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Abstrakt  

Předmětem této práce je obecná charakteristika loketské přírody a analýza 

přírodovědných kvalit tohoto území. Loketsko se nachází na severozápadě Čech v 

Karlovarském kraji. Z velké části zasahuje do CHKO Slavkovský les. V práci 

rozebírám všechna chráněná území Loketska a zhodnocuji zdejší stávající naučné 

stezky. Hlavním cílem této práce je pak návrh nové naučné stezky, včetně grafické 

podoby jednotlivých zastavení, která povede napříč loketskou přírodou. Naučná stezka 

prochází dvěma chráněnými územími – NPP Svatošské skály a PP Moučné pytle. 

Hlavní náplní naučné stezky je představit potenciálním návštěvníkům jednak 

přírodovědné fenomény či jiné zajímavosti zdejšího území, jednak běžné druhy fauny a 

flory vyskytující se na Loketsku. Naučná stezka není určena jen běžnému 

návštěvníkovi, ale může inspirovat učitele základních a středních škol k uspořádání 

přírodovědné exkurze na Loketsku.      

Klíčová slova: naučná stezka, Loketsko, ochrana přírody         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract (Naturalistic evaluation of Loketsko region and proposal of a new nature 

trail)   

The subject-matter of this thesis is a general characteristic of the nature in the territory 

surrounding the town of Loket and an analysis of the qualities of this area from the 

point of view of natural sciences. Loketsko region is situated in the Karlovy Vary 

Region making part of the north-west Bohemia. The protected landscape area largely 

includes the Slavkovský les. In my thesis, I analyse all the protected areas in the 

Loketsko region and evaluate the existing local nature trails. The main goal of the thesis 

is to propose a draft of a new nature trail, including the graphic design of its individual 

stations, routed across the countryside surrounding the town of Loket. The nature trail 

runs through two protected landscape areas – the Svatošské skály national natural 

monument and the Moučné pytle natural monument. The nature trail is mainly intended 

to present its potential visitors the phenomena of the local nature or the other sites of 

interest in the territory on the one hand, and the common fauna and flora species 

occurring in the Loket territory on the other. The nature trail does not target common 

visitors but can inspire teachers of basic and secondary schools to organise a naturalistic 

field trip to the territory surrounding the town of Loket.  

Key words: nature conservation, Loketsko region, nature trail 
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1.  Úvod 

 

Město Loket se nachází na severozápadě Čech v Karlovarském kraji. 

Proslulé a turisty vyhledávané je zejména díky stejnojmennému skvostnému 

románsko-gotickému hradu z první poloviny 13. století, který se tyčí na skalnatém 

ostrohu a vytváří dominantu města. Slavná historická pamětihodnost však není to 

jediné, co Loket může nabídnout. Málokdo si uvědomuje, že okolní příroda je 

přinejmenším stejně tak významná jako zdejší historické dědictví. Nejen že vytváří 

jakousi „zelenou kulisu“ města, čímž mu dodává na atraktivnosti, ale společně 

s meandrem řeky Ohře, jež obtéká kolem dokola město tak, že v lidech od nepaměti 

evokoval představu lidského lokte a podle něhož získalo město pojmenování, tvoří 

jedinečné panorama. Při detailnějším zkoumání přírody rovněž zjistíme, že ukrývá 

mnoho specifických zajímavostí a fenoménů. To dokazuje i zařazení východní a 

jihovýchodní části Loketska do chráněné krajinné oblasti Slavkovský les.  

Tvář přírody se měnila pozvolna během staletí podobně jako tvář hradu a 

malebného městečka v podhradí. V 19. století byly původní listnaté lesní porosty 

nahrazeny smrkovými monokulturami. I dnes ovšem můžeme na některých místech 

najít zachovalé listnaté a smíšené lesy, které nám připomínají původní vegetační 

skladbu Loketska, potažmo celé České republiky.     

Loketsko je součástí průmyslového Sokolovska, jež je poznamenáno těžbou 

hnědého uhlí v sokolovské pánvi. Na rozdíl od ostatních obcí nacházejících se 

v těsné blízkosti Lokte, které jsou přímým zásahem poznamenány důlní činností a 

jejichž krajina je těžbou uhlí značně zdevastována, zůstala zdejší příroda díky 

odlišné stavbě geologického podloží stranou báňských aktivit. Avšak znečištění 

ovzduší z elektráren, zejména v minulém století, mělo dopady na loketskou přírodu 

a samozřejmě i na CHKO Slavkovský les. Stopy po těžbě jiných nerostných surovin, 

konkrétně cínových rud, se na Loketsku přece jen dochovaly. Jsou patrné v podobě 

průzkumných štol, jež hojně vznikaly v 16. století. V současnosti se v pozůstatcích 

štol nachází zimoviště některých druhů netopýrů. 
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Cílem mé bakalářské práce bude obecná přírodovědná charakteristika 

loketské přírody (geologie, geomorfologie, pedologie, hydrologie, fauna a flora). 

Dále analýza přírodovědných kvalit tohoto území jako je charakteristika chráněných 

území a zhodnocení stávajících naučných stezek. Následně se na tomto základě 

pokusím podat návrh okružní naučné stezky (včetně grafické podoby jednotlivých 

zastavení), která povede po pravém břehu řeky Ohře napříč loketskou přírodou. 

Posláním této naučné stezky bude komplexně představit budoucím návštěvníkům 

zdejší přírodu, přičemž poukážu jak na běžné druhy fauny a flory, tak na 

nejdůležitější přírodní fenomény nacházející na Loketsku. Stezka je určena běžnému 

návštěvníkovi, nicméně může posloužit také základním a středním školám 

k uspořádání přírodovědné exkurze na tomto území.  

Při vytváření bakalářské práce jsem prováděla botanický průzkum 

sledovaného území (jaro – podzim). Nalezené druhy rostlin jsem určovala podle 

určovacího klíče Kubát a kol. (2002). České a vědecké názvy ostatních druhů rostlin 

a živočichů jsou v mé práci uvedené tak, jak jsou použity v citovaných pramenech.     
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2.  Přírodovědná charakteristika Loketska 

 

Oblast Loketska lze vymezit hranicí správního území města Loket, které je 

tvořeno katastrálními územími: Dvory, Loket, Nadlesí a Údolí. Celková výměra 

sledované oblasti je 2 674 ha.  

 

Obr. 1 - Mapa Loketska (www.mapy.cz)  

 

Loketsko náleží Karlovarskému kraji. Tento region je celkově bohatý na 

nerostné suroviny a zároveň oplývá vegetační rozmanitostí. Rašeliniště na náhorních 

plošinách Krušných hor a Slavkovského lesa se prolínají s pestrou teplomilnou 

květenou na čedičích Doupovských hor a se specifickými společenstvy vázanými na 

hadce Slavkovského lesa. Rašeliniště, hadce a reliktní bory jsou často doprovázeny 

přítomností vřesovce pleťového (Erica carda) a velmi omezeně sem zasahují prvky 

charakteristické pro západní Evropu např. čolek hranatý (Lissotriton helveticus) na 

Kraslicku. Endemický rožec kuřičkolistý (Cerastium alsinifolium), vyskytující se pouze 

http://www.mapy.cz/
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na hadcích nad Mariánskými Lázněmi, a vzácná perlorodka říční (Margaritifera 

margaritifera) v Ašském výběžku jsou potom reprezentanty již vymírajících druhů 

(Zahradnický a kol., 2004).  

