
CHKO Kladská  

Náš region nabízí mnoho zajímavých turistických míst, o kterých mnozí z nás nemají ani tušení, že je 

máme téměř za humny. 

V rámci tandemové výuky žáků 7. ročníků jsme společně navštívili přírodní rezervaci Kladská, která se 

řadí mezi chráněná území, kterých je v Karlovarském kraji v současné době pět. 

Přírodní rezervace se rozkládá na 5 rašeliništích a byla vyhlášena již roku 1933. Trasa po stezce není 

vůbec náročná, měří zhruba 2 km. Nachází se zde i mnoho odpočívadel, kde si mohou návštěvníci 

vychutnat krásu a klid této přírodní oázy. Na dřevěných chodníčcích jsou vyryty stopy zvířat, která 

v této lokalitě žijí a také listy stromů, které zde rostou. 

Letitý čarovějník, který roste vysoko v koruně smrku, se nám ukazuje už zdaleka a určitě patří mezi 

místní raritu, na kterou nás také upozorňuje místní popisová cedule. Zajímavostí zdejší stezky je i 

ozvučený výukový panel se zvuky zvířat, která žijí v místní lokalitě. Děti tak měly možnost 

poslechnout si hlas jelena evropského, prase divoké, tetřeva hlušce, ale i houkání sovy pálené. 

Po prohlídce naučné stezky na Kladské  jsme se vydali na turistický výšlap do Mariánských Lázní  po 

Edwardově stezce až do centra lázeňského území. Naše cesta nás vedla kolem dančí obory, zastavili 

jsme se u místní sjezdovky, odkud byl překrásný pohled na město a poslední zastávkou byl výšlap 98 

schodů na známou místní rozhlednu Hameliku. 

V poslední části našeho putování jsme se zastavili na hlavní lázeňské kolonádě, kde jsme si poslechli 

Zpívající fontánu, která právě hrála skladbu Netopýr od J. Strausse ml. 

Mariánské Lázně mají mnoho zajímavostí, které mohou nabídnout svým návštěvníkům, ale je zde 

něco, co stojí také za důležitou připomínku. Mariánské Lázně, spolu s dalšími 10 lázeňskými 

evropskými městy, se po mnohaletém procesu dočkala kladného rozhodnutí a získala tak titul 

světového dědictví UNESCO. 

Děkujeme za finanční podporu naší aktivity MAS - Kraj živých vod z.s. p. K. Prchalové. 
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