečov nad Teplou

Mapa KČT: č. 2 Slavkovský 
les a Mariánské Lázně

Dostupnost: vlakem nebo autobusem 
z Karlových Varů nebo Mariánských 
Lázní nebo vlastním autem

Značení: turistická značka naučné stezky

Náročnost terénu: středně náročný 
po upravených cestách s převýšením 
v závěru stezky po lesní pěšině

Časová náročnost: do 1 hodiny

Druh přesunu: pěší turistika 

Začátek trasy: náměstí v Bečově nad Teplou

Konec trasy: popraviště na Šibeničním vrchu

Délka stezky: 1 km

 → ZASTÁVKY 

č. 1 O naučné stezce. Hrdelní soud a výkon 
hrdelních trestů, č. 2 Hrdelní tresty a trest obě-
šením, č. 3 Průvod k šibenici, č. 4 Kat, jeho 
povolání a společenské postavení, č. 5 Druhy 
šibenic, popravy a pohřbívání odsouzených

 → DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

Hrad a zámek Bečov nad Teplou 
Zavítejte do zámeckého areálu, který ukrývá 
Relikviář svatého Maura, druhou nejvzác-
nější památku Česka hned po korunovačních 
klenotech.

Bečovská botanická zahrada 
Projeďte se na loďce v  jedné z nejvýznam-
nějších historických sbírkových zahrad v Če-
chách. Její součástí je také unikátní bioferrata, 
první česká skalní stezka zaměřená na skalní 
vegetaci.

↑



30—31

NS 13 →  
ANDĚLSKÁ HORA — 
KYSELKA 
Naučná stezka vás provede 
zajímavostmi na cestě z Andělské 
Hory přes Šemnickou skálu až 
do bývalých lázní Kyselka.

Lokalita: východně od Karlových 
Varů, mezi silnicemi č. E 6 a č. 222

Mapa KČT: č. 4 Krušné hory — 
Klínovec a Karlovarsko

Dostupnost: celoročně

Značení: žlutá a červená TZT

Náročnost terénu: středně náročný 

Časová náročnost: 3—5 hodin

Druh přesunu: pěší turistika 

Začátek trasy: kostel sv. Archanděla 
Michaela na Andělské Hoře

Konec trasy: Kyselka 

Délka stezky: 10 km 
(+8 km případné odbočky) 

 → ZASTÁVKY

č. 1 Andělská Hora (pověst o založení hradu, his-
torie hradu, jaterník podléška, netopýr severní, 
konipas luční), č. 2 Štichlův mlýn (osídlová-
ní lokality od r. 1945, podběl lékařský, čolek 
horský, mlok skvrnitý, mnoho pověr o mlo-
ku), č. 3 Šemnická skála (Evropská ekologic-
ká síť, datel černý, sasanka hajní, výr velký), 
č. 4 Skalky skřítků (pověst O odchodu skřítků 
z tohoto kraje, puštík obecný, orsej jarní, geolo-
gický vývoj, struktura lesa), č. 5 Lázně Kyselka 
(prameny Doupovských hor, plicník lékařský, 
ledňáček říční, užovka stromová)

 → DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

Skalky skřítků 
Národní přírodní památka pseudokrasových 
dutin ve vulkanických horninách potěší oko 
romanticky založeného turisty i  dětských 
návštěvníků. Tvoří ji zhruba šedesát válcovi-
tých dutin o průměru od několika centimetrů 
po 1,5 metru a hloubce až 5 metrů. 

Rozhledna Bučina (← na obrázku)

Působivý výhled na údolí řeky Ohře se vám 
naskytne z  rozhledny na Bučině u Kyselky. 
Desetimetrovou kamennou věž nechal posta-
vit slavný rodák Heinrich Mattoni roku 1880. 
Náročná procházka s  velkým převýšením 
po kamenitých lesních cestách je dlouhá asi 
1,5 kilometru.

Andělská Hora

↑



32— 33

NS 14 → 
DOUBÍ — 
SVATOŠSKÉ 
SKÁLY 
Stezka je zaměřená na historii 
osídlení, archeologii, hornictví, 
geologii a ekologii.

