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Naučná stezka na Kladské v novém hávu
Jaromír Bartoš, ZO ČSOP Kladská

Nově upravená a rozšířená naučná stezka na Kladské byla slavnostně otevře-

na v sobotu 26. června ve dvě hodiny odpoledne. Rozšířenou naučnou stezku 

společně otevřeli vedoucí Správy CHKO Slavkovský les Ing. Jan Schlossar, ře-

ditel Lesního závodu Kladská Ing. Jan Němický a starosta Mariánských Lázní 

pan Zdeněk Král. 

Stezka byla v  roce 2001 prodloužena z  původní délky 1,2 km na  1,5 km 

a nyní se její délka prodloužila o dalších 800 m na celkových 2,3 km. Infor-

mační panely dostaly zcela novou grafi ckou podobu podle NS Kynžvartské 

kyselky a Mnichovské hadce a jejich počet byl doplněn z deseti na dnešních 

čtrnáct. Opraven byl altán na ostrůvku dolního rybníčku a zpřístupněn je ná-

vštěvníkům i akvadukt převádějící vodu Pramenského potoka nad Dlouhou 

stokou. Zatímco vody Pramenského potoka tečou do  říčky Teplé, tak voda 

tekoucí Dlouhou stokou je odváděna do Horního Slavkova vlévá se u Lokte 

do Ohře, spolu se pak potkají až v Karlových Varech.

Naučná stezka byla doplněna o  nové prvky pro návštěvníky – doskočiště, 

sluneční hodiny a panel se zvuky zvířat. 
 pokračování na straně 2

Otevření NS Kladská. Zleva starosta Mariánských Lázní Zdeněk Král, 
ředitel Lesního závodu Kladská Ing. Jan Němický a  vedoucí Správy 
CHKO Slavkovský les Ing. Jan Schlossar. Foto: Jaromír Bartoš.
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Skokem do pískoviště můžete svůj výkon 

porovnat s výkony zajíce, rysa nebo jele-

na. Pokud budete mít štěstí na slunečný 

den, tak se na  louce můžete stát sou-

částí slunečních hodin a svým vlastním 
stínem určit čas. 

Původní stezka byla postavena již v roce 
1977 Správou CHKO Slavkovský les, nová 
rozšiřující část vznikla díky podpoře ze 
strany Lesů ČR, Lesního závodu Kladská. 
Nejlepší je na  stezku nastoupit hned 
u  parkoviště a  procházet ji v  opačném 
směru, než doposud. Nemusíme již při 
návštěvě dávat pozor na  projíždějící 
automobily a při zpáteční cestě se nám 
otevře nádherný výhled na  lovecký 
zámeček. 

    Foto:

 Nový prvek naučné stezky 
 na Kladské: sluneční hodiny. 
 Foto: Jaromír Bartoš. 

Další ze zajímavostí NS Kladská 
 – doskočiště. Foto: Jaromír Bartoš.


