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CHKO SLAVKOVSKÝ LES

Chráněná krajinná oblast Slavkovský les se rozkládá v geografi ckém trojúhelníku Karlových Varů, Marián-

ských a Františkových Lázní. Významnou součástí lesů jsou rozlehlá rašeliniště, která vytváří ohromný pří-

rodní vodní rezervoár, příznivě ovlivňující vodní režim širokého okolí. Ochranou těchto míst tvorby mi-

nerálních pramenů se chráněná krajinná oblast Slavkovský les výrazně odlišuje od ostatních chráněných 

krajinných oblastí v republice.

CHKO ČESKÝ LES

Chráněná krajinná oblast Český les zaujímá území části pohoří Českého lesa sahající od Folmavy po Brou-

mov. Převážně lesnatá krajina je doplněna pestrou mozaikou rašelinišť, pastvin, luk a zarůstajících lad s vý-

skytem chráněných a vzácných druhů rostlin. Krajina Českého lesa byla silně poznamenána historickým 

vývojem 2. poloviny 20. století, kdy došlo k odsunu obyvatelstva a uzavření hraničního pásma veřejnosti. 

Desítky zaniklých vesnic, nad jejichž troskami se ujímá vlády příroda, dotvářejí jedinečnou atmosféru Čes-

kého lesa.
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1. PR Amerika

Rybniční pánev vzdálená asi 2 km jihozápadně od 

Františkových Lázní, je hnízdištěm a tahovou za-

stávkou celé řady druhů ptactva, také druhů kritic-

ky ohrožených i v evropském měřítku. V současné 

době zde žije jediná stabilizovaná kolonie racka 

chechtavého na Chebsku.

2. PR Děvín

Údolní niva a levý svah údolí Lužního potoka mezi 

osadou Děvín a Milhostovem je pro výskyt mno-

ha vzácných a ohrožených druhů rostlin a živoči-

chů cenným biocentrem a genofondovou plochou 

místního regionu. V údolní nivě se vyskytují až 3 m 

mocná ložiska rašeliny s mofetami a minerálními 

prameny. 

3. PP Goethova skalka

Nápadné bílé křemenné skalní útvary na kótě 

Goethův vrch jihozápadně od obce Výhledy ne-

daleko Hazlova. Na okraji lesa je umístěna pa-

mětní deska, připomínající zdejší pobyt básníka 

J. W. Goetha. Skalní útvar je 400 metrů dlouhý 

a 10 metrů široký. Stěna dosahuje výšky 3 až 15 

metrů, je v ní řada prasklin, které rozdělují skálu 

na několik menších skalek. Skálu tvoří šedavý a bílý 

křemen a patří k jednomu z mála křemenných valů 

v jinak žulovém tělese u nás. Územím prochází 

modrá turistická značka.

4. PR Hamrnický mokřad

Údolní niva bezejmenného toku mezi Hleďsebí 

a Hamrníky, kde je chráněn a zachován biotop po-

četných populací ohrožených a silně ohrožených 

rostlinných druhů s doprovodnými mokřadními 

společenstvy. Z ohrožených druhů zde roste prha 

arnika, prstnatec májový pravý, vachta trojlistá 

a upolín nejvyšší, který na území okresu Cheb ros-

te jen ve Slavkovském lese.
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5. NPP Komorní hůrka

Zbytek jedné z nejmladších čtvrtohorních sopek ve 

střední Evropě 1,7 km jižně od Františkových Lázní. 

Sopka vznikla výbuchem na dně vysychajícího sla-

ného jezera. Roztavená hornina byla vymršťována 

vzhůru v opakovaných intervalech a padala zpět 

do kráteru, což vymodelovalo tvar pahorku. Jícen 

sopky vyplnil čedič a překryl i oblast sopečného 

popela na jihozápadní straně sopky. V roce 1834 

byla do úbočí vyražena štola, díky níž se podařilo 

nalézt přívodní sopečný jícen vyplněný čedičem, 

a tím byl sopečný původ této hory potvrzen. 

6. PP Koňský pramen

7. NPP Křížky

Vypreparovaný odlesněný hadcový výchoz v sedle 

jižně od kóty U tří křížů u silnice Prameny – Nová 

Ves s řadou zvláště chráněných druhů rostlin a ži-

vočichů. Největší vzácností Mnichovských hadců 

je endemický rožec kuřičkolistý. Pro regeneraci 

vřesovišť a posílení populace rožce je část rezer-

vace spásána stádem koz a ovcí.