Lokalita: Slavkovský les, levá 
strana údolí řeky Ohře

Mapa KČT: č. 4 Krušné hory — Karlovarsko

Dostupnost: celoročně s ohledem na počasí

Značení: turistická značka 

Náročnost terénu: středně těžký

Časová náročnost: 3—6 hodin pěšky, 
1—3 hodiny na kole

Druh přesunu: pěší turistika, cykloturistika 

Začátek trasy: Karlovy Vary — Doubí, 
zastávka autobusu Svatošská

Konec trasy: obec Hory

Délka stezky: 14 km + cca 2 km 
odbočky k zastávkám

 → ZASTÁVKY 

Svatošské skály (2 panely), u průzkumné što-
ly (č. 6 Těžba cínu v Poohří), v údolí Cínového 
potoka (č. 5 Naleziště Karlovarských dvojčat), 
informační panel Česko–bavorského geolo-
gického parku u cesty k Farmě Hory (hora Suk, 
Naleziště Karlovarských dvojčat), Hydrogeolo-
gický vrt (výzkumný vrt k zajištění ochranného 
pásma lázní Karlovy Vary)

 → DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

Svatošské skály (↓ na obrázku)

Mohutné skalní útvary připomínající zkame-
nělý svatební průvod uvidíte ve Svatošských 
skalách u Lokte.

Jeskynní vyhlídka (← na obrázku)

Úchvatný výhled na plošinu Slavkovského 
lesa a meandr řeky Ohře se vám naskytne ze 
žulové skály nad údolím řeky Ohře mezi Loktem 
a Svatošskými skalami.

Lesní vyhlídka
Jedinečný pohled ze skály nedaleko Farmy 
Hory do údolí řeky Ohře a na chráněnou kra-
jinnou oblast Slavkovského lesa. 

↑



34—35

NS 15 → 
OLOVĚNÝ 
HARTENBERG
Naučná stezka seznamuje 
s pozůstatky po historické těžbě 
olověných rud v severním okolí 
Hřebenů v Krušných horách.

Lokalita: údolí řeky Svatavy

Mapa KČT: č. 3 Krušné hory — Kraslicko

Dostupnost: celoročně s ohledem 
na roční dobu a počasí

Značení: ukazatele mimo systém KČT

Náročnost terénu: střední, svažitý 
terén, pevná obuv nutná

Časová náročnost: 1—2 hodiny

Druh přesunu: pěší turistika

Začátek a konec trasy: Hřebeny — 
železniční zastávka

Délka stezky: cca 3,5 km

 → ZASTÁVKY 

14 informačních panelů
(č. 6 Pinkový tah, č. 7 Petrova štola, č. 8 Hle-
dání ložiska, č. 12 Krásy podzemí, č. 13 Halda 
s propadlinou, č. 14 Mineralogie)

 → DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

Z rozcestí Hřebeny — lesní školka pokračovat 
po zelené ke hradu Hartenberg (prohlídky) a od 
něj po modré k vlakovové zastávce.
https://mapy.cz/s/penoporatu

Hrad Hartenberg
Zavítejte na zříceninu původně románského 
hradu z 12. století, který se vypíná nad údolím 
řeky Svatavy. Navštivte budovy bývalého har-
tenberského panství, obnovenou kapli sv. Tří 
králů a zastavte se v okolí hradu u nejvyšší 
borovice v Čechách.

Rozhledna Cibulka (← na obrázku)

U Oloví na Šibeničním vrchu vystoupejte na 
ocelovou rozhlednu Cibulka. Při hezkém počasí 
dohlédnete do okolí Doupova na Karlovarsku, 
na Zelenou horu na Chebsku i do německé 
části Krušných hor.

↑

https://mapy.cz/s/penoporatu


36—37

NS 16 → 
VYSOKÁ PEC — 
RUDNÉ 
Stezka je zaměřená na historii, 
geologii, hornictví, lesnictví, 
zoologii a botaniku.

Lokalita: okolí obcí Vysoká Pec a Rudné

Mapa KČT: č. 4 Krušné hory — Karlovarsko 
(Porolaví, Jáchymovsko, Klínovec) 

Dostupnost: od jara do podzimu autem, 
vlakem a pěšky do Vysoké Pece

Značení: turistická značka pro místní okruh

Náročnost terénu: horský terén s převýšením 
200 m, trasa přes louky a lesy

Časová náročnost: 2—3,5 hodiny 
+ cca 40 minut na cestu od vlaku a zpět

Druh přesunu: pěší turistika 

Začátek trasy: autobusová zastávka 
u restaurace Sportka (zastávka č. 3)

Konec trasy: parkoviště před restaurací 
Sportka (informační panel projektu 
Česko–bavorský geologický park)

Délka stezky: 9 km

 → ZASTÁVKY 

č. 1 Důl Hieronymus — historie dolu (736 m), 
č. 2 Vysoká pec na dřevěné uhlí, Rudenský po-
tok — vodní náhon pro vysokou pec, č. 3 Obec 
Vysoká Pec — historie obce (748 m), č. 4 Milíř — 
výroba dřevěného uhlí, č. 5 Voda podmínka 
života, č. 6 Kamenné hráze ohraničovaly po-
zemky i chránily úrodu, č. 7 Doly a důlní cesta 
(827 m), č. 8 Rudenský vodní příkop — voda 
pro důlní díla i mlýnská kola, č. 9 Rudné — his-
torie osady (798 m), č. 10 Kóty v okolí — vý-
hled (Havraní vrch 841 m), č. 11 Živočichové 
a rostliny — vliv středověké kolonizace na úze-
mí a následný úbytek druhové pestrosti fauny 
a flory, č. 12 Železnorudná stezka jako středo-
věká „průmyslová tepna“ (obecní úřad 748 m), 
č. 13 Úvodní informace o NS u želez. zast. ČD 
Vysoká Pec (parkoviště 748 m, zast. ČD 645 m)

 → DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

Přírodní park Přebuz (na obrázku)

Jedno z nejcennějších rašelinišť Krušných hor 
naleznete u německých hranic. Území je pro-
tkáno podzemními chodbami a šachtami, kde 
se od 12. století dolovala cínová ruda. 

Křížová cesta v Nejdku 
Vydejte se Křížovou cestou se 14 zastaveními 
v podobě kamenných kapliček, kde se vám 
naskytnou překrásné pohledy na historickou 
část města i daleké výhledy do hlubokého údolí 
Rolavy.

Důl Hieronymus

↑



38—39

NS 17 → 
RUPERTA FUCHSE 
Stezka, nazvaná podle fotografa 
Ruperta Fuchse, je zaměřená 
na hornictví, historii a život 
krušnohorských obcí a zajímavosti 
železniční trati Karlovy Vary — 
Johangeorgenstadt.

Lokalita: Nové Hamry a okolí

Mapa KČT: č. 4 Krušné hory — Karlovarsko 
(Porolaví, Jáchymovsko, Klínovec) 

Dostupnost: celoročně, v zimě 
v závislosti na sněhových podmínkách

Značení: modrá turistická 
značka pro místní okruh

Náročnost terénu: horský terén se znatelným 
převýšením, většinou po dobrých cestách

Časová náročnost: 1,5—2 hodiny 

Druh přesunu: pěší turistika horské kolo 

Začátek a konec trasy: parkoviště 
před hotelem Zívr

Délka stezky: 3,5 km

 → ZASTÁVKY 

č. 1 Hamerským okolím (sídla v okolí Nových 
Hamrů spjatá s hornictvím, jelení Chaloupky, 
Vysoká Pec, Nejdek), č. 2 Kostel sv. Jana 
Nepomuckého (historie a osudy nejvýznamněj-
ší památky obce), č. 3 Modřín u křížku (způsoby 
obživy obyvatel Krušnohoří po zániku hornic-
tví, krajkářství, domácí výroba lžic a perleťo-
vých knoflíků), č. 4 Hofberg u mezníku (doly na 
cínové rudy v okolí Nových Hamrů, kamenné 
mezníky pro dělení pozemků), č. 5 Soví huť 
(vynález kobaltového skla v zaniklé Soví huti), 
č. 6 Památník ztracených domovů (ztracené 
domovy obyvatel Krušných hor napříč stale-
tími), č. 7 Lesní galerie Ruperta Fuchse (nej-
slavnější novohamerský rodák), č. 8 Nejdecký 
semmering (historie a zajímavosti o železniční 
trati Karlovy Vary — Johangeorgenstadt)

 → DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

Krušnohorský semmering 
Projeďte se po druhé nejvýše položené želez-
niční trati v České republice, která překonává 
z  Nejdku do Perninku  na patnácti kilome-
trech výškový rozdíl 365 m pomocí tří tunelů 
a novohamerské smyčky.

Rozhledna Pajndl na Tisovském vrchu
Z kamenné věže se vám otevře výhled na Klí-
novec, Fichtelberg, Doupovské hory, Slavkov-
ský les, průmyslové oblasti sokolovské uhelné 
pánve a věže poutního kostela Chlum sv. Maří.

Rozhledna Pajndl

↑



40—41

NS 18 → 
HŘEBEČNÁ
Naučná stezka je zaměřená 
na historii, hornickou 
minulost a geologii.

Lokalita: Krušné hory mezi 
Abertamy a Horní Blatnou

Mapa KČT: č. 4 Krušné hory — Karlovarsko 
(Porolaví, Jáchymovsko, Klínovec) 

Dostupnost: od jara do podzimu, při dobrých 
sněhových podmínkách sjízdné i na běžkách

Značení: informační panely 
a plastové směrovky

Náročnost terénu: středně náročný horský 
terén většinou po zpevněných nebo 
dobrých polních a lesních cestách

Časová náročnost: základní trasa 
tam a zpět 2—4 hodiny, s prodloužením 
2,5—4,5 hodiny

Druh přesunu: pěší turistika a horské 
kolo, v prodloužení pouze pěší turistika

Začátek trasy: na zelené turistické 
značce cca 800 m z náměstí 
v Abertamech směrem na Plešivec

