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DEN ZEMĚ V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

Den: sobota 25. dubna Čas: 12:00

Místo: Ferdinandův pramen, Mariánské Lázně

Náplň:
přírodovědné soutěže a hry pro děti, tvůrčí dílny pro děti 
i dospělé, pásmo divadelních představení, projekce fi lmů, 
muzika, minijarmark biopotravin a řemesel, výstavy ...

Pořadatel:

ZO ČSOP Kladská, Správy CHKO Český a Slavkovský 
les, ZUŠ Mariánské Lázně, Domov pro osoby se zdravot-
ním postižením Mnichov za podpory Města Mariánské 
Lázně a Karlovarského kraje

NOČNÍ VÁBENÍ SOV

Den:
duben, bude upřesněno na
www.slavkovskyles.cz

Čas: 17.00

Místo:

sraz u hlavní brány mariánskolázeňského hřbitova

Trasa: Alejí Svobody

Návrat: okolo 20:00 zpět ke hřbitovu

Náplň: ukázka evokace sov

Průvodce: RNDr. Pavel Řepa (Správa CHKO Slavkovský les)

Sýc rousný. Foto P. Tájek.
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OBOJŽIVELNÍCI PÍSKOVNY POMEZNÁ 

Den: neděle 26. dubna Čas: 10.00

Místo:

sraz Pomezí nad Ohří - konečná zastávka MHD č. 4, 
tj. u bývalé roty

doprava tam: bus MHD č. 4: Cheb, aut. nádr. (9:35) – 
Pomezí nad Ohří (9:55)

doprava zpět: auto nebo bus MHD č. 4: Pomezí nad Ohří 
(13:12, 15:22) – Cheb, nádraží (13:33, 15:43)

trasa: Pomezí nad Ohří – pískovna Pomezná (auty nebo 
pěšky, cca 4 km) a zpět

Náplň:
Poznávání obojživelníků. Pískovna Pomezná patří mezi 
jednu z nejbohatších lokalit obojživelníků na Chebsku.

Průvodce:
Jiří Mařík, Ing. Kateřina Maříková (4. ZO ČSOP Cheb) 
a RNDr. Jiří Brabec (KMKK, Muzeum Cheb)

Poznámka: obuv a oblečení do terénu, ideální holinky do mokřadů

SSkSkoSkoSkSkoSSkSSkSkS kan krátkonohý. Foto J. Brabec.

Pohled na Železnou hůrku (drobný kopeček vpředu) od severu.
V pozadí vrchol Dyleně s rozhlednou. Foto J. Brabec.
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VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU V CHEBU

Den: pátek 1. května Čas: 6:00

Místo:

sraz v Chebu na dřevěné lávce pod Chebským hradem

trasa: lávka pod hradem – přehradní hráz Skalka – Komor-
ní hůrka – kolem Ameriky do Františkových Lázní (délka 
cca 10 km)

doprava zpět: vlakem nebo autobusem z Františkových 
Lázní do Chebu (více možností)

Náplň:
ornitologická vycházka jarní přírodou s pozorováním ptá-
ků, jejich určováním podle zpěvu

Průvodce: Ing. Dětmar Jäger a Aleš Jelínek (4. ZO ČSOP Cheb)

Poznámka: obuv a oblečení do terénu, dalekohled vítán

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU 

V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

Den: pátek 8. května Čas: 7:00

Místo: sraz u Ferdinandova pramene v Mariánských Lázních

Náplň:

tradiční „ptačí akce“ – součástí bude ornitologická vycházka 
po parku zaměřená na poznávání ptačích druhů podle jejich 
zpěvu, ukázka odchytu a kroužkování, povídání o ptačím 
životě…

Průvodce: RNDr. Pavel Řepa (Správa CHKO Slavkovský les)