Vývěr studeného minerálního pramene s nízkou 

mineralizací v žulovém masivu v údolí Chotěnov-

ského potoka, 300 m severně od vsi Chotěnov. Pra-

men je zachován v olšovém kmenu a v jeho okolí 

se nacházejí další, méně známé prameny Vlkonic-

ký, Horka a Martínek.
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8. PP Kynžvartský kámen

Žulový monolit s dokonale vyvinutými mikrotvary 

zvětrávání a odnosu tzv. pseudoškrapy, které jsou 

hluboké 0,6 až 1 m. Balvan je 6 m vysoký o půdo-

rysu zhruba 7 x 5 m. Nachází se 400 m severový-

chodně od Lázní Kynžvart a 150 m nad Pastevním 

rybníkem.

9. PP Milhostovské mofety

Přírodní výrony sirovodíku a oxidu uhličitého v údo-

lí Jilmového potoka pod Podhorním vrchem. Plyny 

vystupují na povrch puklinami vzniklými vulkanic-

kou aktivitou Podhorního vrchu. Zajímavostí je, že 

výrony plynů v mofetách fungují jako přírodní pasti 

pro drobné hlodavce, hmyz a dokonce pěvce. Pří-

stup po žluté turistické značce z obce Milhostov.

10. PR Mokřady pod Vlčkem

Komplex podmáčených, rašelinných a slatinných 

luk s mofetami, pramenišť a vodních nádrží s řadou 

zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Uni-

kátní je například zdejší izolovaná populace střevle 

potoční, jedna ze dvou stabilních ve Slavkovském 

lese a tokaniště tetřívka obecného.

11. PR Planý vrch

Zbytky starých lomů na jihovýchodním svahu Vlčí-

ho hřbetu. Zdejší hadce byly těženy až do 1. čtvrti-

ny 20. století a používaly se na dekorační předměty 

a náhrobní kameny.
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12. PR Podhorní vrch

Unikátní relikt třetihorní bazaltové sopky s výraz-

ným dvojvrchem, porosty skalních a lesních rost-

linných společenstev, v které se nachází opuštěný 

stěnový lom s nalezištěm řady minerálů. Rezervací 

vede značená turistická trasa.

13. PR Rathsam

Přírodní rezervace Rathsam chrání meandrující 

soutok Ohře a Reslavy a přilehlé mokřady mezi ob-

cemi Pomezí a Libá. Území je regionálním biocent-

rem, které významem a polohou přesahuje hranice 

státu. V jižní části rezervace na levém břehu Resla-

vy se nacházela obec Rathsam s asi 80 německými 

obyvateli. Po odsunu v roce 1945 již osada nebyla 

dosídlena a zanikla.

14. PP Sirňák

Mofety v nivě řeky Teplé pod Podhorním vrchem. 

Jedny z posledních připomínek kdysi mocné vul-

kanické činnosti – sirnato-uhličité plynné výrony, 

které vytvářejí charakteristické bahenní krátery. 

Území je obtížně přístupné.

15. PR Smraďoch

Rezervace leží v oblasti tektonického zlomu a do-

chází zde k výronům oxidu uhličitého a sulfanu (si-

rovodíku). Vznikají tak drobné bahenní sopky, tzv. 

mofety a jezírka, z nichž vycházejí plyny. Odtud 

pochází i jméno Smraďoch, unikající sirovodík za-

páchá. V tomto zvláštním biotopu rostou některé 

chráněné rostliny, například rosnatka okrouhlolistá, 

tučnice obecná a klikva bahenní. Uprostřed rezer-

vace vede krátká naučná stezka.
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16. NPR SOOS

Rozlehlé rašeliniště a slatiniště, kde vyvěrá velké množství minerálních pramenů a čistý oxid uhličitý v tzv. 

mofetách – bahenních sopkách. Je přístupná po 1,2 km dlouhé podlážkové naučné stezce, která vede po 

dně vyschlého slaného jezera, kde ze schránek jezerních řas rozsivek vznikla evropská rarita – tzv. křeme-

linový štít. Bizarní terén je rozbrázděn erozí a pokrytý žlutými a bílými výkvěty minerálních solí. Rezervace 

SOOS patří od roku 2005 do sítě evropských významných lokalit.

17. PR Stráň u Dubiny

Ochrana a zachování přirozených společenstev ne-

hnojených krátkostebelních luk, pastvin a vřesovišť 

a travinných xerothermních společenstev asi 3 km 

od obce Libá při státní hranici se SRN. Louky byly až 

do konce 2. světové války jako součást obce Dubina 

pravidelně obhospodařovány. Po odchodu němec-

kých usedlíků a vytvoření pohraničního pásu podél 

státní hranice zůstaly plochy ležet ladem.