Konec trasy: lom na Hřebečné

Délka stezky: 3,8 km, 11 km prodloužení 
kolem Bludné (k silnici do Horní 
Blatné), po červené zpět do Hřebečné, 
pak po silnici do Abertam 

 → ZASTÁVKY 

č. 0 Popis NS a kilometráž jednotlivých úseků, 
č. 1 Koupaliště (rozvoj turistiky v okolí Abertam 
ve 30. letech 20. stol., vznik a další osudy kou-
paliště „Vodní a vzdušné lázně“ na Hřebenné), 
č. 2 Skokanský můstek (historie zimních sportů 
v okolí Abertam a Hřebenné od zač. 20. stol. 
po současnost), č. 3 Hřebenná (historie obce), 
č. 4 Škola (historie výuky a školství v Hřebečné 
a Abertamech), č. 5 Důl Mauritius (nejslavnější 
cínový důl Krušných hor), č. 6 Štoly na Hřebečné 
(systém odvodňovacích a těžebních štol cíno-
vého ložiska Hřebečná), č. 7 Schneppova pinka 
(jedna z největších propadlin důlního ložiska 
Hřebečná), č. 8 Lom Hřebečná (výrazný hor-
ský hřeben je tvořen horninami vulkanického 
původu se sloupcovou odlučností vulkanitů, 
chráněná rostlinná a živočišná společenstva)

 → DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

Důl Mauritius 
Jedinečné podzemní dobrodružství zažijete 
v největším cínovém dole v českém Krušnohoří, 
jež se nachází v původním stavu z druhé polo-
viny 16. století.

Pivovar Ryžovna 
Chvíle oddychu a potěšení naleznete v malém 
rodinném pivovaru s  restaurací na jednom 
z nejodlehlejších míst Krušných hor. 

Lom Hřebečná

↑



42—43

NS 19 → 
HORSKÁ NS 
POTŮČKY
Kruhová naučná stezka je 
zaměřená na historii, geologii, 
hornictví, lesnictví, zoologii, 
botaniku, ekologii.

Lokalita: Krušné hory, okolí obce Potůčky 
a údolí Černé mezi Potůčky a Horní Blatnou

Mapa KČT: č. 4 Krušné hory — Karlovarsko 
(Porolaví, Jáchymovsko, Klínovec) 

Dostupnost: celoročně, v zimě v závislosti 
na sněhových podmínkách (do 10 cm 
sněhu schůdné i lesní úseky)

Značení: červená pásová značka 
a turistické směrovky

Náročnost terénu: horská túra s výrazným 
převýšením většinou po zpevněných 
lesních cestách a silnici, velká část také 
po nezpevněných lesních cestách a pěšinách

Časová náročnost: 3—6 hodin

Druh přesunu: pěší turistika, 
pro náročné bikery i MTB (mimo 
odbočky k hraničnímu patníku)

Začátek trasy: před nádražím ČD Potůčky

Konec trasy: zastávka č. 15 u kostela 
Navštívení Panny Marie

Délka stezky: 12,5 km (+ 500 m od 
poslední zastávky zpátky na nádraží)

 → ZASTÁVKY

č. 1 Potůčky, železniční stanice (o NS, histo-
rie železniční trati a dopravy v Potůčkách), 
č. 2 Sluneční stráň (0,4 km, staletí sousedé 
Potůčky a Johanngeorgenstadt), č. 3 Rudná 
(1,2 km, historický rudný revír Potůčky), 
Odbočka: historický hraniční kámen z r. 1672 
(300 m a zpět — tablo o hraničních kamenech 
na česko–saské hranici), č. 4 Rudenská hrana 
(1,5 km, fylitové skalky na Rudenské hraně, 
flora a fauna v nehostinném prostředí skalek), 
Odbočka: okraj Rudenské hrany 100 m a zpět 
tablo Kamenná cesta (historická cesta k nale-
zištím cínových a stříbrných rud), č. 5 Pila — 
papírna (4,1 km, využití vodní síly v původní 
brusírně dřeva z 90. let 19. stol. a pozdější 
výroba lepenky, technické údaje k jezu a vod-
nímu náhonu), č. 6 Pila (4,5 km, zaniklá osada 
Pila, těžba rud, řemesla, krušnohorské nářečí 
a  písničky), č. 7 Pod pískovcem (5,5 km, 
300 milionů let krušnohorských graisenitových 
žul a  jejich využívání), tablo Podleská štola 
(v údolí Černé — historie dědičné odvodňo-
vací štoly důlních děl založených v okolí osady 
Pískovec), č. 8 Údolí černé (5,9 km, popisná 
část řeky a údolí, využití vodní síly, rostliny 
a živočichové v údolí řeky) č. 9 Luhy (6,5 km, 
o zaniklé hornické osadě Luhy, těžba hematitu 
a kobaltových rud, mlýn na barvu a výroba 
kobaltové modři), č. 10 Luhy rozcestí (7,5 km, 
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, tech-
nická památka Blatenský příkop), č. 11 Kozí 
potok (8,6 km, nejbohatší rýžoviště cínových 
rud v okolí Potůčků a H. Blatné), č. 12 Železná 
cesta (10 km, lesy v Krušných horách, těžba 
dřeva, opakované devastace a obnovy lesů), 
č. 13 Stráň (10,7 km, původní hornická osada 
Stráň — těžba cínových, stříbrných a železných 
rud, zbytky lidové architektury), tablo Hamerská 
cesta (historická cesta pro dopravu vytěže-
ných rud, přímá cesta z osady Stráň k železniční 
staniciPotůčky a staré poštovní silnici), č. 14 
Stráň — horské louky (11,7 km, vznik a hospo-
daření na horských loukách, typické rostliny 
horských luk), č. 15 stanici Potůčky — u kos-
tela (12,5 km, kostel Navštívení Panny Marie, 
od železářské huti k městu Potůčky, historie 
obce spjatá s hornictvím, současné možnosti 
sportu a rekreace).

 → DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

Horní Blatná
Poznejte malebné renesanční městečko se 
čtvercovým náměstím, ve kterém na vás dýchá 
bohatá hornická minulost. O dějinách těžby 
cínu se dozvíte v místním muzeu. Jeho pozů-
statky jsou patrné v okolní krajině.

Blatenský vodní příkop
Vydejte se podél vodního příkopu, jenž zajišťo-
val vodu pro desítky důlních a přidružených pro-
vozů v 16. století, z Horní Blatné k Božímu Daru.

↑



44—45

NS 20 → 
17 ABERTAMSKÝCH 
ZASTAVENÍ
Naučná stezka seznamuje s historií 
a zajímavostmi obce Abertamy 
a okolí a osobou místního rodáka, 
fotografa Alexandra Wüsta. 

Lokalita: město Abertamy a okolí

Mapa KČT: č. 4 Krušné hory — Karlovarsko 
(Porolaví, Jáchymovsko, Klínovec) 

Dostupnost: celoročně

Značení: modrá směrovka s červenou špicí

Náročnost terénu: nenáročný 
s mírným převýšením

Časová náročnost: 1—2 hodiny

Druh přesunu: pěší turistika 

Začátek a konec trasy: Abertamy náměstí 

Délka stezky: 3 km

 → ZASTÁVKY

č. 1 Náměstí Abertamy (u centrálního parko-
viště), č. 2 Plešivec (u centrálního parkoviště), 
č. 3 Hřbitov, č. 4 Rybničná (část města smě-
rem k Perninku), č. 5 Hornictví, č. 6 Skalka, 
č. 7 Křížek, č. 8 Vila Chiba, č. 9 Hřebečná (ko-
nec obce směrem ke Hřebečné), č. 10 Dolní 
mlýn (jáchymovská silnice před odbočkou na 
Plešivec, společná zastávka všech tří abertam-
ských NS), č. 11 Dům čp. 33 — bývalá radnice 
(ulice za kostelem), č. 12 Kostel, č. 13 Farní za-
hrada (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 

 → DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

Červená jáma
Navštivte s dětmi pohádkově vyhlížející cha-
loupku ze dřeva a hlíny, která stojí v blízkosti 
gigantické důlní propadliny Červená jáma. 
V ryzí krušnohorské přírodě ochutnáte domácí 
polévky, koláče a mnoho dalších dobrot. 

Štola Kryštof (↓ na obrázku)

Sestupte do jedné z nejstarších štol dolu Mau-
ritius a zažijete pocity horníků, kteří v 16. století 
tvrdě dobývali cínovou rudu.

Abertamy—Hřebečná

↑
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NS 21 → 
HORNÍ BLATNÁ — 
VLČÍ JÁMY 
Naučná stezka je zaměřená 
na geologii, historii, hornictví, 
ekologii a lesnictví.

