
Zajímavá místa našeho regionu   - CHKO Kladská 

Utrhl jsem květinu – zvadla. Chytil jsem motýla – zahynul. Došel jsem k poznání, že je třeba 

lásku k přírodě vyjádřit jinak. 

A právě toto motto Vás uvítá při vstupu na naučnou stezku Kladská, kam jsme se společně 

vypravili se žáky 6.B a 8.A , abychom poznali zajímavá místa našeho regionu.  

Osada Kladská byla založena r. 1875, její  jádro tvoří roubená stavení švýcarského horského 

stylu s loveckým zámečkem. Celá osada je obklopena parkovou úpravou s hojným 

zastoupením okrasných dřevin. 

Kladská dává návštěvníkovi nejen možnost odpočinout si ve stylovém lesnickém a 

mysliveckém prostředí, ale také se seznámit s historií a přírodním bohatstvím Slavkovského 

lesa. Při roční návštěvnosti přes 50 000 turistů patří Kladská k nejatraktivnějším místům 

CHKO Slavkovský les. Tato naučná stezka byla poprvé pro veřejnost zpřístupněna 14. 9. 1977 

a patří k nejstarším naučným stezkám na území České republiky. Už od svého začátku byla 

konstruována tak,  aby stezku mohli navštívit i fyzicky méně zdatní návštěvníci, popřípadě i 

vozíčkáři. 

Stezku tvoří dřevěný povalový chodník s délkou dvou kilometrů a je vybavena čtrnácti 

informačními panely . Nejvíce žáky zaujal mluvící panel, kde si mohli poslechnout zvuky zvířat 

– rys ostrovid, jelen evropský, strakapoud, datel,tetřev hlušec, kulíšek obecný a divočák. 

Místní flora a fauna je skutečně rozmanitá, a tak i rostliny, které jsme zde viděli, patří mezi 

chráněné – suchopýr, kosatec sibiřský, klikva, brusnice a mnoho jiných. Vysoko v  korunách 

jehličnanů jsme viděli opět zajímavý úkaz, který vykouzlila příroda –  tkzv.čarověníky, které 

se uchytily v korunách stromů a svým nepřehlédnutelným tvarem byly k vidění již z dálky. 

Terénní vycházka se nám povedla se vším všudy, až na počasí, které nám trošičku nepřálo. 

Děkujeme toužimskému Infocentru za financování autobusové dopravy na Kladskou a 

věříme, že příště navštívíme zase jiná neméně zajímavá místa v našem okolí. 

                                         J. Váňová, Mgr.M. Píbalová 

 



 

 

 

 

                         

 


