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Okolí Křížků a vůbec celé území mezi Prameny a Mnicho-
vem je z přírodovědného hlediska jednou z nejzajímavěj-
ších oblastí v CHKO Slavkovský les. Na první pohled může 
běžný návštěvník, turista či cykloturista nabýt dojmu, že 
zde vlastně nic zajímavého není, ale opak je pravdou. 

Hadcové výchozy hostí vzácná rostlinná společenstva 
s  nenápadným endemitem rožcem kuřičkolistým, lze 
zde spatřit i  četné doklady dřívějšího hustého osídlení 
a  využívání přírodního bohatství krajiny. Na nově ote-
vřené naučné stezce s názvem Mnichovské hadce máte 
možnost seznámit se na informačních panelech s  tím 
nejzajímavějším, co tato evropsky významná lokalita, 
zařazená do soustavy NATURA 2000, nabízí, a to jak po 
stránce přírodovědné, tak historické.

Naučná stezka není koncipovaná jako klasická stezka, 
kterou známe z Kladské, nebo Soosu, a to už vzhledem 
ke své délce, která dosahuje 12 km. Jednotlivé části se 
dají projít nezávisle na sobě a z větší části je vedena po 
asfaltové komunikaci, která přímo vybízí projet si celou 
stezku na kole a  zakončit výlet v  příjemné hospůdce 
v Pramenech nebo na Kladské.

V celém území je umístěno celkem devět informačních 
panelů a  to na těchto místech: dva panely u  Křížků 
a Upolínové louky (jeden o Křížkách, jeden o Upolínové 
louce), další u Dlouhé stoky v místě vstupu ze silnice na 
zelenou turistickou cestu informující o Dlouhé stoce jako 
technické památce. Poté další u dnes vypuštěného ryb-
níka pod Novou Vsí v  blízkosti historického  vývěru No-
voveské kyselky s kruhovým žulovým obložením, u Do-
minovy skalky seznamující s  květenou na hadcích i  se 
samotnou osobou našeho význačného botanika Karla 
Domina. Zastávka u vývěru jedinečné přírodní minerální 
vody stáčené pod obchodním názvem Magnesie, dříve 
Grünské kyselky, vás seznámí s  historií stáčení kyselek 
v okolí Nové Vsi.

Mnichovskými hadci
vede nová naučná stezka

Jaromír Bartoš, ZO ČSOP Kladská

Nová naučná stezka prochází jedním z významných území Slavkovského lesa – 

Mnichovskými hadci, a spojuje Křížky, Upolínovou louku, Grünskou kyselku, Dominovu 

skalku a Pluhův Bor.

Rožec kuřičkolistý (Cerastium alsinifolium) na Křížkách.Foto Přemysl Tájek
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Současně zde na tomto dosud neupraveném místě bě-
hem budování stezky vyrostl zbrusu nový altán, pod 
který se můžete schovat v případě nepříznivého počasí. 
Pokud sejdete od Magnesie dolů po hranici NPR Pluhův 
bor na silnici spojující Mnichov a  Prameny, naleznete 
zde další infotabuli s textem seznamujícím vás právě se 
zvláštnostmi NPP Pluhův bor. Po klidné cestě s minimem 
aut je možné dojít na druhý konec Pluhova boru, kde je 
text informující o další specifi cké činnosti v kraji –zpra-
cování hadce, který se využíval jako surovina pro výrobu 

uměleckých výrobků. Poslední zastávka pak je v samém 
srdci evropsky významné lokality v místě, kde se otevírá 
výhled na protější svahy hřebene Vlčku.

U  většiny zastávek jsou dřevěná sedátka, ať už k  od-
počinku znavených nohou, nebo prostě jen ke kochání 
nádherným okolím. Celý systém byl fi nancován v  rám-
ci programu „Blíž přírodě“ podpořeného fi rmou RWE 
Transgas Net, s.r.o., generálním partnerem Českého 
svazu ochránců přírody. Mapu naučné stezky najdete na 
prostřední dvoustraně tohoto časopisu.

Upolínová louka. Foto Přemysl Tájek

Žluťásek borůvkový na živné rostlině jeho housenek – vlochyni bahenní. Foto Přemysl Tájek

 Hadcová skalka. Foto Přemysl Tájek

 Zimostrázek alpský. Foto Přemysl Tájek