Lokalita: Krušné hory, okolí obce Horní Blatná

Mapa KČT: č. 4 Krušné hory — Karlovarsko 
(Porolaví, Jáchymovsko, Klínovec) 

Dostupnost: autobusem nebo 
vlakem z Karlových Varů

Značení: turistická značka 

Náročnost terénu: středně náročná 
trasa se znatelným převýšením

Časová náročnost: 1—3 hodiny

Druh přesunu: pěší turistika 

Začátek a konec trasy: Horní 
Blatná, nám. sv. Vavřince

Délka stezky: 3,8 km

 → ZASTÁVKY

č. 1 Vítáme vás v Horní Blatné (centrum středo-
věkého dobývání cínových rud, historie a po-
čátky vzniku města), č. 2 Cínová ložiska (geo-
logické 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 historic-
kých souvislostech), č. 5 Ledová jáma (propad-
lina dolu hlubinné těžba cínové rudy), č. 6 Vlčí 
jáma (propadliny hlubinného dolu Wolfgang), 
č. 7 Dům č.p. 127 (muzeum těžby cínových rud)

 → DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

Rozhledna na Blatenském vrchu
Jedinečný pohled na úchvatnou přírodní sce-
nérii okolní krajiny z celkové výšky 1044 metrů 
nad mořem se vám otevře z kamenné rozhledny 
z roku 1912.

Muzeum Horní Blatná (← na obrázku)

Prohlédněte si stálou expozici věnovanou dě-
jinám těžby a zpracování cínové rudy v okolí 
krušnohorských městeček Horní Blatné a Bo-
žího Daru.

↑
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NS 22 → 
BLATENSKÝ 
PŘÍKOP 
Naučná stezka je zaměřená 
na ekologii, historii, hornictví, 
lesnictví a původní technické 
využití plavebního kanálu.

Lokalita: Krušné hory, mezi obcemi 
Boží Dar a Horní Blatná

Mapa KČT: č. 4 Krušné hory — Karlovarsko 
(Porolaví, Jáchymovsko, Klínovec) 

Dostupnost: autobusem z Karlových 
Varů nebo Ostrova n. Ohří do Božího 
Daru nebo vlakem do Horní Blatné

Značení: turistická značka naučné stezky

Náročnost terénu: nenáročná 
trasa podél vodního příkopu

Časová náročnost: 2,5—5 hodin

Druh přesunu: pěší turistika 

Začátek trasy: cca 1 km 
na západ od obce Boží Dar

Konec trasy: cca 1 km nad obcí Horní Blatná

Délka stezky: 11,5 km

 → ZASTÁVKY

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 ob-
jekt, č. 12 Křižovatka se silnicí, č. 13 Ryžovna 
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

 → DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

Vlčí jámy (↓ na obrázku)

Zastavte se u propadliny dolu Wolfgang, který 
byl jedním z  největších dolů v  okolí Horní 
Blatné. Přesvědčte se, že věčný led a sníh 
v Ledové jámě zůstává po celý rok.

Božídarské rašeliniště
Projděte si Národní přírodní rezervaci mezi 
Božím Darem a Ryžovnou, mezinárodně vý-
znamný mokřad s komplexem rašelinišť, pře-
cházejících do smrkových porostů a horských 
rašelinných luk.

Blatenský příkop

↑
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NS 23 → 
BOŽÍDARSKÉ 
RAŠELINIŠTĚ 
Naučná stezka je zaměřená 
na historii, geologii, lesnictví, 
ekologii, zoologii a botaniku.

Lokalita: Krušné hory, okolí obce Boží Dar

Mapa KČT: č. 4 Krušné hory — Karlovarsko 
(Porolaví, Jáchymovsko, Klínovec) 

Dostupnost: od jara do podzimu

Značení: turistická značka naučné stezky

Náročnost terénu: nenáročný terén, 
stezka vede částečně po dřevěných 
povalových chodnících

Časová náročnost: 1—2 hodiny

Druh přesunu: pěší turistika 

Začátek a konec trasy: Boží Dar, náměstí 

Délka stezky: 3,2 km

 → ZASTÁVKY

č. 1 Boží Dar, č. 2 Krušnohorské louky, č. 3 Pří-
rodní poměry (geologie krajiny), č. 4 Rýžoviště, 
č. 5 Bříza zakrslá, č. 6 Těžba rašeliny, č. 7 Zvířena 
rezervace, č. 8 Vegetace rezervace, č. 9 Profil 
rašeliny, č. 10 Kleč, č. 11 Smrčiny (lesy v rezer-
vaci), č. 12 Blatenský příkop

 → DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

Cínové sejpy u Božího Daru (↓ na obrázku)

Pokochejte se krajinou v okolí Božího Daru, 
která vznikala následkem intenzivního rýžování 
od 16. do 18. století.

Ježíškova cesta na Božím Daru
Projděte si s dětmi Ježíškovu cestu plnou 
pohádkových postaviček v okolí nejvýše 
položeného města střední Evropy. 

↑



52—53

NS 24 → 
JEŽÍŠKOVA 
CESTA 
Naučná stezka plná pohádkových 
postav a atrakcí pro děti i dospělé.

