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ehled op rných lokalit

01 Jan Svato
Témata BG: geomorfologie, kulturní d dictví, fascinující p íroda,
mineralogie, hornická historie
Geologická jednotka: granitoidy Slavkovského lesa
Popis: Romantické skalní útvary v údolí Oh e (národní p írodní památka)
op edená pov stmi, které ve svých dílech zpracovali mj. b í Grimmové, Goethe,
Marschner nebo Körner. Navazuje na ni nau ná stezka zam ená na p írodní a
geologické zajímavosti okolí.
02 Jáchymov
Témata BG: hornická historie, kulturní d dictví, technická památka, geologie,
mineralogie, prameny a láze ství
Geologická jednotka: krystalinikum Kru ných hor
Popis: Historické centrum t by nerostných surovin, kde byly polo eny základy
sv tového moderního hornictví, metalurgie, geologie a mineralogie. Ojedin lé
lázn  s prokazatelnými blahodárnými ú inky na lidský organismus. M stská
památková rezervace.
03 Vl í jámy
Témata BG: hornická historie, výjime ný kulturní význam, technická
památka
Geologická jednotka: granitoidy Kru ných hor
Popis: Nau ná stezka z královského horního m sta Horní Blatná prochází
starým cínovým revírem Konrád mezi Blatenským a Jelením vrchem. Zde byl
jeden z nejv ích a nejvýznamn ích dol  na cín ve st ední ásti Kru ných
hor. Jeho význam je dán sjednocením drobných d lních d l do jediného
komplexu, rozsáhlým a na tehdej í dobu velmi moderním zp sobem pr zkumu,
otvírky a technického vybavení. Voda pro pohon d lních za ízení byla

ivád na nov  rekonstruovaným Blatenským p íkopem. Po výstupu na
Blatenský vrch s rozhlednou vede stezka k roklím starých cínových dobývek
Vl í a Ledové jámy P írodní a kulturní památka). Intenzivní t ba cínu
probíhala na ad  dal ích míst v irokém okolí a její projevy na nedaleké Sn né

rce (Zuzana, Svatý Duch a dal í).
04 Karlovy Vary
Témata BG: výjime ný kulturní význam, prameny a láze ství, mineralogie,
geologie
Geologická jednotka: granitoidy Slavkovského lesa, kvartérní formace
Popis: ídelní struktura nejv ích eských lázní, zalo ená na tektonických
liniích v granitech Karlovarského masivu. Procházka kolonádami s výv ry
horkých terem, klasické výchozy granit  s rohovcovými ilami hydrotermálního

vodu na Zámeckém vrchu a kontakt granitových intruzí na Lví skále. Na
povrchové projevy navazují exkurze do podzemí V ídelní kolonády, podzemní
krypty kostela Sv. Ma í Magdalény a plánovaná prohlídka starého jímání
pramen  u budovy Mlýnské kolonády. P edpokládané informa ní centrum v
budov  M stského muzea.
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05 Mariánské Lázn
Témata BG: prameny a láze ství, geologie, výjime ný kulturní význam
Geologická jednotka: granitoidy a krystalinikum Slavkovského lesa,
kvartérní formace
Popis: ídelní struktura významných eských lázní na svazích
Slavkovského lesa, jeho  pestré geologické slo ení je názorn
dokumentováno v instalaci velkých horninových vzork  pod irým nebem.
Geologickému vývoji, minerálním vodám, láze ské lé  a osob
J. W. Goetha jsou v novány expozice v M stském muzeu.
06 Kladské ra eliny
Témata BG: prameny a láze ství, fascinující p íroda
Geologická jednotka: kvartérní formace
Popis: Nau ná stezka okrajem NPR Kladské ra eliny. Na 9 zastávkách
seznamuje náv vníky s kvartérní geologií, vznikem ra elini  a p írodním
bohatstvím oblasti. Jedna ze zastávek je v nována technické památce Dlouhá
stoka, významnému vodohospodá skému dílu, které slou ilo k zásobování
cínových dol  d evem a energií a které Kladským rybníkem za íná.
07 Staré Sedlo
Témata BG: geomorfologie, hornická historie, technická památka,
výjime ný kulturní význam
Geologická jednotka: pánevní formace
Popis: Navrhovaná nau ná trasa v hluboce za íznutém a krajiná sky
hodnotném údolí Oh e s jednotícím prvkem geologická stavba a sociáln -
ekonomický rozvoj regionu. Akumulace uhlí a kyz  v t etihorních
sedimentech p edstavují surovinovou základnu rozvoje pr myslu na
Sokolovsku, který je spojován s osobou n mecko- eského pr myslníka J. D.
Starcka. Demonstrován je na p íkladu minerálního závodu Svaté Trojice
a kulturní památky toly Jana K titele. V sedimentech starosedelského
souvrství jsou významné geologické profily s pseudokrasovými jeskyn mi
a paleontologická lokalita t etihorní flóry (P írodní památka Údolí Oh e).
Lokalita p iléhá k nov  zbudované cyklostezce z Lokte do Královského
Po í.
08 Soos
Témata BG: vulkanismus, zem esení, prameny a láze ství, fascinující