 

2. 1  Geomorfologie a geologie   

 

Převážně hornaté území Loketska, ale i dnešního Karlovarského kraje, 

zapříčinily kenozoické neotektonické pohyby, jež dosáhly svého vrcholu v neogénu. 

Vyšší míra seismické činnosti v regionu dokazuje, že pohyby doznívají až do současné 

doby.  

Celý kraj je součástí Krušnohorské subprovincie. V podsoustavách 

Krušnohorská hornatina a Karlovarská vrchovina se zachovaly relikty zarovnaného 

povrchu (holoroviny). Podsoustavu Karlovarská vrchovina tvoří dva celky - Slavkovský 

les a Tepelská vrchovina. Slavkovský les se střední výškou 661,8 m n.m. spadá 

výraznými zlomovými svahy k Sokolovské a Chebské pánvi a k Tachovské brázdě. Je 

rozdělen na tři podcelky - severozápad buduje Kynžvartská vrchovina, ve středu se 

nachází Hornoslavkovská vrchovina (jeden z okrsků se nazývá Loketská vrchovina) a 

na jihovýchodě Bečovská vrchovina.   

Území je součástí saxothuringika zasahujícího až do sousedního Německa. Jeho 

českou část budují regionálně metamorfované sedimenty a vulkanity prekambrického a 

spodnopaleozoického stáří. Fylity, fylitické kvarcity, svory, svorové pararuly a další 

horniny pak vytváří krystalinikum Krušných hor. Jedná se v podstatě o zvrásněné 

staroprvohorní mořské sedimenty, které byly metamorfované v průběhu variského 

vrásnění (Zahradnický a kol., 2004). Na východě sledované oblasti se nachází 

karlovarský pluton pronikající do varisky metamorfovaných komplexů. Petrologicky je 

složen ze dvou hlavních typů kyselých žul. Mladší z nich, často autometamorfované 

krušnohorské granity, vytvářejí cínové a wolframové mineralizace v okolí Horního 

Slavkova. Starší porfyrické, tzv. horské žuly, obsahují zdvojčatělé vyrostlice draselného 

živce.  
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Žula vyskytující se v okolí Lokte, která je výrazně porfyrická a zároveň 

specifická obsahem velkých vyrostlic draselného živce (ortoklasu) často zdvojčatělých 

podle karlovarského zákona, čímž vznikají tzv. karlovarská dvojčata, se nazývá loketská 

žula. Na rozdíl od vyrostlic v porfyrických granitoidech karlovarského plutonu jsou 

tvořeny mikroklínem. Podobné avšak drobnější vyrostlice ortoklasu tvořené 

mikroklínem nalezneme i v porfyrických granodioritech až žulách kladrubského 

masívu. Avšak nikde nejsou uvolněny při zvětrávání tak dokonale jako prakticky na 

celém území Loketska (Hejtman, 1984). 

 

Obr. 2 - Loketská žula na nádvoří hradu Loket (foto: Marcela Kupková) 

 

Živce jsou často štěpné, kusové nebo zrnité. Tady ovšem vytváří zpravidla 

tabulkovité, krátce sloupcovité krystaly, které se zákonitě prorůstají a jsou dokonale 

omezené krystalovými plochami v podobě viditelných dvojčatných srůstů. Při 

zvětrávání živců vznikají mocná ložiska kaolínu, na jehož bázi je postavena proslulost 

karlovarského porcelánu.  

Pojem „karlovarská dvojčata“ vznikl již v minulosti podle naleziště v okolí 

Karlových Varů, konkrétně na Loketsku. Dnes se s tímto názvem, jenž označuje 

prorůstání krystalů živce ortoklasu, setkáme v publikacích mineralogie a krystalografie 

na celém světě, např. v německých učebnicích jsou to „karlsbader Zwillinge“, 
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v anglických „Carlsbad twins“ nebo ve francouzských „mascle de Carlsbad“ apod. 

(Rubín a kol., 2006).  

2.2  Pedologická charakteristika 

 

Geologická a geomorfologická stavba území zapříčinila nepříliš pestré složení 

půd oblasti Loketska. Totéž platí pro celý Karlovarský kraj, který je téměř ochuzen o 

eolické a fluviální sedimenty charakteristické pro rozlehlé nížiny a pahorkatiny. 

Nejrozšířenějším typem půd jsou zde kambizemě (hnědé půdy), konkrétně kambizemě 

kyselé. Vznikly na kyselých vyvřelých horninách pod lesní vegetací. Vyskytují se i 

v ostatních částech Slavkovského lesa, dále v podkrušnohorských pánvích, v nižších 

částech Krušných hor a na jihu Karlovarska. Vrcholy jmenovaných územních jednotek 

jsou pokryty silně kyselými podzoly. Obdobně jako u kambizemí je geneze těchto půd 

vázána na zvětraliny kyselých vyvřelin a metamorfik. V sousedství monitorované 

oblasti se rovněž nalézají četné antropogenní půdy. Byly vytvořeny na výsypkách, 

odkalištích a v lomech po ukončení těžby hnědého uhlí (Zahradnický a kol., 2004).  

2.3  Hydrologie  

 

Městem Loket protéká řeka Ohře odvodňující celý severozápad Čech. Pramení 

ve Spolkové republice Německo na svazích Schneebergu ve výšce 752 m n.m. a do 

České republiky přitéká západně od Chebu. Délka řeky na našem území je 256 km při 

ploše povodí 5 614 km
2
. V horní a střední části toku ji z levé strany obklopují Krušné 

hory, ze strany pravé Slavkovský les a Doupovské hory. Ohře je charakteristická 

rozkolísaností průtoků, jejich rychlými změnami a velkým transportem splavenin a 

plavenin.
1
  

Do Ohře se na Loketsku vlévá několik vodních toků. Jižně od Chodova pramení 

Loučský potok, který ústí v Lokti u nádraží a je levostranným přítokem řeky Ohře. 

Pravostranným přítokem Ohře je Kamenitý potok (Supí potok), jenž pramení na jih od 

Lokte u Nadlesí a ústí v Lokti pod Loučským potokem. Potok Stoka je rovněž 

                                                           
1
 www.poh.cz  

http://www.poh.cz/
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pravostranným přítokem Ohře pramenícím jihovýchodně od Lokte. Jeho ústí se nalézá 

nad železničním mostem v Lokti (Kolektiv autorů, 2006). 

Hydrogeologické struktury složené z metamorfitů Smrčin, Krušných hor, 

Slavkovského lesa a Tepelské vrchoviny zasahují částečně i na Loketsko. Podzemní 

vody krystalinika Slavkovského lesa (včetně vod minerálních) jsou převážně 

uhličitanového (HCO3) nebo uhličitanovo-síranového (HCO3-SO4) typu. Patří ke 

svrchní hydrologické zóně s omezeným oběhem podzemních vod. Jejich alkalická 

mineralizace dosahuje významné hodnoty 10 g·l
-1

.  Sledované území leží v ochranném 

pásmu II. stupně přírodních léčivých minerálních zdrojů lázeňského města Karlovy 

Vary (Zahradnický a kol., 2004).   