Poznámka: dalekohled vítán

BOTANICKÁ PRVOSENKOVÁ 

EXKURZE DO OKOLÍ ŽELEZNÉ HŮRKY

Den: sobota 16. května Čas: 10:10

Místo:

sraz na vlakové zastávce Lipová

trasa: z žel. stanice Lipová do obce Mýtina je zajištěna 
kyvadlová doprava auty. Pěšky pak Mýtina – louky a meze 
u Železné hůrky – Železná hůrka – po signálce k prameni 
kyselky na Stebnickém potoce – Mýtina. Z Mýtiny opět 
kyvadlově auty do žel. stanice Lipová

doprava tam: vlak Cheb (9:54) – Lipová (10:06); vlak Ma-
riánské Lázně (8:28) – Lipová (8:55)

doprava zpět: vlak Lipová (14:06, 15:18, 17:18) – Mari-
ánské Lázně (14:27, 15:41, 17:41); Lipová (14:56, 15:38, 
16:56) – Cheb (15:07, 15:50, 17:07)

Náplň:

Botanická vycházka nejen za petrklíči. Na Chebsku planě 
rostou dva druhy „petrklíčů“. Prvosenka vyšší roste na vět-
šině území, kdežto prvosenka jarní je u nás vzácnější a bo-
hatší populace jsou známé zejména v okolí Mýtiny. Na vý-
slunných mezích dále uvidíme pryskyřníky hajní a hlíznatý, 
zimostrázek alpinský, pravidelně zde bývá nalézána drobná 
kapradina vratička měsíční a můžeme se těšit i na další jar-
ní druhy. Navštívíme též lokalitu, kde se ještě v 90. letech 
minulosti vyskytovaly vstavače kukačky. V okolí vynikající 
kyselky budou již nakvétat prstnatce májové a další druhy 
mokřadních olšin.

Průvodce: RNDr. Jiří Brabec (KMKK, Muzeum Cheb)

Poznámka: obuv a oblečení do terénu, lupa vítána
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VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU V KLADRUBECH 

Den: sobota 23. května Čas: 7:30

Místo: areál kláštera v Kladrubech u Stříbra

Náplň:

dopolední „ptačí akce“, součástí bude ornitologická vycház-
ka s pozorováním ptáků, jejich určováním podle zpěvu, 
ukázka odchytu a kroužkování ptáků, povídání o ptačím 
životě, fotografi cká výstava Petra Langa, ptačí soutěže a hry 
pro děti, kvíz o ceny

Průvodce:
Mgr. Petra Cehláriková a RNDr. Milena Prokopová, Ph.D. 
(Správa CHKO Český les), RNDr. Pavel Řepa (Správa 
CHKO Slavkovský les)

Poznámka: dalekohled vítán

ČÍHANSKÉ KYSELKY A RAŠELINIŠTĚ 

Den: sobota 23. května Čas: 9:00

Místo:

Poutnov, vlaková zastávka 

trasa: z Poutnova údolím Lučního potoka k Číhanskému 
rašeliništi a zpět 

doprava tam: vlak z M. Lázní (8:27) do Poutnova (9:03), 
z Chebu vlak v 6:48, přestup v M. Lázních

doprava zpět: vlak z Poutnova (13:44) do M. Lázní (14:19) 
nebo s přestupem v M. Lázních do Chebu (15:07)

Náplň:
exkurze s jedním z autorů kapesních průvodců po minerál-
ních pramenech

Průvodce: Ing. Jaromír Bartoš (Městské muzeum Mariánské Lázně)

Poznámka: vhodná nepromokavá obuv nebo holinky!