18. PP U Sedmi rybníků

Soustava původně sedmi rybníků mezi obcemi 

Vojtanov a Starý Rybník byla vybudována začát-

kem 19. století. Rybníky byly vzájemně pospojová-

ny důmyslnými kanály, z nichž se některé docho-

valy dodnes. Kolem rybníků jsou vyvinuta pobřežní 

rostlinná společenstva mokřadních rostlin regio-

nálního významu a jsou vhodným rozmnožištěm 

obojživelníků. Soustava rybníků je zároveň pova-

žována za technickou památku.
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19. NPP Upolínová louka pod Křížky

Rezervace podmáčených a rašelinných luk s řa-

dou zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, 

ráj botaniků. Kromě upolínu nejvyššího je velkou 

vzácností především vrba borůvkovitá, kosatec si-

biřský nebo prstnatec májový a listenatý.

20. NPP Železná hůrka

21. Alej Svobody

Alej Svobody byla vysázena v roce 1902 kolem ces-

ty mezi dvěma hájovnami Na Hvězdě a Valy u Ma-

riánských Lázní. Jméno nese po hajném Svobo-

dovi, který Na Hvězdě po léta přebýval. Po obou 

stranách cesty tvoří alej stromořadí, které je místy 

již dost prořídlé. Čítá necelé čtyři stovky dubů a je 

dlouhá 2,5 km.

Železná hůrka je pozůstatkem nejmladšího projevu 

vulkanismu v Čechách. Nachází se asi 1,2 km jižně 

od obce Mýtina. Na struktuře sopky se podílely mi-

nimálně dvě erupce. Profi l vytvořený sopečnými 

vyvrženinami je patrný v malém lomu, ze kterého 

se v minulosti těžil materiál pro stavební účely.
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22. NPR Božidarské rašeliniště

Rozsáhlý územní komplex sahající od Božího Daru 

až k Hřebečné, jedná se o největší krušnohorské ra-

šeliniště ve výšce cca 1000 m n. m. s naučnou stez-

kou. Na území leží nejvyšší sopka ve střední Evropě 

Božidarský Špičák (1115 m), čedičová kupa se zbyt-

kem lávového příkrovu a v severní části rezervace 

se nachází technická památka Blatenský příkop, 

jenž sloužil v dobách těžby rud jako přívodní kanál.

23. PP Čedičová žíla Boč

Severně od Stráže nad Ohří v nadmořské výšce 

436 m n. m. se nad obzor vyklenuje mocná žíla 

tvořena čedičem s charakteristickou sloupcovou 

odlučností. Přístup na památku je náročný, strmé 

suťové a příkré stráně vyžadují k překonání dobrou 

fyzickou zdatnost. Méně odvážným návštěvníkům 

lze doporučit výstup na cca 50 m vzdálený paho-

rek, kde je čeká úchvatný pohled na vrcholky Dou-

povských hor, klikatící se řeku Ohři, osadu Korunní 

s železniční tratí.

24. PP Čedičové varhany u Hlinek

Přírodní památka chránící odhalený čedičový vý-

lev v bývalém lomu, který byl založen na svahu pů-

vodně třetihorní sopky. 

25. PP Homolka

Vypreparovaný čedičový sopouch s typickou sloup-

covou odlučností a vyrostlicemi zeleného minerálu 

olivínu. Celé okolí Homolky je přitažlivým terénem 

pro sběratele nerostů. Na polích se nacházejí vol-

né krystaly živce (Karlovarská dvojčata) a vzácně 

blankytně modrý minerál distén, lze najít rutil, zrn-

ka korundu a při velkém štěstí i odrůdy rubínu.
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26. PP Hořečková pastvina na Pile

Tato přechodně chráněná lokalita na jižním okraji 

obce Pila je charakteristická společenstvy střída-

vě vlhkých bezkolencových luk, pcháčových luk 

a drobných slatinišť s řadou zvláště chráněných 

druhů rostlin a živočichů. Výjimečná je bohatým 

výskytem hořečku drsného Sturmova, který počát-

kem září rozkvétá v počtu až 500 jedinců.

27. PR Chlum

Rezervace je přístupná po značené turistické cestě 

vedoucí z Manětína přes hřbet Chlumské hory do 

Chlumu. Důvodem ochrany jsou přirozená živočiš-

ná a rostlinná společenstva na čedičových vyvře-

linách neovulkanické stolové hory. Zde v severo-

západních Čechách se nachází ojedinělá orchidej 

okrotice červená. 

28. PR Malé jeřábí jezero

Rašeliniště je dokladem přirozeného vývoje rostlin-

ných a živočišných společenstev horských vrcho-

višť v Krušných Horách. Rezervace je přístupná po 

lesní cestě ze zaniklé osady Jelení u Nových Ham-

rů. Na německé straně navazuje na větší rezervaci 

stejného charakteru „Kleiner Kranich See“.