Do severní partie Loketské vrchoviny řeka vyhloubila průlomové údolí (390 m 

n.m.) se skalními žulovými útvary na svazích. Celý komplex je součástí NPP Svatošské 

skály. Rozmanité okolí zároveň náleží soustavě Natura 2000 s názvem Kaňon Ohře.  

2.4  Flora a vegetace  

2.4.1  Lesní porosty  

Podíl lesů na Loketsku činí 67,8 % (viz tab. 1), což je při současném 

celorepublikovém průměru 33,9 % výrazně nadprůměrná hodnota.
2
 Ovšem 19. století 

s sebou přineslo přelomové změny v původní dřevinné skladbě. Listnaté lesy byly 

postupně vykáceny a nahrazeny sekundárními jehličnatými monokulturami. Avšak na 

některých místech v okolí Lokte (převážně kolem údolí Ohře) se dodnes nacházejí 

fragmenty původní lesní vegetace, které představují pestrou mozaiku přírodě blízkých 

lesů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 www.uhul.cz  

http://www.uhul.cz/
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Tab.  1 - Lesnatost jednotlivých katastrálních území města Loket (převzato z 

Kolektiv autorů, 2006 a upraveno)   

 

Katastrální území  ha % 

Dvory  139,5 46,2 

Loket 430,0 66,9 

Nadlesí 228,6 45,2 

Údolí 1014,5 92,7 

Celkem 1812,5 67,8 

 

Suťové lesy  

Suťové lesy zaujímají značné území lokality. Stromové patro obsahuje druhy 

jako je javor klen (Acer pseudoplatanus), lípa malolistá (Tilia cordata), jilm drsný 

(Ulmus glabra), jedle bělokorá (Abies alba), buk lesní (Fagus sylvatica), jasan ztepilý 

(Fraxinus excelsior); keřové patro zastupuje líska obecná (Corylus avellana), růže 

převislá (Rosa pendulina), zimolez černý (Lonicera nigra), rybíz alpínský (Ribes 

alpinum); bylinné patro reprezentuje kakost smrdutý (Geranium robertianum), udatna 

lesní (Aruncus vulgaris), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), hluchavka skvrnitá 

(Lamium maculatum) kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), pitulník žlutý (Galeobdolon 

luteum), kuklík městský (Geum urbanum), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria) 

apod. Na suťové lesy přímo navazují květnaté a acidofilní bučiny.  

 

Květnaté bučiny 

Zbytky v minulosti na Loketsku široce rozšířených květnatých bučin najdeme 

v současnosti převážně pod masivem Koule (657,6 m n.m.) východně od Lokte. Ve 

stromovém patře dominuje buk lesní (Fagus sylvatica), jedle bělokorá (Abies alba), 

javor klen (Acer pseudoplatanus), v keřovém patře pak zimolez černý (Lonicera nigra), 

líska obecná (Corylus avellana), rybíz alpínský (Ribes alpinum), růže převislá (Rosa 

pendulina), vzácný je lýkovec jedovatý (Daphne mezereum). Pestré bylinné patro 
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obsahuje velké množství různých druhů i časně rostoucího bylinného aspektu. Roste zde 

mařinka vonná (Galium odoratum), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), lecha jarní 

(Lathyrus vernus), violka lesní (Viola reichenbachiana), samorostlík klasnatý (Actaea 

spicata), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), svízel lesní (Galium sylvaticum), 

kostřava lesní (Festuca altissima), mezi vzácnější patří kyčelnice cibulkonosná 

(Dentaria bulbifera), kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), lilie zlatohlavá 

(Lilium martagon), jaterník podléška (Hepatica nobilis), ječmenka evropská 

(Hordelymus europaeus).  

 

Acidofilní bučiny 

Acidofilní bučiny jsou, vedle jehličnatých monokultur, nejrozšířenějšími lesními 

porosty sledované oblasti. Dominantní dřevinou je buk lesní (Fagus sylvatica), místy 

jedle bělokorá (Abies alba), javor klen (Acer pseudoplatanus), jasan ztepilý (Fraxinus 

excelsior), borovice lesní (Pinus sylvestris), dub zimní (Quercus petraea), dub letní 

(Quercus robur). V keřovém patře najdeme především mladší jedince buku, javoru a 

jedle. Chudší bylinné patro je tvořeno velkým podílem acidofytů. Hojně se zde 

vyskytuje metlička křivolaká (Avenella flexuosa), třtina rákosovitá (Calamagrostis 

arundinacea), kapraď samec (Dryopteris filix-mas), kapraď osténkatá (Dryopteris 

carthusiana), bukovník kapraďovitý (Gymnocarpium dryopteris), bohaté jsou porosty 

brusnice borůvky (Vaccinium myrtillus), častá je bika bělavá (Luzula luzuloides), černýš 

luční (Melampyrum pratense), lipnice hajní (Poa nemoralis), jestřábník zední 

(Hieracium murorum), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium). Vzácnější je 

kokořík přeslenitý (Polygonatum verticillatum) a lilie zlatohlavá (Lilium martagon).  
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Obr. 3 - Příkré svahy porostlé bučinami (foto: Marcela Kupková) 

 

Hercynské dubohabřiny 

Hercynské dubohabřiny rostou na úpatích svahů. Stromové patro je druhově 

velmi rozmanité a často dochází ke zmlazení dřevin. Ve stromovém patře dominuje dub 

letní (Quercus robur), habr obecný (Carpinus betulus), lípa malolistá (Tilia cordata). V 

bylinném patru najdeme nitrofilní a hájové druhy jako je dymnivka bobovitá (Corydalis 

intermedia), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), křivatec žlutý (Gagea lutea), lýkovec 

jedovatý (Daphne mezereum), jaterník podléška (Hepatica nobilis), plicník tmavý 

(Pulmonaria obscura). V lesních porostech se nachází lesní prameniště s mokrýšem 

vstřícnolistým (Chrysosplenium oppositifolium), přesličkou lesní (Equisetum 

sylvaticum), ostřicí řídkoklasou (Carex remota), řeřišnicí hořkou (Cardamine amara).  

Boreokontinentální bory 

Reliktní boreokontinentální bory nalezneme na exponovaných stanovištích 

plošin skalních měst. Na mělké půdě žulových výchozů se vyskytuje borovice lesní 

(Pinus sylvestris), místy jedle bělokorá (Abies alba). V bylinném patře je hojný svízel 
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nízký (Galium pumilum), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), brusnice brusinka 

(Vaccinium vitis-idaea), metlička křivolaká (Avenella flexuosa), černýš luční 

(Melampyrum pratense), vřes obecný (Calluna vulgaris), vzácnější je vřesovec pleťový 

(Erica carnea), zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus). Bohaté mechové patro 

reprezentuje dvouhrotec chvostnatý (Dicranum scoparium), rokyt cypřišovitý (Hypnum 

cupressiforme), ploník obecný (Polytrichum commune), travník Schreberův 

(Pleurozium schreberi), lišejníky pak dutohlávka sobí (Cladonia rangiferina) a 

pukléřka islandská (Cetraria islandica).  