ZA KYTKAMI DO JARNÍCH 

BUČIN KATEŘINSKÉ KOTLINY

Den: neděle 17. května Čas: 10:30

Místo:

trasa: Diana – PR Diana – lesní komplex „U hospodárnice“ 
– bývalá Stará Sklárna – býv. osada Novohradský – Diana 
(cca 10 – 12 km) 

doprava tam: Tachov - Diana, speciální bus z vlakového ná-
draží v 9:30 (do Tachova vlak z M. Lázní (8:36), z Chebu 
(8:04) a z Plzně (8:05), přestup v Plané u M. Lázní (9:09), 
v Tachově v 9:29

doprava zpět: Diana – Tachov, speciální bus v 17:30, vlak 
z Tachova (18:30) do v Chebu (19:57), do M. Lázní (19:19) 
nebo Plzně (19:51), vždy s přestupem v Plané u M. Lázní

Náplň:
botanická exkurze do květnatých bučin, uvidíme i význačné 
druhy jako áron plamatý, česnek medvědí, kyčelnici devíti-
listou, oměj vlčí mor, pérovník pštrosí nebo rulík zlomocný 

Průvodce: Petr Mudra (Správa CHKO Český les)

Poznámka:

Pevná obuv a oblečení do terénu, lupa vítána. V případě 
příznivého počasí a zájmu návštěvníků lze zavítat i do par-
kového areálu kolem barokního zámečku Kolovratů nebo 
do některých zbylých lučních mokřadů na plánované trase. 

Počet míst v autobuse je omezený, rezervujte si je do 
14. května na cev@slavkovskyles.cz nebo 773 643 776.
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FLÓRA VLADAŘE U ŽLUTIC 

Den: sobota 6. června Čas: 10:35

Místo:

sraz na vlakové zastávce Záhořice u Žlutic

trasa: Záhořice – Vladař – Louky pod Vladařem – Vlado-
řice – Záhořice

doprava tam: vlak z M. Lázní v 8:27 do Bečova nad Teplou 
(9:15), vlak z Bečova (9:30) do Záhořic (10:34); z Chebu 
vlak v 6:48 do M. Lázní (7:30), dále stejně

doprava zpět: vlak ze Záhořic (16:03) do Bečova (17:08), 
z Bečova (17:32) do M. Lázní (18:19) a Chebu (19:07) 

Náplň:

Botanická exkurze na evropsky významnou lokalitu Vladař 
během které uvidíme kriticky ohrožený jetel žíhaný a další 
vzácné druhy jako černýš rolní, černohlávek velkokvětý, lilie 
zlatohlavá. Řada z nich představuje v území nové zajímavé 
nálezy.

Pořadatel: Česká botanická společnost, západočeská pobočka.

Průvodce: Mgr. Přemysl Tájek (Správa CHKO Slavkovský les)

Poznámka: pevná obuv a oblečení do terénu, lupa vítána 

BOTANICKÉ PUTOVÁNÍ KOLEM KRÁSNA 

A DLOUHÉ STOKY 

Den: sobota 13. června Čas: 9:35

Místo:

sraz na vlakovém nádraží Bečov n. Teplou nebo v 10:00 na 
náměstí v Krásně. Z Bečova n. Teplou kyvadlově odvoz auty 
do Krásna. Prosíme, kdo pojede autem a má možnost něko-
ho přibrat, přijeďte prosím v 9:30 k nádraží Bečov n. T.

trasa: Záhořice – Vladař – Louky pod Vladařem – Vlado-
řice – Záhořice

doprava tam: vlak Cheb (7:08) – Mariánské Lázně (8:23); 
vlak M. Lázně (8:27) – Bečov n. T. (9:15); vlak K. Vary 
(9:00) – Bečov n. T. (9:31); bus: Plzeň (8:00) – Bečov n. T. 
(9:21); odvoz od busu z Plzně prosíme nahlásit nejméně 3 
dny dopředu na e-mail michalek@muzeum-sokolov.cz (tel. 
352 324 024)

doprava zpět: kyvadlově autem do Bečova n. T. nebo v pří-
padě dostatku míst v autech rovnou do větších měst. Mož-
nosti cesty hromadnou dopravou: bus: Bečov n. T. (15:54) 
– Karlovy Vary (16:20); vlak: Bečov n. T. (17:15) – Karlovy 
Vary (17:49); vlak: Bečov n. T. (17:32) – M. Lázně (18:19); 
vlak: M. Lázně (18:28) – Cheb (19:07); bus: Bečov n. T. 
(16:34, 18:25) – Plzeň (17:52, 19:45).