29. PR Oceán

Úvalové neporušené horské rašeliniště s poros-

tem kleče a typickou květenou a s výskytem tet-

řeva. Území je přístupné po lesní cestě odbočující 

ze značené turistické cesty na Dračí skálu vedoucí 

z Perninku.
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30. PR Ostrovské rybníky

Soustava rybníků ležící 1,5 km západně od města 

Ostrov, obklopena tratí vedoucí z Ostrova do Háj-

ku. V rezervaci leží dva větší a šest malých rybníků, 

které jsou navzájem pospojovány četnými kanály. 

Prostředí je vhodným místem pro hnízdění ptactva 

a na podzim a na jaře se zde zastavují tažní ptáci. 

Samotné rybníky jsou významným rozmnožištěm 

čolka velkého.

31. Krásenské rašeliniště

Jedná se o vrchoviště s podmáčenými a rašelinný-

mi smrčinami, které je silně narušené povrchovou 

těžbou v nedávné minulosti. Malá část vrchoviš-

tě zůstala zachována v původní podobě. Nejvý-

znamnější v území jsou kvalitně vyvinuté biotopy 

vrchovištních šlenků a otevřených vrchovišť. Je-

jich morfologie a druhová bohatost předčí lokality 

v NPR Kladské rašeliny a tak je tato lokalita z hle-

diska společenstev nejreprezentativnější v CHKO 

Slavkovský les. 

32. PR Ryžovna

Rezervace leží západně od silnice Hřebečná – 

Ryžovna. V lomu na jižní straně hřbetu je odkryt 

třetihorní čedičový příkrov s hrubě sloupcovitou 

odlučností, jedinečný příklad inverze georeliéfu. 

Cílem ochrany je velice cenný a druhově zacho-

valý zbytek horské bučiny na čedičové suti s boha-

tým bylinným patrem, který se nachází na severní 

straně čedičového hřbetu a je v této nadmořské 

výšce zcela jedinečný.

33. PR Olšová vrata (Šemnická skála)

Strmý znělcový ostroh zčásti pokrytý suťovým le-

sem přirozeného charakteru. Místo je historickým 

hnízdištěm výra velkého a krkavce velkého. Na vr-

chol Šemnické skály vede turistická trasa.
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34. NPP Skalky skřítků

Zcela ojedinělá lokalita pseudokrasových dutin vy-

tvořených ve vulkanické brekcii na západním okra-

ji Doupovských hor. Jeskynní dutiny kruhového 

nebo oválného tvaru o průměru až jednoho metru 

jsou přímé, hluboké od desítek centimetrů do pěti 

metrů, zpravidla horizontální, orientované kolmo 

i šikmo ke skalní stěně. Přístup po značené turistic-

ké cestě z Dubiny.

35. NPP Jan Svatoš (Svatošské skály)

Národní přírodní památka skupiny romantických 

žulových skal s charakteristickou blokovou odluč-

ností. Najdeme zde skalní jehly, stěny a věže, jež do-

sahují výšky až 50 m. Přitažlivost skal je umocněna 

pověstí o Hansi Heilingovi (Janu Svatošovi), podle 

které je útvar zkamenělým průvodem svatebčanů 

a nesou názvy Svatoš, Ženich s Nevěstou, Páter, 

Svědkové, Muzikanti, Tchán, Tchýně a Zámek.

36. PR Údolí Teplé

Hluboce zaříznuté kaňonovité údolí říčky Teplé 

s bohatou vegetací vázanou na extrémní stano-

viště skalních biotopů. V údolí se vytvořilo několik 

zajímavých geomorfologických fenoménů – skalní 

převisy, pseudokrasové puklinové jeskyně nebo na 

svazích balvanové sutě. 

37. PP Valeč

Světové naleziště minerálu hyalitu. Cílem ochrany 

je zachování rozlehlého mineralogického naleziště 

řady minerálů, kromě hyalitu také apatit, aragonit, 

staff elit aj.