 

Obr. 4 - Téměř vymizelá jedle bělokorá (Abies alba) na Loketsku (foto: Marcela 

Kupková) 

 

Jasonovo-olšové luhy 

Řeka Ohře je doprovázena jasanovo-olšovými luhy, jejichž bylinné patro 

reprezentuje ptačinec hajní (Stellaria nemorum), blatouch bahenní (Caltha palustris), 

řeřišnice hořká (Cardamine amara), křivatec žlutý (Gagea lutea), mokrýš střídavolistý 

(Chrysosplenium alternifolium), sasanka hajní (Anemone nemorosa), krabilice chlupatá 

(Chaerophyllum hirsutum), prvosenka vyšší (Primula elatior), vzácněji se zde vyskytuje 

ptačinec bahenní (Stellaria palustris), typická je také sněženka podsněžník (Galanthus 

nivalis) a bledule jarní (Leucojum vernum).  
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Tok řeky Ohře doprovází makrofytní vegetace s lakušníkem štětičkovitým 

(Batrachium penicillatum) a lakušníkem vzplývavým (Batrachium fluitans).  

Rašelinné a podmáčené smrčiny  

Mezi Loktem a Horním Slavkovem v severním cípu CHKO Slavkovský les 

nalezneme přírodní mokřadní komplex Nadlesí, ve kterém se vyskytují, vedle dalších 

cenných biotopů, právě rašelinné a podmáčené smrčiny. Ty jsou zastoupeny hlavně 

smrkem ztepilým (Picea abies), borovicí lesní (Pinus sylvestris) a prolínají se s břízou 

karpatskou (Betula carpatica). Ojediněle je přimíšena i olše lepkavá (Alnus glutinosa). 

Někdy vytvářejí podmáčené smrčiny mozaiku s jasanovo-olšovými luhy.  

 

Rašelinné bory  

Součástí přírodního komplexu Nadlesí jsou rovněž chráněné biotopy rašelinných 

borů. Ve stromovém patře dominuje borovice lesní (Pinus sylvestris), v bylinném patře 

potom suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), suchopýr pochvatý 

(Eriophorum vaginatum), ostřice černá (Carex nigra), ostřice ježatá (Carex echinata), 

brusnice vlochyně (Vaccinium uliginosum), klikva bahenní (Oxycoccus palustris), 

bezkolenec modrý (Molinia caerulea), v mechovém patře převládají rašeliníky 

(Sphagnum).
3
   

Další zjištěné druhy rostlin vyskytujících se na Loketsku: 

Na Loketsku se ve stromovém patře rovněž sporadicky vyskytuje jírovec maďal 

(Aesculus hippocastanum), bříza bělokorá (Betula pendula), javor mléč (Acer 

platanoides), z jehličnanů také modřín opadavý (Larix decidua), smrk ztepilý (Picea 

abies), smrk pichlavý (Picea pungens) a jeden exemplář douglasky tisolisté 

(Pseudotsuga menziesii). V bylinném patře se často uplatňuje pomněnka lesní (Myosotis 

sylvatica), pryskyřník plazivý (Ranunculus repens), rozrazil rezekvítek (Veronica 

chamaedrys), vřesovec pleťový (Erica carnea), náprstník červený (Digitalis purpurea), 

divizna velkokvětá (Verbascum densiflorum), starček hajní (Senecio nemorensis), 

                                                           
3
 www.nature.cz   

http://www.nature.cz/
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silenka nadmutá (Silene vulgaris), kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi), řebříček obecný 

(Achillea millefolium), místy pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias) (Kubát, 2002).  

2.4.2  Mokřady 

Rašeliniště u Nadlesí soustřeďuje přítomnost přechodových rašelinišť a slatinišť. 

Je zde k vidění celá řada vzácnějších druhů rostlin jako je prstnatec Fuchsův 

(Dactylorhiza fuchsii), kosatec sibiřský (Iris sibirica), vemeník dvoulistý (Platanthera 

bifolia), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), kruštík bahenní (Epipactis 

palustris), bradáček vejčitý (Listera ovata), hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe). 

Hojně se zde vyskytuje zábělník bahenní (Potentilla palustris), ostřice zobánkatá 

(Carex rostrata), suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum), klikva bahenní 

(Oxycoccus palustris). Nedílnou součástí rašeliniště je kaskáda oligotrofních jezírek a 

tůní s bublinatkou menší (Utricularia minor) v porostech rašeliníků (Sphagnum fallax). 

Mokřadní biotopy doplňují vlhké pcháčové louky s tendencí k rašelinění.
4
  

 

2.4.3  Imise a jejich dopady na zdravotní stav lesních porostů   

Těžební a chemický průmysl na Sokolovsku zapříčinil znečištění ovzduší celého 

území. V minulosti dosahovalo imisní zatížení vzduchu alarmujících hodnot. 

Dlouhodobé zamoření vzduchu škodlivinami mělo vliv i na zdravotní stav lesních 

porostů. Především v osmdesátých letech minulého století docházelo k prudkému 

nárůstu imisních holin a zničených jehličnatých dřevin. V 90. letech byla proto 

zavedena odsiřovací zařízení, zejména v nedaleké elektrárně Tisová, která podíl oxidů 

síry výrazně eliminovala. V současnosti už je situace celkem stabilizovaná, byť její 

radikální zlepšení nastane až po několika desetiletích, kdy se projeví výsledky přirozené 

detoxikace horizontů lesních půd (Kolektiv autorů, 2013). Pro zjištění aktuálních 

naměřených koncentrací znečišťujících látek v ovzduší můžeme využít údaje z měřící 

stanice v Sokolově, která se nachází cca 6 km jihozápadně od Lokte. Všechny uvedené 

informace jsou dostupné na webových stránkách Českého hydrometeorologického 

ústavu.
5
  

                                                           
4
 www.nature.cz  

5
 http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/aqindex_slide2/mp_KSOMA_CZ.html  

http://www.nature.cz/
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/aqindex_slide2/mp_KSOMA_CZ.html
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2.5  Fauna  

 

Fragmenty původních listnatých lesů, zejména bučin, posloužily jako refugia 

fauně středoevropského listnatého lesa. Ze specifických indikátorů přirozeného 

listnatého lesa se zde vyskytuje žluna šedá (Picus canus) a datel černý (Dryocopus 

martius), dále lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) a silně ohrožený lejsek malý 

(Ficedula parva). Ovšem nejhojněji je zde zastoupena pěnkava obecná (Fringilla 

coelebs), druhým nejpočetnějším druhem je pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla). V 

rozsáhlých lesních komplexech táhnoucích se po pravém břehu Ohře od Lokte přes 

Karlovy Vary až k Šemnici se vyskytuje křivka obecná (Loxia curvirostra). Dalšími 

druhy jsou skorec vodní (Cinclus cinclus), ledňáček říční (Alcedo atthis), strakapoud 

velký (Dendrocopos major), jestřáb lesní (Accipiter gentilis), strnad obecný (Emberiza 

citrinella), drozd zpěvný (Turdus philomelos), kos černý (Turdus merula), holub 

hřivnáč (Columba palumbus), budníček menší (Phylloscopus collybita). Na Ohři často 

zimuje morčák velký (Mergus merganser). Výr velký (Bubo bubo) hnízdí na skalnatých 

svazích údolí Ohře stejně jako kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 

ve vrcholových partiích Slavkovského lesa. Z bezobratlých můžeme zmínit např. 