Náplň:

Uvidíme jedny z nejhezčích rašelinišť Slavkovského lesa, 
pokusíme se znovu ověřit zde známé populace jednokvítku 
velekvětého, tučnice obecné a orchideje korálice trojklané. 
Navštívíme těžené rašeliniště Borka s porosty rosnatky 
okrouhlolisté, klikvy bahenní, kyhanky sivolisté a šichy čer-
né, dále uvidíme přechodové rašeliniště s bohatou populací 
prstnatce májového, arniky horské, všivce lesního a snad se 
podaří najít i vrbu plazivou pravou.

Průvodce:
RNDr. Jaroslav Michálek (KMKK, Muzeum Sokolov) 
a Ing. Alexandra Masopustová (ZO ČSOP Kladská)

Poznámka: pevná obuv a oblečení do terénu, lupa vítána 
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Zběhovec lesní. Foto J. Brabec.

Z našich exkurzí. 
Nejcennější oblasti Slavkovského lesa. Foto J. Brabec.



EVROPSKÁ NOC PRO NETOPÝRY 

V HORŠOVSKÉM TÝNĚ 

Den: pátek 28. srpna Čas: 20:30

Místo: Horšovský Týn, areál zámku a parku

Náplň:

ukázka odchytu a kroužkování netopýrů, přednáška s pro-
mítáním o životě netopýrů, jejich mapování a ochraně, pro-
gram pro děti, fotografi cká výstava Přemysla Tájka a Ivana 
Kletečky: „Za netopýry do tajemného podzemí Karlovar-
ského kraje“, kviz o ceny

Průvodce:
ZO ČSOP Kladská, Správa CHKO Český les, Správa 
CHKO Slavkovský les

Poznámka: baterka a teplé oblečení

EVROPSKÁ NOC PRO NETOPÝRY V LOKTI

Den: sobota 29. srpna Čas: 20:30

Místo: Loket, areál hradu 

Náplň:

ukázka odchytu a kroužkování netopýrů, přednáška s pro-
mítáním o životě netopýrů, jejich mapování a ochraně, pro-
gram pro děti, fotografi cká výstava Přemysla Tájka a Ivana 
Kletečky: „Za netopýry do tajemného podzemí Karlovar-
ského kraje“, kviz o ceny

Pořadatel:
ZO ČSOP Kladská, Správa CHKO Český les, Správa 
CHKO Slavkovský les, Krajské muzeum Karlovarského 
kraje, p.o.

Poznámka: baterka a teplé oblečení
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Naše akce jsou oblíbené i mezi těmi nejmenšímmmmii. 
Foto P. Tájek.

jj

Netopýr vodní. Foto P. Tájek.
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NA HOUBY S MYKOLOGY

Den: sobota 5. září Čas: 8:45

Místo:

vlakové nádraží Lázně Kynžvart

trasa: z Lázní Kynžvart po vrstevnicové cestě po úpatí Slav-
skovského lesa směrem na střelnici, kde jsou mykologicky 
zajímavé lokality, pak směrem přes kynžvartský park nazpět 
na nádraží Lázně Kynžvart

doprava tam: vlak z M. Lázní (8:28) do Lázní Kynžvart 
(8:38), vlak z Chebu (8:04) – v Lázních Kynžvart v 8:27

doprava zpět: vlak z Lázní Kynžvart (14:20, 15:33 nebo 
16:28) do M. Lázní (14:27, 15:41 nebo 16:35) nebo z Láz-
ní Kynžvart (14:38, 15:19 nebo 16:38) do Chebu (15:07, 
15:50 nebo 17:07)

Náplň:
houbařská exkurze s pořadateli tradiční výstavy hub v Ma-
riánských Lázních