PPPPPPPPPPPP
ŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘ
ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍRRRRRRRRRRRR
OOOOOOOOOOOO
DDDDDDDDDDDD
NNNNNNNNNNNN
ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ 
KKKKKKKKKKKK
RRRRRRRRRRRR
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
SSSSSSSSSSSS
YYYYYYYYYYYY
 RRRRRRRRRRRR
EEEEEEEEEEEE
GGGGGGGGGGGG
IIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOO
NNNNNNNNNNNN
UUUUUUUUUUUU
 EEEEEEEEEEEE
GGGGGGGGGGGG
RRRRRRRRRRRR
EEEEEEEEEEEE
NNNNNNNNNNNN
SSSSSSSSSSSS
IIIIIIIIIIIISSSSSSSSSSSS

P
Ř

ÍR
O

D
N

Í 
K

R
Á

S
Y

P
Ř

ÍR
O

D
N

Í 
K

R
Á

S
Y

 R
E

G
IO

N
U

 E
G

R
E

N
S

IS

ŘŘ
ÍÍ
OO
DDD
NN
ÍÍ
KK
RRR
ÁÁ
S

RR
GG
IIOO
NNN
UU
EE
GG
RRR
EE
N
SS
S

OO
SS

GG
OO

UU
GG

SS
S





Přírodní krásy regionu Egrensis[ 16

38. PP Viklan Dominik

Viklan zvaný Dominik leží 1,5 km severovýchodně 

od obce Rybničná, je 3,5 m dlouhý, 1,5 metru širo-

ký a 2 m vysoký. Podle historických záznamů byl 

viklan v minulosti méně stabilní a vychyloval se již 

při silnějších závanech větru. Přístupný po znače-

né turistické cestě.

40. PP Vlčí jámy

Nejvýznamnější skupina středověkých dobývek cí-

nových rud v Krušných horách. Nejzajímavější jsou 

dva systémy depresí po dolech Jiří a Wolfgang. Vli-

vem specifi ckého mikroklima se zde vytváří jes-

kynní led a přetrvává tu celé léto. Přístup je možný 

po turistických značkách, z Horní Blatné vede na-

učná stezka. 

39. PR Vladař

Důvodem ochrany je uchování krajinné dominanty Vladařské vrchoviny čedičové stolové hory Vladař. Na 

jejím jižním a jihovýchodním svahu se na zvětralé, humusem bohaté balvanité suti vyvinula společenstva 

teplomilné hájové vegetace. Na vrcholu zbytky pravěkého a středověkého slovanského osídlení. Přístup je 

možný po turistické značce. 
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41. VKP Skály na Strašidlech 
(Jindřišské skály)

Skupina mohutných žulových skal, asi 2 km od 

Horní Blatné, tvoří zajímavé mrazové sruby a skal-

ní hradby, výška skalních stěn dosahuje přes 20 

metrů. 

42. VKP Těšetický lom

Morfologicky nápadný čedičový pahorek s výsky-

tem lomové květeny a zvířeny se nachází nedaleko 

osady Těšetice u Bochova.

43. Řeka Střela

Od vodní nádrže Žlutice až po obec Poříčí, vzdálenou přibližně 16 km po proudu řeky Střely, se nachází lo-

kalita chráněná v systému Natura 2000. Řeka je zde přirozeně meandrujícím tokem v široké nivě a lemovaná 

břehovými porosty olší, příležitostně vrb. Území je významné především v ideálních podmínkách pro život 

vzácné mihule potoční.
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44. PP Dominova Skalka

Jedinečné chráněné území na hadcovém substrátu 

Vlčího hřbetu s velmi hojným zastoupením vzác-

ných a chráněných rostlin např.: vřesovce pleťové-

ho, endemického rožce kuříčkolistého, sleziníku 

nepravého, sleziníku hadcového a dalších druhů. 

Skalka nese název podle prof. Karla Domina, bo-

tanika a autora fytogeografi cké studie o květeně 

Slavkovského lesa. 

45. PP Kamenný hřib

Žulový balvan asi 750 m jižně od obce Krásná Lípa 

u Šindelové v podobě obrovského hřibu je příkla-

dem deskovité a kvádrové odlučnosti horniny a je-

jího selektivního zvětrávání a odnosu. Balvan je 

výrazným estetickým a krajinným prvkem. Půdo-

rys bloku tvoří čtyřúhelník s přibližnými rozměry 

4 × 3 m a výškou 3 m.

46. NPR Kladské rašeliny

Největší národní přírodní rezervace, tvořená pěti 

oddělenými blatkovými vrchovišti s rašelinnými 

společenstvy. Jsou jimi Husí les, Malé rašeliniště, 

Tajga, Paterák a Kladský rybník. Místem procházejí 

dva tektonické zlomy, z nichž vyvěrají podzemní 

vody. Na jediném místě ve Slavkovském lese zde 

lze na starých břízách spatřit až 30 cm dlouhé li-

šejníky provazovku a vousatec. V okolí Kladského 

rybníka je vybudovaná naučná stezka přizpůsobe-

ná pro tělesně postižené osoby. 

47. PP Moučné pytle

Přírodní památka na Jelením vrchu chránící bi-

zarní mrazové sruby s blokovou odlučností žuly. 