ojedinělý výskyt bělopáska dvouřadého (Limenitis camilla) v okolí Lokte, hojně 

zastoupenou babočku osikovou (Nymphalis antiopa) či střevlíka zlatolesklého (Carabus 

auronitens). Ve vodách řeky Ohře jsou přítomné obvyklé druhy ryb např. štika obecná 

(Esox lucius), sumec velký (Silurus glanis), kapr obecný (Cyprinus carpio), parma 

obecná (Barbus barbus), cejn velký (Abramis brama) atd. V roce 2014 byli do řeky 

navráceni původní zástupci ryb, zejména tzv. reofilní druhy – ostroretka stěhovavá 

(Chondrostoma nasus) a podoustev říční (Vimba vimba) – jako výsledek dlouhodobé 

snahy zajistit rovnováhu říčních společenstev na regionálních tocích.
6
 Více o rybách 

Ohře viz Flasar a Flasarová (1981). Z obojživelníků je na tomto území charakteristický 

skokan hnědý (Rana temporaria) nebo čolek horský (Ichthyosaura alpestris). Plazy 

reprezentuje častý výskyt ještěrky živorodé (Zootoca vivipara) a zmije obecné (Vipera 

berus). Velké savce představuje běžná lesní zvířena např. jelen evropský (Cervus 

elaphus; viz Fauna CHKO Slavkovský les), srnec obecný (Capreolus capreolus), prase 

                                                           
6
 http://www.kr-karlovarsky.cz/  

http://www.kr-karlovarsky.cz/
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divoké (Sus scrofa), liška obecná (Vulpes vulpes) apod. (Kolektiv autorů, 2013; 

Zahradnický a kol., 2004).  

3.  Ochrana přírody a krajiny  

 

Územní ochrana je zakotvena v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, a jeho prováděcích vyhláškách 395/1992 Sb. a 64/2011 Sb.
7
 V České republice 

existují dvě úrovně zvláště chráněných území (ZCHÚ), a to velkoplošná zvláště 

chráněná území (VZCHÚ) a maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ). Vymezení 

soustavy chráněných území Natura 2000, které lze rovněž najít v zákoně, souvisí se 

vstupem ČR do Evropské unie.  

 

Velkoplošná chráněná území 

 

Národní parky 

 

V České republice se nachází čtyři národní parky (NP): Krkonošský NP, NP 

Šumava, NP České Švýcarsko a NP Podyjí s vlastní správou. Celkem zaujímají rozlohu 

119 500 ha – tj. 1,51 % území ČR. Jedná se o rozsáhlá území, jedinečná v národním či 

mezinárodním měřítku a jsou určeny § 15-24 zákona. Národní parky mají samostatný 

správní orgán – Správu národního parku. Velkou část národních parků reprezentují 

přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, ve kterých rostliny, 

živočichové a neživá příroda zaujímají mimořádný vědecký a výchovný význam. 

Chráněné krajinné oblasti 

Chráněné krajinné oblasti jsou rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou, 

charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených lesních 

ekosystémů a trvalých travních porostů s hojným zastoupením dřevin, popřípadě s 

dochovanými památkami historického osídlení. Jsou definovány v § 25-28 zákona. 

                                                           
7
 www.mzp.cz  

http://www.mzp.cz/
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Ochrana těchto oblastí je odstupňována zpravidla do 4 zón, jimiž se určují limity 

hospodaření a jiného využívání přírodního potenciálu. Hospodářské využití se provádí s 

ohledem na zachování a podporu jejich ekologické funkce. Součástí první - nejpřísnější 

- zóny jsou zvláště chráněná území menší rozlohy, tzv. maloplošná zvláště chráněná 

území (MZCHÚ). 

Maloplošná chráněná území 

Národní přírodní rezervace 

NPR jsou definovány jako menší území mimořádných hodnot, kde jsou na 

přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a 

jedinečné v národním či mezinárodním měřítku. 

Přírodní rezervace 

PR jsou definovány jako menší útvar soustředěných přírodních hodnot se 

zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast. 

Národní přírodní památky a přírodní památky 

NPP a PP jsou definovány jako přírodní útvary menší rozlohy, zejména 

geologické či geomorfologické útvary, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených 

druhů ve fragmentech ekosystémů. Jsou to zároveň území s národním nebo 

mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, jež vedle přírody 

formoval svou činností člověk.   

Natura 2000 

Natura 2000 je soustava chráněných území, která vytvářejí na svém území podle 

jednotných principů všechny státy Evropské unie. 

Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů 

přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, 

vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické). 
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Vytvoření soustavy Natura 2000 ukládají dva nejdůležitější právní předpisy EU 

na ochranu přírody: 

1) směrnice 2009/147/EHS, o ochraně volně žijících ptáků („směrnice o ptácích“) 

2) směrnice 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě 

rostoucích rostlin („směrnice o stanovištích“) 

Požadavky obou směrnic jsou do české legislativy zavedeny především 

prostřednictvím zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů. V České republice je zatím vyhlášeno 41 ptačích oblastí a 1 075 

evropsky významných lokalit. Soustava Natura 2000 pokrývá 14,3 % rozlohy ČR. 

Památné stromy 

Pojem památné stromy je do naší legislativy implementován již od roku 1992, 

kdy byl vydán zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů. Významné stromy měly zvýšenou ochranu zabezpečenou již v zákoně č. 

40/1956 Sb., a to ve formě chráněných přírodních výtvorů, případně chráněných 

přírodních památek. 

Památné stromy jsou přesahovým tématem ochrany přírody a krajiny. Velký 

význam však mají nejen jako přírodní hodnota, ale i jako hodnota historická, kulturní a 

společenská.
8
 

3.1  Chráněná území na Loketsku 

Na Loketsku se v současné době nachází jedna národní přírodní památka (NPP), 

jedna přírodní památka (PP) a dva památné stromy. Do území z velké části zasahuje 

také chráněná krajinná oblast (CHKO); dále zde najdeme dvě evropsky významné 

lokality (EVL) soustavy Natura 2000.  

  

                                                           
8
 www.ochranaprirody.cz  

http://www.ochranaprirody.cz/
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3.1.1  CHKO Slavkovský les  

 

Chráněná krajinná oblast Slavkovský les byla zřízena Výnosem ministerstva 

kultury ČSSR ze dne 3. května 1974.  

CHKO Slavkovský les se nachází v západních Čechách v Karlovarském kraji na 

částech okresů Cheb, Sokolov, Karlovy Vary a v Plzeňském kraji na území okresu 

Tachov. S rozlohou 611 km
2 

patří k plošně větším chráněným krajinným oblastem. Leží 

v nadmořských výškách od 395,9 do 983 metrů. Chráněná oblast se rozkládá na celém 

území Slavkovského lesa a Tepelské vrchoviny, na východě okrajově zasahuje do 

Doupovských hor, severozápadní cíp leží již v Sokolovské a Chebské pánvi a západní 

okraj tvoří Českoleská pahorkatina. Zhruba dvě třetiny Loketska jsou součástí CHKO 

Slavkovský les (Kolektiv autorů, 2013).   