Průvodce:
Jiří Pošmura, Pavel Syřiště a Jan Šimice (Mykologický 
kroužek Lázně Kynžvart)

Poznámka: košík na houby, obuv a oblečení do terénu

VÝSTAVA HUB

Den:  sobota, neděle 12. – 13. září Čas: 8:00 – 17:00

Místo: Správa CHKO Slavkovský les

Náplň:
XIV. ročník tradiční výstavy hub spojený s degustací hou-
bařských specialit

Pořadatel: Česká mykologická společnost, pobočka Lázně Kynžvart

VEČERNÍ CHYTÁNÍ NOČNÍCH MOTÝLŮ 

V KYNŽVARTSKÉM ZÁMECKÉM PARKU

Den: pátek 11. září Čas: 19:30

Místo: zámek Lázně Kynžvart, sraz před hlavní bránou

Náplň:
ukázka metod odchytu nočního hmyzu na světlo a demon-
strace chycených druhů nočních motýlů

Průvodce: Vlastimil Cihlář

DEN ČESKÉHO LESA

Den: sobota 19 září Čas:
sledujte www.slavkovskyles.cz 
nebo 
www.ceskyles.ochranaprirody.cz 

Místo:
Sraz u Lesné, odtud vypraven kyvadlový bus k naučné 
stezce Podkovák – sledujte www.slavkovskyles.cz nebo 
www.ceskyles.ochranaprirody.cz

Náplň:
slavnostní otevření nové naučné stezky Podkovák, dopro-
vodné akce – odborné exkurze do rašeliniště, program pro 
děti

Pořadatel:
Správa CHKO Český les, ZO ČSOP Kladská, Lesy ČR, 
lesní závod Přimda
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GEOLOGICKÁ VÝPRAVA DO ČESKÉHO LESA

Den: sobota 3. října Čas: 9:45

Místo:

Tachov, vlakové nádraží (nebo Lesná, náměstí 10:30) 

trasa: doprava busem z Lesné na rozcestí pod Sečí – odtud 
pěšky na Kollerovu Huť a zpět (délka cca 4,5 km) 

doprava tam: vlak z M. Lázní (8:36) nebo z Plzně (8:05) 
do Tachova (9:29), s přestupem v Plané u M. Lázní (9:09), 
z Tachova vypraven speciální bus v 9:45

doprava zpět: speciálním busem do Tachova (cca 16:30 
v Tachově, vlakové nádraží), z Tachova vlak do M. Lázní 
a Plzně  v 16:30 (v M. Lázních 17:19, v Plzni v 17:51) 
s přestupem v Plané u M. Lázní

Náplň:

Seznámení s geologickou minulostí Českého lesa, projde-
me si zajímavý terén s ukázkami mrazového zvětrávání, 
uvidíme „skalní město“ v rozvadovských žulách (lokalita 
Muschelhütte, soliterní granitové balvany v okolí „Kollerky“ 
a dozvíte se také něco zaniklé Kollerově Huti a její historii.

Průvodce: RNDr. Jiří Hlávka (Správa CHKO Český les)

Poznámka:
Obuv a oblečení do terénu. Počet míst v autobuse je ome-
zený, rezervujte si je do 1. října na cev@slavkovskyles.cz 
nebo 773 643 776.

FESTIVAL PTACTVA

Den: sobota 10. října Čas: 7:00

Místo:

vlakové nádraží Planá u Mariánských Lázních 

doprava tam: vlak z M. Lázní (6:39) do Plané (6:50) nebo 
z Tachova (6:29) do Plané (6:48), z Chebu (6:12), v Plané 
(6:50)

doprava zpět: vlak z Chodové Plané (12:45) do M. Lázní 
(12:51) a Chebu (13:26) a v 13:21 do Tachova (14:02)

Náplň:
tradiční ornitologická exkurze k Anenským rybníkům 
u Plané v rámci světového Festivalu ptactva