íroda
Geologická jednotka: kvartérní formace
Popis: Národní p írodní rezervace Hájek-Soos byla vyhlá ena v roce 1964.
Jedná se o rozlehlé ra elini  a slatini , kde vyv rá velké mno ství
minerálních pramen  a istý oxid uhli itý v tzv. mofetách - bahenních
sopkách. Je p ístupná po 1,2 km dlouhé nau né stezce po dn  vyschlého
slaného jezera. V míst  je zamý leno z ízení seismického infocentra BG.
09 D l Jeroným
Témata BG: hornická historie, technická památka
Geologická jednotka: granitoidy Slavkovského lesa
Popis: Nemovitá kulturní památka D l Jeroným je unikátní památkou
hornické kultury a dovednosti na ich p edch dc . V d lních prostorách z
poloviny 16. století jsou zachovány komory, chodbice, odpo ívadla,
výstupky a charakteristické úspornými profily. V chodbách je dosud patrný
zp sob práce elízkem a mlátkem, v komorách jsou patrné stopy po sázení
ohn m.
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10 Medard-Libík
Témata BG: geologie, hornická historie
Geologická jednotka: pánevní formace
Popis: Plánovaná nau ná stezka v bývalém uhelném lomu mezi budoucím jezerem
a m stem Habartov se v nuje stratigrafii (p echodn  chrán ná plocha "Kamenné
pa ezy", vulkanické ulo eniny, p dotvorné procesy, uhelná sloj), d ív í hlubinné
a povrchové t  uhlí (ústí toly Josef, profil hlubinn  p erubanou slojí) a hlavním
typ m rekultivace.
11 Komorní H rka
Témata BG: výjime ný kulturní význam, geologie
Geologická jednotka: etihorní vulkanismus
Význam pro BG: Relikt jedné z nejmlad ích sopek v echách, inné je  na
rozhraní t etihor a tvrtohor. Kulturn -historicky významná lokalita, na které
byl po átkem 19. století provád n výzkum hrab tem K. ternberkem na popud
J. W. Goetha. Národní p írodní památka Komorní h rka le í v bezprost ední
blízkosti Franti kových Lázní.
12 Smra och
Témata BG: fascinující p íroda, prameny a láze ství
Geologická jednotka: kvartérní formace
Význam pro BG: Nau ná stezka k p írodním výv m oxidu uhli itého
s obsahem sirovodíku (P írodní rezervace Smra och) a minerální vody (Farská
kyselka) v atraktivní p írod  Chrán né krajinné oblasti Slavkovský les.