  

Obr. 5 - CHKO Slavkovský les (zdroj: http://slavkovskyles.ochranaprirody.cz/) 

Na rozdíl od většiny podobných horských a vrchovinných oblastí byl hlavním 

důvodem ke zřízení CHKO zájem na ochraně přírodního zázemí proslulých 

http://slavkovskyles.ochranaprirody.cz/
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západočeských lázní. Předmětem ochrany je rozmanité přírodní území, jehož 

nejcennější partie jsou chráněny ve 33 maloplošných zvláště chráněných území (viz tab. 

2). Celková plocha MZCHÚ je 996,25 ha, tj. cca 1,6 % plochy CHKO (Kolektiv autorů, 

2013).  

Realizace chráněné krajinné oblasti byla ztížena skutečností, že se část území 

nacházela v těsné blízkosti dobývacích prostorů hnědouhelné pánve, a proto musela být 

definice hranic CHKO Slavkovský les sjednána kompromisem mezi návrhy ochrany 

přírody, zájmy o těžbu uhlí v Sokolovské a Chebské pánvi a vojenskými zájmy. 

Z tohoto důvodu nemohlo být dosaženo ochrany celého zázemí přírodních léčivých 

zdrojů (Wieser, 2006; Zahradnický a kol., 2004).  

 

Tab.  2 - Přehled maloplošných zvláště chráněných území CHKO Slavkovský les 

(převzato z Kolektiv autorů, 2013 a upraveno) 

NPR Kladské rašeliny, Pluhův bor 

NPP Svatošské skály, Křížky, Upolínová louka pod Křížky  

PR Holina, Lazurový vrch, Mokřady pod Vlčkem, Planý vrch, Podhorní 

vrch, Prameniště Teplé, Rašeliniště u myslivny, Smraďoch, Údolí Teplé, 

Vlček, Žižkův vrch  

PP Čedičové varhany u Hlinek, Čertkus, Čiperka, Dominova skalka, 

Homolka, Hořečková louka na Pile, Koňský pramen, Kounické louky, 

Kynžvartský kámen, Milhostovské mofety, Moučné pytle, Olšová vrata, 

Pistovská louka, Sirňák, Šemnická skála, Těšovské pastviny, 

Velikonoční rybník 

 

Velmi typická je pro tuto chráněnou krajinnou oblast koncentrace četných 

přírodních léčivých zdrojů, jako jsou prameny minerálních vod. Proto je velká část 

CHKO zahrnuta do ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů. Zdejší minerální 

vody náležejí k tzv. karlovarskému typu a lze je roztřídit do tří základních skupin: 1. 

studené prosté kyselky, 2. uhličité minerální vody, 3. karlovarské uhličité termy 

(Zahradnický a kol., 2004). Výrony plynného oxidu uhličitého, dalšího specifického 

fenoménu tohoto území, nalezneme např. v PR Smraďoch nebo v PP Milhostovské 

mofety. Přírodě blízké lesní ekosystémy, především bučiny, se ve CHKO zachovaly v 

původní podobě jen lokálně v okolí Karlových Varů a Mariánských Lázní v PR Žižkův 
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vrch a PR Podhorní vrch, u Lázní Kynžvartu v PR Holina a okolí a v údolí Ohře mezi 

Loktem a Karlovými Vary (viz kapitola Flora a vegetace). Další typy původních lesů 

např. suťové lesy najdeme v CHKO např. v PR Údolí Teplé nebo v PR Šemnická skála; 

kyselé doubravy jsou přítomny zejména v okolí Kynžvartu a Karlových Varů. Přírodě 

blízké vodní toky, prameniště a mokřadní ekosystémy jsou specifické pro NPP Kladské 

rašeliny nebo PR Mokřady pod Vlčkem. Významné geomorfologické a geologické jevy 

jsou patrné např. v NPP Svatošské skály, kde se nachází pozoruhodné žulové skalní 

město; žulové skalní bloky zase najdeme v PP Kynžvartský kámen nebo v PP Moučné 

pytle. Odkrytý profil čediče s charakteristickou sloupcovitou odlučností chrání PP 

Čedičové varhany u Hlinek. Součástí mariánskolázeňského bazického komplexu 

tvořeného tmavými přeměněnými horninami (zejména eklogity, metagabry, amfibolity) 

jsou hadce (serpentinity), které poskytují stanoviště populacím chráněných druhů 

rostlin. Roste zde např. kriticky ohrožený endemický rožec kuřičkolistý (Cerastium 

alsinifolium), svízel sudetský (Galium sudeticum), sleziník hadcový (Asplenium 

cuneifolium) či vratička měsíční (Botrychium lunaria). Přítomnost jmenovaných rostlin 

je typická zejména pro NPP Křížky. Další vzácné rostliny jsou chráněny v NPP 

Upolínová louka pod Křížky nebo v PP Dominova skalka. PP Čertkus je významná 

hojným výskytem čertkusu lučního (Succisa pragensia) - živné rostliny kriticky 

ohroženého motýla hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) (Pošmourný a kol., 

2002, Melichar a kol., 2012).    

Na území chráněné krajinné oblasti se v současnosti též nachází celkem 24 

evropsky významných lokalit (EVL) zařazených do evropského seznamu. Některé z 

lokalit jsou součástí stávajících MZCHÚ a regionálních biocenter ÚSES. 

V severovýchodní části CHKO byla vymezena rovněž ptačí oblast (PO) Doupovské 

hory, která ovšem do chráněné oblasti zasahuje jen velmi okrajově.  

V roce 2012 byly nejcennější mokřadní biotopy Slavkovského lesa zařazeny na 

seznam mokřadů mezinárodního významu v rámci Ramsarské smlouvy s názvem 

„Pramenné vývěry a rašeliniště Slavkovského lesa“. Lokalita má rozlohu cca 3200 ha a 

skládá se ze dvou oddělených částí – 1. komplexu vrchovišť a lesních rašelinných 

stanovišť (Kladské rašeliny) a 2. soustavy převážně nelesních mokřadů (mokřadních 
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87% 

13 % 

Lesy CHKO  

jehličnany 

listnáče 

luk, slatinišť, přechodových rašelinišť, drobných vodotečí a vodních ploch) s velkým 

množstvím vývěrů minerálních vod (Kolektiv autorů, 2013).  

 

Dřevinná skladba lesů CHKO   

 

Graf 1 - Podíl jehličnatých a listnatých lesů v CHKO (převzato z Kolektiv autorů, 

2013 a upraveno) 

Jak je patrné z grafu č. 1, jehličnaté lesy v CHKO jednoznačně převažují nad 

listnatými.  
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Graf 2 - Podíl současných a původních dřevin CHKO (převzato z Kolektiv autorů, 

2013 a upraveno) 

Graf č. 2 zase ukazuje, jak se liší původní dřevinná skladba CHKO Slavkovský 

les od té současné. Zatímco dnes tvoří smrk více než ¾ dřevinných nesmíšených 

porostů CHKO, v minulosti dosahoval sotva 30 %. Počet dříve hojně se vyskytující 

původní jedle s postupem času rapidně klesl, a to z téměř 25 % na mizivých 0,3 %. 

