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Malebný Slavkovský les
Jana Rolková, AOPK ČR, Správa CHKO Slavkovský les a krajské středisko Karlovy Vary

V letošním roce vznikl unikátní soubor maleb ma-
loplošných zvláště chráněných území ve  správě 
Správy CHKO Slavkovský les. Autorkou maleb 
je mariánskolázeňská rodačka Marta Nyklesová, 
která na  svých obrazech citlivě zachytila hlavní 
předměty ochrany těchto území. Malby jsou vy-
staveny na Správě CHKO Slavkovský les v Ma-
riánských Lázních k  příležitosti oslav 40. výročí 
založení CHKO Slavkovský les. 
Marta Nyklesová žije v Mariánských Lázních a učí 
na  Gymnáziu a  Obchodní akademii Mariánské 
Lázně a  také na  ZUŠ Friderika Chopina. Absol-
vovala gymnázium a  výtvarný obor v  hudební 
škole v Mariánských Lázních pod vedením aka-
demického sochaře Vítězslava Eibla, Mgr. Václa-
va Maliny a  Mgr.  Bohdany Holubcové. Studium 

na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích 
zakončila diplomovou prací – souborem dřevo-
řezů na téma „Dnešní člověk a  jeho vnitřní svět“ 
u Doc. Dr. Matouše Vondráka.
Toto téma ji provází i po celou dobu vlastní tvor-
by, často jsou to pocity, hlavně lidé, i portréty, ale 
v poslední době ji hodně oslovila i krajina, přede-
vším podzimní barevné nuance mariánskolázeň-
ských parků a lesů. Nejčastěji maluje akrylovými 
barvami, v oblibě má i pastel – hlavně pro portré-
ty a krajiny, občas se zabývá i drobnou grafikou 
(linoryt, suchá jehla).
Ilustrovala svými kresbami povídání o  Slavkov-
ském lese Ing.  Miroslava Tréglera. Její obrazy 
jsou k  vidění každoročně na  výstavě Klubu vý-
tvarníků Mariánské Lázně, na  festivalu Chebské 
dvorky, vystavovala také samostatně v  Marián-
ských Lázních v  Galerii Atrium v  hotelu Hvěz-
da, v Galerii Růžový kopeček v Chebu, v Galerii 
UJEP, v Praze, v Německu ve Weidenu, společ-
ně pak ve  výstavních prostorech Domu Chopin 
v  Mariánských Lázních, v  Galerii Zelený dům 
v Praze, v Německu ve Weidenu, Bad Homburgu 
a ve Francii.

 Přírodní rezervace Žižkův vrch je soubor zachova-
lých listnatých lesů (bučin a suťových lesů s jasany 
a kleny) s bohatým zastoupením typických i vzác-
ných druhů listnatých lesů: datel černý, kyčelnice 
devítilistá, šoupálek dlouhoprstý, myšice lesní, 
puštík obecný, žluna zelená, různé druhy hub jako 
třepenitka a  choroše, veverka obecná, bažanka 
vytrvalá, závornatka černavá, blyštivka skleněná, 
lejsek malý, kapraď samec, bělopásek topolový 
(zleva doprava).

 Hadcová skalka, krátkostébélné trávníky a vře-
soviště v národní přírodní památce Křížky.  Zleva 
kociánek dvoudomý, vranec jedlový, vratička mě-
síční, rožec kuřičkolistý, sleziník nepravý, arnika, 
vemeník dvoulistý. Lokalita je  významná i ze zoo-
logického hlediska - žije zde žluťásek borůvkový či 
užovka hladká.

 Přírodní památka Čiperka představuje ukázku tra-
dičního jímání přírodního vývěru minerální vody. 
Z hlubin Země ve zlomových liniích uniká k po-
vrchu oxid uhličitý, který se v propustných vrst-
vách obohacuje o vodu a na povrchu vyvěrá jako 
pramen minerální vody. Nejmohutnější ze zdejších 
pramenů je pramen Čiperka jímaný pod povrchem 
do zvonu, ale v jeho okolí lze nalézt ještě několik 
drobnějších vývěrů.
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