13 Rotavské varhany
Témata BG: fascinující p íroda, geologie
Geologická jednotka: etihorní vulkanismus
Popis: Navrhovaná nau ná stezka k Rotavským varhan m - p írodní památce
s ukázkou sloupcovitého rozpadu edi e - nás seznámí nejen se vznikem této
jedine né p írodní památky, ale i s ostatními zajímavými lokalitami v okolí
Rotavy (kaolinové jámy, slu áky - k emencové bloky, ka on Sk iván ího
potoka, ústí pr zkumné toly).
14 Viklan
Témata BG: geologie
Geologická jednotka: granitoidy Slavkovského lesa
Popis: Osamocený ulový balvan - viklan s vytesanými nápisy z 18. století,
chrán ný jako p írodní památka.

15 Kyn vartské kyselky
Témata BG: prameny a láze ství
Geologická jednotka: krystalinikum Slavkovského lesa, kvartérní formace
Popis: írodní výv ry Li ího a Jezev ího pramene s dob e zachovanými
poz statky historického d ev ného jímání v malebném lesním okolí Lázní
Kyn vart. V budoucnu se ob  místa stanou zastávkami nau né stezky Lázn
Kyn vart, která je p ipravována m stským ú adem ve spolupráci s eským
svazem ochránc  p írody.
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16 Vysoký kámen
Témata BG: fascinující p íroda, geologie
Geologická jednotka: krystalinikum Kru ných hor
Popis: Výrazná krajinná dominanta tvo ená skupinou bizarních k emencových
skal  s  výhledem  na  Kru né  hory,  Slavkovský  les  a  Smr iny.  Lokalita  je

írodní památkou a nachází se v P írodním parku Leopoldovy Hamry.

17 elezná h rka
Témata BG: geologie, prameny a láze ství, výjime ný kulturní význam
Geologická jednotka: etihorní vulkanismus
Popis: Národní p írodní památka elezná h rka. Kvartérní sopka, objevená J.
W. Goethem v roce 1823. Ve staré lomové st  lze pozorovat struskovité
ulo eniny, které vznikly náhlým utuhnutím vyvrhované havé lávy. Od sopky
nás lesní p iny zavedou k altánu s pramenem kyselky v míst  bývalé usedlosti
Kyselecký Hamr. Na n mecké stran  Neualbenreuth s proslulými termálními
a radonovými lázn mi Sibyllenbad.
18 Goethova trasa
Témata BG: výjime ný kulturní význam, fascinující p íroda, mineralogie,
geologie
Geologická jednotka: krystalinikum Smr in
Popis: Dvojice p írodních památek p i silnici z A e do Chebu. Lokalita
Goethova skalka je tvo ena bizarními skalními útvary na hazlovském

emenném valu a tzv. Goethovým kamenem na jejím úpatí. Lokalitu
U Cihelny tvo í výchozy erlán  v exokotaktu smr inské uly. Tmavohn dá
paprs itá odr da minerálu vesuvianu byla odtud v 18. stol. popsána jako
specifický nerost a podle n meckého názvu m sta Cheb pojmenována egeran.
V obou p ípadech jde o klasické „Goethovské“ lokality mimo ádného kulturn
historického významu.
19 Krásno
Témata BG: hornická historie, technická památka, mineralogie, geologie
Geologická jednotka: granitoidy a krystalinikum Slavkovského lesa
Popis: Plánovaná nau ná stezka západním okolím Krásna za íná v areálu dolu
Vilém (kulturní památka) s hornickým muzeem. Seznámí náv vníky
s hornickou minulostí bývalého královského horního m sta a jeho okolí (stopy
po t  cínu, vodní p íkop Dlouhé stoky) i p ítomností (t ba ivcové
suroviny pro keramický pr mysl). Výhled do okolí poskytnou plánovaná
vyhlídka na Vysokém kameni, geologicky význa né lokalit  na zlomové linii
se starými d lními díly a výskyty vzácných minerál , a p edev ím rozhledna na
Krásenském vrchu (kulturní památka).