Ovšem počet jedle pozvolna stoupá a to zejména díky jejímu opětovnému pěstování v 

posledních cca 20 letech. Zastoupení borovice se v současnosti jen mírně zvýšilo a 

modřín, který je zde nepůvodní dřevinou, byl uměle vysázen a dnes zaujímá 2,1 % 

lesního porostu. Početnost ostatních jehličnanů se víceméně nemění.  

Je zjevné, že z listnáčů v chráněné oblasti dominoval z 33,1 % buk. V dnešní 

době je buk zastoupen z pouhých 4 % a to obvykle na svazích, např. v okolí lázeňských 

měst či města Lokte. Jeho zastoupení však postupně vzrůstá, neboť je cíleně pěstován a 

vnášen do monokulturních smrkových porostů. Četnost dubu poklesla z 1,1 % na 0,6 %. 

Bříza zaznamenala v současnosti jen nepatrný nárůst. To samé platí i pro olši. Počet 

ostatních listnatých dřevin byl rovněž značně redukován.  
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Fauna CHKO Slavkovský les 

Geografická poloha Slavkovského lesa ovlivnila přírodní a klimatické podmínky 

tohoto území. Žije zde fauna, jež je přizpůsobena k životu v horských a podhorských 

oblastech. Zejména v oblasti náhorní plošiny, kde se vlivem příhodných podmínek 

vytvořila četná rašeliniště, se vyskytuje řada glaciálních reliktů. Velká koncentrace 

sekundárních smrkových monokultur je soustředěna především v nadmořské výšce 700-

900 m n.m. Porosty této části paroviny Slavkovského lesa jsou poměrně chudé na 

zvířenu a květenu. Ze vzácnějších druhů živočichů je zde evidován pravidelný výskyt 

sýce rousného (Aegolius funereus), ořešníka kropenatého (Nucifraga caryocatactes) a 

hnízdění několika párů čápa černého (Ciconia nigra).  

Z bezobratlých je nutno uvést nejcennější motýly území Slavkovského lesa, 

jimiž jsou perleťovec severní (Boloria aquilonaris), jehož živnou rostlinou je vzácná 

rostlina zachovalých rašelinišť klikva bahenní (Oxyccocus palustris), a žluťásek 

borůvkový (Colias palaeno), který je vázán také na jedinou živnou rostlinu rašelinných 

biotopů – vlochyni bahenní (Vaccinium uliginosum). Z vážek se zde vyskytuje např. 

páskovec dvojzubý (Cordulegaster bidentata), který je typickým zástupcem zdejších 

oligotrofních lesních potoků, vážka čárkovaná (Leucorrhinia dubia) se zase vyskytuje 

kolem chladných rašelinných rybníků. Z obojživelníků je významným bioindikačním 

druhem čolek velký (Triturus cristatus), který byl dosud zaznamenán na 7 lokalitách. 

Vodní plochy od nížin až do hor osidluje skokan hnědý (Rana temporaria), poměrně 

častým obyvatelem větších louží na lesních cestách je i čolek horský (Triturus 

alpestris). Z plazů je hojná ještěrka živorodá (Zootoca viviparia), ještěrku obecnou 

(Lacerta agilis) nalezneme na sušších místech v nižších polohách, užovka obojková 

(Natrix natrix), která je zde celoplošně rozšířena, byla evidována zejména v blízkosti 

vod. Dutiny hojně se vyskytujícího datla černého (Dryocopus martius) a dalších 

datlovitých ptáků pravidelně využívají sýc rousný (Aegolius funereus) a kulíšek 

nejmenší (Glaucidium passerinum). Z ptactva se ve Slavkovském lese v posledních 

letech markantně zvýšila početnost krkavce velkého (Corvus corax). Naproti tomu 

v minulosti poměrně početné populace tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) a tetřívka 

obecného (Tetrao tetrix) začaly prudce klesat. První z nich byl naposledy spatřen v roce 

2010 na Planém vrchu. S největší pravděpodobností se jednalo o dožívajícího jedince. 
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Od té doby je v CHKO Slavkovský les kriticky ohrožený tetřev hlušec nezvěstný. 

Velmi podobně na tom je i náš druhý kurovitý pták, silně ohrožený, tetřívek obecný 

(Tetrao tetrix). Na začátku 80. let minulého století bylo evidováno ve Slavkovském lese 

přes dvacet pravidelně obsazovaných tokanišť. Po nevhodných zásazích do krajiny 

ovšem počaly jeho stavy velmi rychle klesat a už v 90. letech byli nalezeni jen ojediněle 

poslední tokající samci (bývalá obec Čistá, Nová Ves, Prameny, Poutnov, Rájov, Sítiny, 

Prameny, Lázně Kynžvart). Mokřadní louky obývají další vzácné druhy: chřástal polní 

(Crex crex), bekasina otavní (Gallinago gallinago) a sporadicky se vyskytující čejka 

chocholatá (Vanellus vanellus). Ze savců je potvrzený výskyt bělozubky bělobřiché 

(Crocidura leucodonton) v blízkosti Mariánských Lázní a dále existence několika 

významných zimovišť netopýrů, která jsou pravidelně sledována pracovníky AOPK. Na 

zimovištích ve Slavkovském lese byly dosud zaznamenány tyto druhy (seřazeno dle 

početnosti): netopýr velký (Myotis myotis), netopýr vodní (Myotis daubentoni), netopýr 

ušatý (Plecotus auritus), netopýr řasnatý (Myotis nattereri), netopýr černý (Barbastella 

barbastellus), netopýr severní (Eptesicus nilsonii), netopýr Brandtův (Myotis brandtii), 

netopýr večerní (Eptesicus serotinus), netopýr vousatý (Myotis mystacinus), netopýr 

dlouhouchý (Plecotus austriacus) a vzácně i netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii). 

V posledních letech proběhlo monitorování populace vydry říční (Lutra lutra). 

Výsledky ukázaly, že vydra říční se vyskytuje na většině vodních toků v CHKO. 

Velkým problémem v této oblasti je přítomnost spárkaté zvěře, zejména jelenů 

evropských (Cervus elaphus). Slavkovský les je významnou jelení oblastí, nicméně 

současné stavy stále několikanásobně přesahují normované kmenové stavy únosné pro 

danou oblast. K tomu přispívá i nepřítomnost predátorů, kteří byli již v minulosti 

člověkem vyhubeni. Na západě Čech je velkou potíží také nepůvodní jelen sika (Cervus 

nippon). Už od 50. let 20. století je zaznamenán nárůst jeho populace. Z ekologického 

hlediska je hlavním problémem jeho schopnost křížit se s jelenem lesním, což s sebou 

přináší trvale a nenávratně narušený genofond místní populace. Stavy divokých prasat 

(Sus scrofa) nebyly podrobně prozkoumány, ale v každém případě se pomístně 

projevují značnými škodami především v zemědělských kulturách (Kolektiv autorů, 

2013).  
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Stručná historie těžby nerostných surovin v CHKO  

Na Slavkovsku lze nalézt mimo jiné i zajímavé pozůstatky starých hornických 

děl. Proslulá jsou především ložiska cínových rud. Cín se začal těžit v okolí mezi 

Horním Slavkovem a Krásnem již od 9. století (bývalé ložisko Hubský peň). 