Tvary vznikaly v době ledové bočním zvětráváním, 

kdy neustálým zamrzáním a rozmrzáním skála po 

stranách pukala a pak uvolněné kameny vypadaly. 

Okolo památky vede zelená turistická značka. 
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48. NPR Pluhův bor

Rezervace chrání přirozený bor s drobnými had-

covými výchozy. Skalky hostí plejádu vzácných 

hadcových kapradin a některé subatlantské druhy 

– vřesovec pleťový, zimostrázek alpský. 

49. PP Přebuzské vřesoviště

Rozsáhlý komplex polopřirozených biotopů na 

okraji obce Přebuz, refugium vzácných a ohrože-

ných druhů rostlin a živočichů. Území tvoří až 3 

metry mocné ložisko rašeliny, které bylo v minu-

losti částečně vytěženo. 

50. PP Rašeliniště Haar

Stagnující soubor pěti drobných rašelinišť s klečí 

bahenní, borovicí blatkou a vrchovištní květenou 

3,5 km jihozápadně od obce Přebuz.

51. PR Rašeliniště u myslivny

V rezervaci se vyskytuje 12 druhů zvláště chráně-

ných druhů rostlin, nejvýznamnější je výskyt vach-

ty trojlisté, zdrojovky potoční, kyhanky sivolisté 

a šichy černé a žije zde populace vzácného motýla 

hnědáska chrastavcového.
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52. PP Rotavské varhany

Ukázka vypreparovaného čedičového tělesa s ty-

pickou sloupcovitou odlučností asi 700 m severně 

od křižovatky silnic v dolní části obce Rotava. Prů-

měr sloupů činí 13 až 15 cm, délka až 12 m. K pa-

mátce vede značená turistická stezka.

53. PP Studenec

Malý rybníček s okolními loukami v údolí Stude-

neckého potoka, asi 700 m západně od obce Stu-

denec a 3 km jihozápadně od obce Oloví s bohatou 

populací silně ohroženého ďáblíku bahenního.

54. PP Údolí Ohře

Ochrana pseudokrasových jevů, které se spolu 

s významnými geologickými profi ly obsahujícími 

četné fosilní části třetihorní fl óry nalézají v sedi-

mentech sokolovské pánve po obou březích mor-

fologicky výrazného údolí řeky Ohře u Starého 

Sedla. 

55. NPR Velký močál

Horské rašeliniště s charakteristickými porosty 

kleče a typickou rašelinnou květenou a zvířenou 

v pramenné oblasti Rolavy. Velký močál je excent-

rické vrchoviště s členitým mikroreliéfem, v minu-

losti tu byla prováděna těžba rašeliny, v současné 

době není vstup do území povolen.
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56. NPR Velké jeřábí jezero

Ochrana horského rašeliniště tvořeného částeč-

ně porosty kleče a vtroušeným smrkem, částeč-

ně tvořené volnými porosty rašeliníku s četnými 

tůňkami. 

57. PP Vysoký kámen

Geomorfologicky výrazná skupina křemencových 

skal jihozápadně od Kraslic a severně od Lubů. Od 

západu je prvním skalním útvarem Vyhlídková ská-

la, hřeben pokračuje útvary Hradeb, na jejich konci 

stojí věž Zobák a hřeben uzavírá mohutná skalní 

věž Větrná skála. 

58. Jeskyně u Svatavy

Výchozy slepenců a pískovců, klasická paleontolo-

gická lokalita pro studium říčních systémů a fl óry, 

esteticky přitažlivé pseudokrasové jevy – skalní 

brána, jeskyňky. Z Podlesí do Luhu nad Svatovou 

vede modrá turistická značka.

59. Pískovna Erika

Stará pískovna u Podlesí u Svatavy je lokalitou 

chráněnou systémem Natura 2000 kvůli výskytu 

čolka velkého a je světovým nalezištěm zkame-

nělin pralesní fl óry. Dostupná je ze silnice Sokolov 

– Jindřichovice.
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60. PP Pramen Čiperka

Jedna z nejznámějších kyselek Slavkovského lesa, 

cílem ochrany je právě zachování charakteristické-

ho geologického fenoménu. Pramen byl zpřístup-

něn počátkem minulého století bývalým majitelem 

elektrárny panem Hanikou, který se zasadil o elek-

trifi kaci kraje. Pramen je přístupný po zelené turis-

tické značce.

61. PR Diana

Jeden z nejhodnotnějších přirozených podhor-

ských porostů pralesovitého charakteru v Českém 

lese nad údolím Kateřinského potoka západně od 

obce Diana.