20 Bo ídarské ra elini
Témata BG: fascinující p íroda
Geologická jednotka: kvartérní formace
Popis: Nau ná stezka Bo ídarským ra elini m demonstruje specifické

írodní krásy a vzácnou flóru a faunu. Je vedena p i okraji národní p írodní
rezervace na území mezi Bo ím Darem a Rý ovnou, která chrání komplex
ra elini  p echázejících do smrkových porost  a horských ra elinných luk.
Pod Bo ím Darem za íná významná bá ská památka Blatenský p íkop.
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21 And lská Hora
Témata BG: výjime ný kulturní význam, geologie
Geologická jednotka: etihorní vulkanismus
Popis: Trosky st edov kého hradu na zn lcovém skalisku - oblíbené výletní
místo láze ských host  Karlových Var v dob  jejich nejv ího rozkv tu. P i
severním okraji Chrán né krajinné oblasti Slavkovský les
22 Bublák
Témata BG: fascinující p íroda, prameny a láze ství
Geologická jednotka: kvartérní formace
Popis: Tématem navrhované nau né stezky jsou projevy p irozeného
odply ování Chebské pánve podél Hrzínského zlomu. Mok ady podél ky
Plesná povede k p irozeným výv m minerálních vod a plynného CO2.
Plánovaným východiskem je Hajský mlýn, rozsáhlá osam lá usedlost, která je v
sou asné dob  rekonstruovaná na penzion a rekrea ní za ízení.
23 P ebuz
Témata BG: hornická historie, mineralogie, geologie
Geologická jednotka: granitoidy Kru ných hor
Popis: Plánovaná nau ná stezka seznamuje s dávnou i nedávnou hornickou
minulostí obce, vede k betonovým skelet m opu ných achet, ústím starých
tol i st edov kým kutisk m na cínové rudy. Za dobrého po así panoramatický

výhled z ertovy hory do Kru ných hor a p ti poho í. Lokalita le í v P írodním
parku P ebuz.
24 Kyn vartský kámen
Témata BG: fascinující p íroda, geologie
Geologická jednotka: granitoidy Slavkovského lesa
Popis: ipravovaná nau ná stezka seznamuje s okolím Lázní Kyn vart na
pozadí geologické stavby západní ásti Slavkovského lesa. Hlavní cílem trasy je

kolik izolovaných ob ích balvan , nejv í z nich je p írodní památkou s
ebnicov  vyvinutými pseudo krapy. Území le í v Chrán né krajinné oblasti