Lokalita: Krušné hory, okolí obce Boží Dar

Mapa KČT: č. 4 Krušné hory — Karlovarsko 
(Porolaví, Jáchymovsko, Klínovec) 

Dostupnost: celoročně

Značení: bez značení, trasu doplňují kreslené 
směrové tabulky s pohádkovými motivy

Náročnost terénu: středně 
náročný horský terén 

Časová náročnost: 2—3 hodiny 
(malý okruh), 4—6 hodin velký okruh 

Druh přesunu: pěší turistika 

Začátek a konec trasy: Infocentrum Boží Dar

Délka stezky: 5,6 km (malý okruh), 
12,9 km (velký okruh)

 → ZASTÁVKY

č. 1 Královna Větruše s houpačkou Kládovkou 
a pružinovou houpačkou Koník, č. 2 Netopýrek 
pírek s pružinovou houpačkou Koník a houpač-
kou Kačenka, č. 3 Hvězdulka s přelézačkou hr-
bek a závěsnou houpačkou Trojnožka, č. 4 Ťápula 
s Šikulkovou kladinou a s přeskakovacími tyče-
mi, č. 5 Fukačo s lanovkou poletucha, č. 6 Sníčci, 
č. 7 Nimbusek a Kumulusík, č. 8 Skákoš se sklu-
zavkou Sešupka, č. 9 Netopýrek Pírek s proléza-
čkou Paraván, č. 10 Mrakor, č. 11 Pořádníček s pro-
lézačkou Mučírna, č. 12 Poštístko, č. 13 Ježíšek 

 → DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

Božídarské rašeliniště (↓ na obrázku)

Vyšlápněte na naučnou stezku po povalových 
chodnících skrze Národní přírodní rezervaci, jež 
je mezinárodně významným mokřadem. Pří-
stupná i pro vozíčkáře a maminky s kočárky.

Pivovar Červený Vlk
Zavítejte do rodinného minipivovaru s restau-
rací přímo v srdci Krušných hor na Božím Daru. 

Ježíškova cesta

↑



54—55

NS 25 → 
JÁCHYMOVSKÉ 
PEKLO 
Naučná stezka seznamuje s historií 
těžby rud a uranu na Jáchymovsku, 
s životem politických vězňů 50. let 
20. století, geologií, lesnictvím, 
ekologií a stavebně historickými 
zajímavostmi Jáchymova.

Lokalita: Jáchymov a okolí města

Mapa KČT: č. 4 Krušné hory — Karlovarsko 
(Porolaví, Jáchymovsko, Klínovec) 

Dostupnost: autobusem 
z Karlových Varů a Ostrova

Značení: žlutá a modrá turistická značka

Náročnost terénu: náročný horský terén

Časová náročnost: 2—4 hodiny

Druh přesunu: pěší turistika 

Začátek a konec trasy: Jáchymov, 
před kostelem sv. Jáchyma

Délka stezky: 8,5 km

 → ZASTÁVKY

č. 1 Úvodní text k NS před kostelem sv. Jáchyma, 
č. 2 Důl Svornost, č. 3 Hornický skanzen spol-
ku Barbora, č. 4 Tábor Svornost, č. 5 Městský 
rybník, č. 6 Tábor Nikolaj, č. 7 Důl Eduard, 
č. 8 Ekologická zastávka — lesy, č. 9 Ekologická 
zastávka — Horký rybník, č. 10 Tábory Eliáš (od-
bočka ke Skautskému kříži 200 m), č. 11 Tábor 
Rovnost, č. 12 Šlikův Hrad 

 → DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

Muzeum Královská mincovna (↓ na obrázku)

Poznejte dějiny horního města, historii dolování 
stříbra, ražby jáchymovských tolarů i lázeňství.

Štola č. 1 (← na obrázku)

Seznamte se se způsoby dobývání nerostů 
v  minulém století i  s  utrpením politických 
vězňů, kteří byli nuceni v této a podobných 
štolách těžce pracovat.

↑



56—57

NS 26 → 
VLADAŘ 
Naučná stezka seznamuje 
s přírodou, památkami a historií 
hory Vladař a okolí.

Lokalita: Tepelská vrchovina — 
hora Vladař 3 km JV od Žlutic

Mapa KČT: č. 30 Povodí Střely 

Dostupnost: celoročně

Značení: červená turistická značka 
Vladořice—Záhořice je doplněná 
značkou místního okruhu (žluto—bílý 
čtverec), který vede kolem Vladaře 

Náročnost terénu: náročný 
na fyzickou kondici

Časová náročnost: 1—2 hodiny

Druh přesunu: pěší turistika 
a cykloturistika (horské kolo) 

Začátek trasy: u cesty cca 0,5 km nad 
osadou Vladořice (jižně od hory Vladař)