62. PR Farské bažiny

Lesní rašeliniště s charakteristickými živými spole-

čenstvy a nejrozsáhlejším kompaktním porostem 

borovice blatky v Českém lese na západním úpa-

tí Sklářského vrchu, asi 3 km jihozápadně od obce 

Lesná, severně od silnice z Lesné do samoty Stará 

Knížecí Huť.

63. PR Hradištský vrch

Čedičová stolová hora nad osadou Okrouhlé Hra-

diště s ukázkou druhově bohatých teplomilných 

lesních smíšených porostů, na jižním svahu mra-

zové sruby a balvanové proudy. Vyskytuje se zde 

zvláště chráněná rostlina lilie zlatohlávek. V bez-

prostředním okolí rezervace jsou rozsáhlá naleziště 

dokladů keltského osídlení.
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64. PR Jezírka u Rozvadova

Lesní rašeliniště se třemi jezírky uprostřed hustého 

smrkového lesa u státní hranice 6 km od obce Roz-

vadov. Jsou zde bohaté porosty mechu rašeliníku, 

suchopýru a bohatý výskyt rosnatky okrouhlolisté 

a klikvy bahenní.

65. PR Křížový kámen

Rezervace chrání přirozenou podmáčenou hor-

skou smrčinu na rašeliništi. Lesní porost je tvořen 

převážně smrkem různého stáří s příměsí buku, je-

řábu a jedle. K rezervaci se lze dostat po zelené 

turistické trase z Ostrůvku.

66. PR Lazurový vrch

Strmé skalnaté svahy Lazurového vrchu byly v mi-

nulosti využívány k těžbě krystalického vápence. 

Vstup do extrémně nebezpečných štol byl zajištěn 

z bezpečnostních důvodů a také pro klid vzácných 

druhů netopýrů, jež jsou předmětem ochrany. 

67. PP Maršovy Chody

Silně podmáčená louka ležící 300 m jižně od osady 

Maršovy Chody u Tachova. Důvodem ochrany jsou 

vzácné druhy rostlin celorepublikového významu.
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68. NPP Na požárech

Nížinné rašeliniště téměř bez lesního porostu s po-

pulací tetřívka obecného nacházející se jižně od 

bývalé obce Jedlina při státní hranici. Rezervace 

přímo navazuje na německé chráněné území Mo-

orwälder bei Leßlohe.

69. PP Pod Šipínem

Levý břeh potoka Hadovky nedaleko nad jeho ús-

tím do Úterského potoka, asi 1,2 km severozápadně 

od obce Mydlovary. Důvodem ochrany je lokalita 

s bohatou populací pérovníku pštrosího. Památkou 

prochází 7 km dlouhá naučná stezka.

70. PR Pod Volfštejnem

Vlhké louky s bohatstvím zvláště chráněných dru-

hů rostlin, především vstavačovitých a hořcovi-

tých, nacházejících se pod hradem Volfštejn, 2 km 

jihozápadně od obce Černošín. 

71. PR Podkovák

Rašeliniště vrchovištního typu 2,5 km jihozápadně 

od obce Lesná s porosty borovice blatky a typic-

kými společenstvy rostlin například klikvy bahen-

ní, kyhanky sivolisté, suchopýru pochvatého nebo 

prstnatce listenatého.
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72. PP Prameniště Kateřinského potoka

Prameništní rašeliniště s vysokou hladinou spodní 

vody na východním úpatí Holého vrchu, asi 1,5 km 

jihovýchodně od obce Lesná a 1,2 km západně 

od bývalé osady Bažantov, vyskytuje se zde celá 

řada zvláště chráněných druhů rostlin, především 

vstavačovitých. 

73. PR Přimda

Přírodní rezervace se rozkládá na erozních suťo-

vých svazích nad obcí Přimda s malými mrazový-

mi sruby, důvodem ochrany je zbytek starého smí-

šeného porostu s převahou buku.

74. PR Tisovské rybníky

Šest rybníků v okolí obce Tisová a osady Jemnice, 

kolem silnice od sjezdu Nová Hospoda z dálnice 

D5 do Tachova. Jedná se o významné hnízdiště 

a migrační zastávku vodního ptactva. Rybníky byly 

založeny v době pohusitské, patří proto k nejstar-

ším českým rybníkům.

75. PP Žďár u Chodského Újezda

Lesní přirozený mokřad s ohroženými ostřicovými 

společenstvy a bohatým výskytem prstnatce má-

jového, vemeníku dvojlistého nebo prhy arniky ve 

svahu nad Slatinným potokem, asi 3 km západně 

od obce Chodský Újezd.
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Označení „Euregio“ znamená jednak zeměpisně 

určitelnou oblast – region – a také hranice překra-

čující organizaci. Euregia jsou dobrovolnými regi-

onálními sdruženími překračujícími státní hranice. 