Slavkovský les
25 Lítovská výsypka
Témata BG: hornická historie, geologie
Geologická jednotka: pánevní a kvartérní formace
Popis: Plánovaná nau ná stezka v prostoru mezi poutním místem Chlum Svaté
Má í a budovanou rekrea ní zónou Habartov-Boden povede specifickým
prost edím rekultivovaného odvalu hn douhelné t by. Na siln  kyselých
substrátech se jen velmi obtí  vytvá í souvislý rostlinný pokryv a vzniká zcela
specifické p írodní prost edí s nezvyklou flórou a faunou.
26 Arboretum Antonín
Témata BG: hornická historie, geologie
Geologická jednotka: pánevní a kvartérní formace
Popis: Rozsáhlý lesopark zalo ený pro ú ely rekultivací v Sokolovské pánvi na
výsypce starého hn douhelného lomu Antonín, v t sné blízkosti m sta
Sokolova. V lesoparku je zastoupeno velké mno ství rozli ných druh  d evin,
asto velmi vzácných a ojedin lých. Místo procházek sokolovských ob an  a
edm t výzkumné innosti student  p ilehlého gymnázia.
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27 indelová
Témata BG: technická památka
Geologická jednotka: granitoidy Kru ných hor
Popis: Torzo elezá ské vysokopecní hut  v indelové je kulturní památkou
v oblasti, kde jsou po átky t by a zpracování elezných rud datovány do
14. století. Vysoká pec v indelové byla sou ástí elezáren zalo ených v roce
1839, krom  vysoké pece tvo ily závod válcovny, kalírny a hamr. Parní stroj k
pohonu mechanism  byl jedním z prvních v eských zemích.
28 Sítiny
Témata BG: výjime ný kulturní význam, geologie
Geologická jednotka: krystalinikum Slavkovského lesa
Popis: Mariánskoláze ský hadec je tradi ní ozdobný kámen, jeho  t ba
a zpracování zanikly s koncem poslední sv tové války. Hlavním zdrojem
suroviny byly drobné l mky v prostoru mezi Prameny, Sítinami a Mnichovem.
V emeslných dílnách v okolních obcích byl hadec zpracováván na le né
desky a na drobné bi uterní p edm ty.
29 Loketské serpentiny
Témata BG: výjime ný kulturní význam, fascinující p íroda, mineralogie,
geologie
Geologická jednotka: granitoidy Slavkovského lesa
Popis: Plánovaná nau ná stezka ke klasické lokalit  karlovarských dvoj at,
prorostlic ivcových krystal  vyv trávajících z hrubozrnné uly v zá ezu silnice
z Lokte do Karlových Var. Karlovarská dvoj ata v bec poprvé popsal a
nakreslil J. W. Goethe. Na trase vyhlídkové místo na Sokolovskou pánev,
posti enou intenzivní t bou hn dého uhlí a pr myslovou výrobou.
30 H ebe ná
Témata BG: hornická historie, technická památka, geologie
Geologická jednotka: granitoidy Kru ných hor
Popis: Cínová lo iska u H ebe né byla podle starých pramen  dobývána ji
po átkem 14. století. Informa ní tabule upozorní náv vníky tohoto
významného historického revíru na impozantní, p es 30 m hluboké povrchové
dobývky dol  Mauricius a Georg ze 16.–18. století. Výhledov  p edpokládáme
ob  tyto lokality spojit nau nou stezkou s edi ovým návr ím, kde je v opu né
lomové st  ukázkov  vyvinutá sloupcovitá odlu nost. Na severní stran
elevace se nachází zachovalý zbytek p irozené horské bu iny na edi ové suti,
na trvale vlhkých místech vzniklo pestré spole enstvo kv tnaté horské
vysokobylinné nivy se vzácnými druhy rostlin.
31 Hájek u Byst ice
Témata BG: fascinující p íroda, geologie
Geologická jednotka: pánevní formace a t etihorní vulkanismus
Popis: Krásný vrch u Hrozn tína má geologicky neoby ejn  zajímavé slo ení -
v nedávné minulosti tam byly dobývány stavební kámen, bentonit, kaolin a
pokusn  i uranové rudy. V odkrytých st nách starého lomu jsou ukázkové

íklady kulovité a sloupcovité odlu nosti. Vzhledem k probíhající bá ské
innosti je lokalita v sou asnosti nep ístupná.
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32 Dru ba
Témata BG: hornická historie, geologie
Geologická jednotka: pánevní formace
Popis: Vyhlídka u obce Pískový Vrch umo uje pohled do uhelného lomu
Dru ba. Z uhelné sloje Antonín t í lom kolem 2 milión  tun uhlí ro ,
získávány jsou také jílovce pro výrobu lehkého kameniva Liapor, jílové
sorbenty a zeolity pro pot eby ekologických projekt . Pohled do lomu lemuje
panoráma Kru ných hor a továren ve V esové a Novém Sedle.
33 Dlouhá stoka
Témata BG: hornická historie, technická památka
Geologická jednotka: granitoidy a krystalinikum Slavkovského lesa
Popis: Nemovitá kulturní památka Dlouhá stoka je výjime nou technickou
památkou z období rozkv tu cínového dolování ve Slavkovském lese. Byla
vybudována za ú elem zásobování dol  a hutí vodní energií a d evem. Od
za átku v Kladské a  do rudního revíru má celkovou délku 24 km. Dlouhá stoka
je postupn  rekonstruována a je podél ní budována turistická stezka.
34 Horní Slavkov
Témata BG: hornická historie, technická památka, mineralogie, geologie
Geologická jednotka: granitoidy a krystalinikum Slavkovského lesa
Popis: Nov  upravené ústí d di né toly Ka para Pluha je významnou kulturní
památkou, která se nachází asi 1,5 km pod Horním Slavkovem. Ra ba toly
zapo ala v roce 1539 a po n kolik staletí slou ila jako hlavní odvod ovací osa
slavkovsko-krásenského rudního revíru. Ústí toly lze nav tívit z parkovací
plochy p i státní silnici nebo od M stského muzea v Horním Slavkov , které se
py ní cennými mineralogickými a hornickými exponáty. Na trase z m sta
neopomineme zastávku u ústí toly Barbora, vyra ené k odvod ování
opu ného uranového revíru a zastavení v nované konci Dlouhé stoky.