Konec trasy: nad odbočkou červené 
turistické značky k vrcholu Vladaře 

Délka stezky: 1 km

 → ZASTÁVKY 

č. 1 Významný krajinný prvek Louky pod 
Vladařem (přirozené louky s výskytem orchide-
jí), č. 2 Pozemkový spolek Vladař, č. 3 Naučná 
stezka Vladař (úvodní text k NS a seznam za-
stávek), č. 4 Přírodní rezervace Vladař (vyhlá-
šena 23. 4. 1996), č. 5 Natura 2000 — lokalita 
Vladař, č. 6 Tajemství minulosti Vladaře (akro-
pole s mohutným opevněním na Vladaři před 
třemi tisíci lety, č. 7 Archeologické objevy na 
Vladaři (močál v cisterně — ráj archeobota-
niků, objev pravěkých dřevěných konstrukcí 
v předhradí), č. 8 Husitství (společenská krize 
na přelomu 14. a 15. století a přehled hlavních 
událostí husitských bouří od r. 1415, bitva na 
Vladaři, husitské Žlutice, Čtyři pražské artiku-
ly), č. 9 Zajímavá místa v okolí (Chyše, Protivec, 
Chlum, Močidlec, Knínice, Nevděk, Verušice, 
Bochov, Žlutice, Žlutice — přehrada, Štědrá, 
Zbraslav, Skoky, Údrč, Kozlov, Toužim)

 → DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

Zámek Chyše (↓ na obrázku)

Nezapomenutelný zážitek skýtá prohlídka sta-
robylého rodinného šlechtického sídla z 12. sto-
letí, kde zanechali svou stopu malíř Petr Brandl 
a spisovatel Karel Čapek. Návštěva zámecké 
restaurace a pivovaru bude pak završením vaší 
návštěvy Chyše. 

Vladař

↑



58—59

NS 27 → 
SVATÉHO 
BLAŽEJE 
Okruhová naučná stezka je 
zaměřená na historii a přírodu 
pod Třebouňským vrchem.

Lokalita: Tepelská vrchovina — okolí 
obce Nežichov JV od Toužimi

Mapa KČT: č. 2 Slavkovský les 

Dostupnost: celoročně

Značení: turistická značka pro naučné stezky

Náročnost terénu: nenáročná procházka 
v rovinatém terénu kolem rybníka, část po 
zpevněné komunikaci, úsek mezi zastávkami 
3 a 7 po nezpevněných pěšinách a loukách 

Časová náročnost: 1—2 hodiny

Druh přesunu: pěší turistika 

Začátek a konec trasy: u silnice asi 1,5 km 
za obcí Nežichov (směr na Branišov)

Délka stezky: 2,5 km

 → ZASTÁVKY 

č. 1 Úvodní panel (význam okolí NS a důvo-
dy zařazení mezi lokality Natura 2000, map-
ka NS, o zřizovateli NS), č. 2 Blažejský rybník 
(popisná část, kulturní krajina, naturové bio-
topy v okolí Blažejského rybníka), č. 3 Barokní 
kostel sv. Blažeje (historie kostela, osudy za-
niklé středověké vsi Janovec, památný strom 
Blažejská lípa), č. 4 Ptactvo na rybníce (ptačí 
fauna mokřadů a pobřežních porostů je vel-
mi pestrá zastoupená významnými, vzácnými 
a ohroženými druhy), č. 5 Rybníkářství a mlý-
ny v okolí (tradice rybníkářství na Tepelsku, 
zaniklé mlýny na Úterském potoce a v jeho 
povodí), č. 6 Krajina kolem nás (spojení naší 
generace s generacemi předků a historickými 
ději), č. 7 Okolní vesnice a vrchy (historie osíd-
lování kotliny Svatoblažejského rybníka, vesni-
ce v okolí, Třebouňský vrch, Branišovský vrch), 
č. 8 Louky kolem rybníka (krátkostébelné smil-
kové louky, střídavě vlhké bezkolencové louky, 
nevápnitá mechová slatiniště)

 → DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

Biofarma Belina
Za produkty ekologického zemědělství se 
vydejte do rodinné biofarmy Belina na úpatí 
Třebouňského vrchu nedaleko Blažejského 
rybníka.

Klášter Nový Dvůr
Přírodní produkty vyráběné podle origi-
nálních trapistických receptů si můžete 
zakoupit v Opatství Nový Dvůr.

kostel sv. Blažeje

↑



Vaše cesta za zážitky začíná 
na www.zivykraj.cz

Navštivte alespoň pět naučných stezek 
uvedených v této publikaci, vyfoťte se u některé 
z informačních tabulí na každé z navštívených 
stezek a zašlete své fotografie a kontakt 
na e–mail oblast.105@kct.cz. Na památku 
vám zašleme Tematický naučný odznak 
NS Karlovarského kraje. 

@ZivyKraj
@zivykraj.cz
blog.zivykraj.cz
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