Průvodce: RNDr. Pavel Řepa (Správa CHKO Slavkovský les)

Poznámka: obuv a oblečení do terénu, dalekohled vítán

GEOLOGICKÁ VYCHÁZKA 

DO LOMŮ V OKOLÍ SCHIRNDINGU A POMEZÍ

Den: sobota 17. října Čas:

Průvodce: RNDr. Petr Rojík, Ph. D. (geolog, Rotava)

Poznámka:
Bude upřesněno později, sledujte www.slavkovskyles.cz 
nebo www.muzeumcheb.cz

PÁTRÁNÍ PO BOBROVI V ČESKÉM LESE 

Den: sobota 19. října Čas: 9:00

Místo:
Rozcestí (u Rozvadova)

trasa: okolí Kateřinského potoka

Náplň:
Exkurze po stopách bobra evropského v Českém lese. 
Uvidíte hráze a hrady, které si bobr staví na Kateřinském 
potoce.

Průvodce: Mgr. Petra Cehláriková (Správa CHKO Český les)

Poznámka:
nutné holinky a oblečení do terénu! Kapacita exkurze 
omezena, prosím, hlašte se do pátku 18.října na cev@
slavkovskyles nebo 773 643 776.



PUTOVÁNÍ PO HISTORII 

SKLÁŘSTVÍ V ČESKÉM LESE

Den: 2. polovina října Čas:
bude upřesněn, sledujte 
www.slavkovskyles.cz

Místo:

Tachov, vlakové nádraží

trasa: Nová Knížecí Huť a údolí Huťského potoka – vy-
cházka bude směřovat z prostoru bývalé sklárny v bývalé 
Nové Knížecí Huti údolím po zříceninách brusíren a leš-
tíren. Cesta je částečně značená a doplněna informačními 
tabulemi. Je tu zachován lešticí stroj. Zakončení v Josefově 
údolí. (trasa je dlouhá cca 5 – 6 km)

doprava tam a zpět: bude vypraven speciální bus, sledujte na 
www.slavkovskyles.cz 

Náplň: historické putování po historii sklářství v Českém lese

Průvodce: Zdeněk Procházka

Poznámka:
Počet míst v autobuse je omezený, rezervace bude probíhat 
do 14. října na cev@slavkovskyles.cz nebo 773 643 776.
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C„CHRISTMAS COUNTING“

Den: středa 30. prosince Čas: 9:00

Místo: Správa CHKO Slavkovský les

Náplň:
předsilvestrovská ornitologická exkurze 
po mariánskolázeňských parcích

Průvodce: RNDr. Pavel Řepa (Správa CHKO Slavkovský les)

Poznámka: dalekohled vítán

Slavík modráček. Foto J. Brabec.
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Regionální turistický portál

AKCE FINANČNĚ PODPOŘILI:

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI KMKK

NA AKCE VÁS ZVOU:

Máte-li zájem o pravidelné zasílání informací o přírodovědných akcích na Chebsku 

a Mariánskolázeňsku, e-mailem nebo poštou, napište nám svůj e-mail nebo adresu!

Akce na Chebsku

Jiří Brabec

Krajské muzeum Karlovarského kraje, Muzeum Cheb

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4 

350 01 Cheb 

www.muzeumcheb.cz, e-mail: jiri.brabec@muzeumcheb.cz

tel. 354 400 637, 354 400 620 

Akce na Mariánskolázeňsku

Barbora Nováková

Vzdělávací a informační centrum 

ZO ČSOP Kladská

Goethovo nám. 11

353 01 Mariánské Lázně

www.slavkovskyles.cz

e-mail: cev@slavkovskyles.cz

tel. 774 643 776

VŠECHNY AKCE JSOU ZDARMA!!!

Změny v kalendáři akcí vyhrazeny. Sledujte www.slavkovskyles.cz nebo www.kmkk.cz
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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MEZI LESY