35 D enice
Témata BG: mineralogie, geologie
Geologická jednotka: pánevní formace
Popis: Svislé st ny inné pískovny jsou názornou ukázkou stratigrafie Chebské
pánve a zp sobu ulo ení vrstev. V posledním desetiletí pískovna proslula
nálezy vltavín , p írodních skel záhadného p vodu a velkého v deckého
významu. Vstup do t ebního prostoru je mo ný pouze po p edchozím ohlá ení
a v doprovodu odpov dného pracovníka t ební organizace.
36 Zlatý Kopec
Témata BG: hornická historie, mineralogie, geologie
Geologická jednotka: krystalinikum Kru ných hor
Popis: Historický d lní revír na Zlatém Kopci, otev ený mno stvím tol
a achet se nachází v lesnatém prost edí p írodního parku. Od 16. do 19. století
zde byly dobývány tzv. cínonosné polymetalické skarny, které tvo í plo e
ulo enou a tektonicky rozlámanou polohu o délce cca 1,5 km a mocnosti do 3
m. Krom  cínu byly získávány také st íbro a elezo.
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37 Oloví
Témata BG: hornická historie, mineralogie, geologie
Geologická jednotka: krystalinikum Kru ných hor
Popis: Plánovaná nau ná trasa historickým d lním revírem v malebné lesnaté
krajin  navrhované p írodní památky Údolí Svatavy. Seznámí s historií dobývání
olov ných rud mezi starým hornickým m stem Oloví a romantickým hradem
Hartenberk.
38 Prameny
Témata BG: hornická historie, výjime ný kulturní význam, prameny
a láze ství
Geologická jednotka: granitoidy a krystalinikum Slavkovského lesa, kvartérní
formace
Popis: Bývalé láze ské st edisko v geologicky a montanisticky zajímavém terénu
s etnými poz statky po t  cínových rud.
39 Pomezná
Témata BG: geologie
Geologická jednotka: pánevní formace
Popis: Lo isko stavebních písk  Pomezná je p edm tem t by od po átku
20. století, surovina byla pou ita mj. i p i stavb  hráze p ehrady Skalka.
Vyu itelnost lo iska je v sou asnosti komplikována sesuvem v severním
a severozápadním p edpolí lo iska. V odlu né hran  sesuvu vycházejí zv tralé
horniny arzberského krystalinika a dále na západ smr inská ula.
40 Nejdek
Témata BG: hornická historie, geologie
Geologická jednotka: granitoidy Kru ných hor
Popis: Navrhovaná nau ná stezka se v nuje geologické stavb  a hornickým
památkám v okolí Nejdku. Pouká e na vazbu lo isek nerostných surovin (hlavn
cínu, wolframu, eleza a keramických surovin) na granity karlovarského (nejdecko-
eibenstockého masivu).
41 Erika
Témata BG: hornická historie, geologie
Geologická jednotka: pánevní formace
Popis: Pískovna Erika je v sou asnosti nejlépe odkrytým profilem
starosedelského souvrství, kde lze ideáln  studovat sedimentární struktury,
vrstevnatost a charakter zvrstvení hornin. Je mezinárodn  známým nalezi m
eocénní flóry stálezelených prales  subtropického pásma.
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