Nejsou dodatečnou správní úrovní, nýbrž předsta-

vují většinou „iniciativu zdola“, vycházeje z roviny 

regionálních a komunálních činitelů.

Euregia jsou často nositeli latinských názvů, aby 

tak bylo možné překonat jazykové rozdíly. Pojem 

„Euregio“ (často také „Euroregion“) je zkrácenou 

formou výrazu „Evropský region“. K tomu přistu-

pují zeměpisné přídomky. Adjektivum „Egrensis“ 

se vztahuje k historické oblasti, která zahrnovala 

velké části dnešního EUREGIA EGRENSIS: středo-

věké „Regio Egire“ nebo také „Provincia Egrensis“ 

– v podstatě oblast dřívějšího Chebska – Egerland.

PROJEKTY, KTERÉ EUREGIO EGRENSIS
TAKÉ ORGANIZUJE:

Bavorsko-český výměnný školní rok
Tento projekt EUREGIA EGRENSIS má ještě inten-

zivněji, než je tomu u krátkodobých setkání, pod-

porovat oboustranné poznání a porozumění mezi 

obyvateli v příhraničních regionech. Vedle zlepšení 

jazykových schopností chce tento projekt EUREGIA 

EGRENSIS umožnit českým žákům nahlédnout do 

kultury, hospodářství, historie a všedního dne ně-

meckého souseda.

Tímto přispívá výměnný školní rok EUREGIA 

EGRENSIS k porozumění a k odstranění předsudků 

mezi českým a německým národem a poskytuje 

možnost si bezprostředně udělat reálný a diferen-

covaný obraz o životě v Německu. 

Výměnného školního roku se mohou zúčastnit 

čeští žáci gymnázií z 3. až 4. ročníku. Výměnný 

pobyt by měl být roční, aby žák po první fázi – 

vžití se do nového prostředí – mohl hlouběji pro-

niknout do zcela jiného všedního života sousední 

země.

Žáci jsou do školních tříd zcela integrováni, to zna-

mená, že se zúčastňují každodenního vyučování. 

Většinou nabízejí školy těmto žákům hodiny něm-

činy a zeměpisu mimo školní vyučování, vítaná je 

i jejich účast na různých školních i mimoškolních 

akcích a exkurzích. 

EUREGIO EGRENSIS přebírá v rámci projektu „Vý-

měnný školní rok“ koordinaci, fi nanční manage-

ment a organizaci, za tyto činnosti je odpovědný 

vedoucí projektu.

Letní tábor mládeže
Jedná se o jeden z prvních projektů, který vznikl 

hned po založení Euregia Egrensis. Mládež od 12 

do 15 let z bavorské, sasko-duryňské a české čás-

ti Euregia Egrensis prožije společný týden v době 

letních prázdnin.

Pracovní sdružení EUREGIA EGRENSIS se od roku 

1992 po roce střídají v organizaci a v koordinaci 

letního tábora mládeže a většinou při tom spolu-

pracují s mládežnickými spolky školami nebo jiný-

mi organizacemi.

Pro účastníky je vždy připraven pestrý program 

volnočasových aktivit – sport, turistika, kultura, 

návštěvy pamětihodností, zajímavých míst a měst. 

Právě u mladých lidí je důležité, aby si vybudovali 

osobní a přátelské kontakty. Zkušenosti ukazují, že 

tyto kontakty jsou často základem celoživotního 

přátelství. Proto je tento projekt pro budoucnost 

dobrého sousedského spolužití v zemích Bavorsko 

– Sasko/Duryňsko – Čechy obzvláště důležitý.

Od roku 2006 byla zahájena Jazyková ofenzí-

va u Letního tábora mládeže. Jazykoví animátoři 

z TANDEMu vždy přiblíží dětem hravou formou 

český a německý jazyk.

Mnohé letní tábory byly kofi nancovány z prostřed-

ků EU a Česko-německého fondu budoucnosti.
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Regionální sdružení obcí a měst 
EUREGIO EGRENSIS
Na Vyhlídce 53
360 01 Karlovy Vary 
Tel.: +420 353 116 246
Fax.: +420 353 222 430
www.euregio-egrensis.cz

EUREGIO EGRENSIS Bavorsko e.V.
Fikentscherstraße 24
D – 95615 Marktredwitz
Tel.: +49(0)9231/6692-0
Fax: +49(0)9231/6692-29
www.euregio-egrensis.de

EUREGIO EGRENSIS Sasko/Durynsko e.V.
Friedensstr. 32
D – 08523 Plauen
Tel.: +49(0)3741/214 36 51
Fax: +49(0)3741/214 36 52
www.euregioegrensis.de
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