
CHKO Kladská – tandemová výuka 

Necelých 9 km severně od Mariánských Lázní se nachází jedno z nejkrásnějších míst 

chebského regionu – naučná stezka Kladská, která je zasazena do nejcennějšího území 

Chráněné krajinné oblasti Slavkovského lesa. 

V rámci tandemové výuky navštívili žáci 7. ročníků zdejší stezku, kde se seznámili s místní 

florou a faunou. A co všechno žije v místních lesích? Zvuková tabule jim pomohla odhalit 

zvířata, která zde žijí v hojném množství. Mezi nejkrásnější zvuky patří hlas jelena 

evropského, prase divoké, ale i tetřev hlušec byl ke slyšení. Zdejší mokřady plné vřesu , 

rašeliniště, borůvčí, ale i suchopýr – i to je typická flora pro  oblast, která je také označována 

jako severská tajga. A což teprve čarovějníky, které se nám pěkně ukázaly v korunách 

jehličnanů. A jak fungují sluneční hodiny ? I to jsme si prakticky vyzkoušeli a opravdu ukázaly 

čas, který jsme si ověřili na hodinách. 

 Listy stromů, které zde rostou, jsme mohli vidět vyřezané na dřevěných lávkách, stejně jako 

stopy drobné zvěře, která zde našla také svoje útočiště. V současné době už zde ale 

neuvidíme medvěda, ani rysa ostrovida, ba ani vlka, kteří zde ještě byli kdysi k vidění. 

Poslední medvěd byl zastřelen v roce 1698, rys ostrovid byl vystřílen roku 1708 a posledního 

vlka zde skolili v roce 1756. 

V druhé části putování směřovaly naše kroky od parku Miniatur přes dančí obůrku směrem 

k rozhledně Hamelika, kde si děti vyběhly 98 schodů a Mariánské Lázně se jim ukázaly v celé 

svojí kráse. Město, které je kolem dokola obklopené lesy , nádherné lázeňské domy, ale i 

stromy, které ničí ve velkém největší nepřítel smrků – kůrovec. 

V závěru naší cesty jsme si prohlédli litinovou kolonádu s nádhernými nástropními freskami a  

  úplně nakonec jsme si poslechli Zpívají fontánu s překrásným zpěvem A. Bocelliho. Věříme, 

že se našim žákům společná akce líbila, počasí nám přálo a co více si přát…. 

Děkujeme spolku Cesta z města a jeho předsedkyni paní K. Prchalové za finanční úhradu 

cestovného. 
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