Nejznámější technickou památkou je tzv. Dlouhá stoka. Byla vybudována poblíž obce 

Prameny na panství Pluhů z Rabštejna v první polovině 16. století. Jednalo se o vodní 

kanál dlouhý 24,2 km, prostřednictvím kterého se dostávala voda k cínovým dolům, a 

zároveň se po něm plavilo dřevo. Kromě cínu se zde od středověku dobývalo stříbro, 

měď, olovo a zinek; od počátku 20. století i wolfram. V 50. a 60. letech minulého století 

se tu rovněž dolovala uranová ruda, jejíž těžba poničila původní vodní sítě, zlikvidovala 

mnohé historické báňské rybníky a podstatně změnila hladinu podzemních vod v oblasti 

(Pošmourný a kol., 2002). 

 

3.1.2  NPP Svatošské skály  

 

V roce 1933 byla vyhlášena národní přírodní památka Svatošské skály o výměře 

1,95 ha. Leží mezi Loktem a Karlovými Vary v nadmořské výšce 380-430 metrů.  

Chráněné území se rozléhá na levém břehu tektonicky založeného údolí řeky Ohře a je 

součástí evropsky významné lokality Kaňon Ohře. Předmětem ochrany je žulové skalní 

město tvořené loketskou žulou, která náleží ke starší intruzivní variské fázi („horské 

žuly“). Skalní město vzniklo v karlovarském plutonu erozní činností Ohře, kdy řeka 

vyhloubila průlomové údolí, a podnítila zvětrávací procesy, jejichž výsledkem jsou 

obnažené skalní stěny, věže a pilíře o výšce několik desítek metrů. Jejich tvar určuje 

systém puklin a trhlin v hrubozrnné žule (Balák, 2006). Na vrcholech Svatošských skal 

jsou vzácně erozní obří hrnce.  

Půdní pokryv chráněného území je tvořen především kyselou kambizemí 

typickou, kterou místy doplňují mělké rankery (ranker typický a litický). V lesních 

porostech jsou zachovány fragmenty reliktních borů a suťových lesů (viz Flora a 

vegetace). Zejména z estetických důvodů je vegetační pokryv skalního města 

dlouhodobě ovlivňován pravidelným odlesňováním. 
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Bizarní skalní útvary v lidech od nepaměti probouzely fantazii, a tak vzniklo 

několik pověstí o jejich „možném“ vzniku. Nejznámější je pověst o Janu Svatošovi a 

zkamenělém svatebním průvodu, díky kterému získaly skály pojmenování - najdeme 

zde např. Svatoše, Nevěstu, Ženicha apod. Na pravém břehu, asi 750 m proti proudu, se 

nachází žulová izolovaná skalní věž Samotář (Zahradnický a kol., 2004). 

 

 

Obr. 6 – NPP Svatošské skály (foto: Marcela Kupková) 

 

3.1.3  PP Moučné pytle  

 

Přírodní památka Moučné pytle se nalézá na jižním svahu Jeleního vrchu (643,6 

m n.m.) na Loketsku. Byla vyhlášena Správou CHKO Slavkovský les v roce 1997 s 

výměrou 0,61 ha. K Moučným pytlům vede zelená turistická trasa směřující až do 

Horního Slavkova. Nevelké chráněné území je tvořeno specifickými žulovými skalními 

hradbami a mrazovými sruby. Na vrcholu skalních věží jsou k vidění tři skalní mísy 

vzniklé mechanickým, chemickým i biochemickým zvětráváním horniny. Horninové 

podloží přírodní památky tvoří středně zrnitý granit. V okolí žulových výchozů leží 
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mělké rankery (ranker typický a litický) s litozeměmi. Chráněné území je obklopeno 

sekundární smrkovou monokulturou (Zahradnický a kol., 2004).     

Obr. 7 - PP Moučné pytle (foto: Marcela Kupková) 

 

3.2  Natura 2000 

3.2.1  EVL Nadlesí  

 

U osady Nadlesí na severozápadním okraji Slavkovského lesa mezi Loktem a 

Horním Slavkovem leží stejnojmenný přírodní komplex s rašeliništi a rašelinnými lesy 

zařazený v roce 2004 mezi evropsky významné lokality soustavy Natura 2000. Rozloha 

území je přibližně 111.3 ha.  

Území řadíme do celku Slavkovský les, podcelku Hornoslavkovská vrchovina a 

okrsku Loketská vrchovina. 

Petrograficky je oblast tvořena biotitickými a autometamorfovanými granity. 

Nedaleko od Nadlesí nalezneme malé těleso amfibolitů v masívu migmatické ruly 
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slavkovské kry. V centrální části se nachází středně mocné ložisko rašeliny; v ostatních 

částech území najdeme drobná rašelinná ložiska. Převládajícím půdním typem jsou zde 

kambizemě dystrické. 

Přírodní komplex je protáhlý ve směru východ-západ. Nejvyšší polohy v západní 

části území dosahují 684 m n.m. Nejníže položené místo leží na východním okraji ve 

480 m n.m. Na západě je mírně zvlněná rovina s rašeliništi, slatiništi a podmáčenými 

lesními partiemi, východně se terén snižuje k údolím dvou potoků, z nichž hlavní – 

Kamenitý (Supí) potok se vlévá širokým a otevřeným údolím do Ohře. Dále se zde 

prolínají hojně zastoupené lesíky, které vznikly sukcesí na neobhospodařovaných 

loukách s luční vegetací a často se vyskytující prhou arnikou (Arnica montana), 

symbolem CHKO Slavkovský les.  

Nepřehlédnutelným prvkem je též rybniční kaskáda ve střední části území, ve 

které se vyskytuje rak říční (Astacus astacus) a škeble rybničná (Anodonta cygnea).
9
  

Soustava nádrží v EVL Nadlesí poskytuje útočiště 18-20 druhům vážek, z toho 

jsou dva druhy zařazeny do Červeného seznamu (Rus, 2010). 

Území je navrženo k vyhlášení v kategorii přírodní památka.  

 

3.2.2  EVL Kaňon Ohře 

 

Příkré svahy na březích řeky Ohře mezi Loktem a Karlovými Vary-Doubím a 

samotná řeka Ohře vytvářejí přírodní komplex zařazený v roce 2004 mezi evropsky 

významné lokality soustavy Natura 2000 (dále EVL) s názvem Kaňon Ohře. Rozloha 

území je cca 339,5 ha. Lokalita je orientovaná od Z na SV a zhruba ve středu území se 

nachází výše zmiňovaná národní přírodní památka Svatošské skály. 

Území náleží do celku Slavkovský les, podcelku Hornoslavkovská vrchovina a 

okrsku Loketská vrchovina. 

                                                           
9
 www.nature.cz  
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Území je tvořeno porfyrickým hrubo- až střednězrnným biotitickým granitem a 

středně zrnitým dvojslídným granitem. V okolí Vysokého hřbetu vystupují drobné 

elevace olivinického nefelinitu, u Tašovic území vstupuje do pásma miocénního 

vulkanodetritického souvrství. Podél Ohře se uplatňují sedimentární horniny, písky a 

aluviální hlíny. Z půdních typů zde převládají kambizemě dystrické a modální. 

Erozní činnost Ohře zde vytvořila průlomové údolí hluboce se zařezávající do 

dna místy až 250 m hlubokého kaňonu. Na prudkých svazích vypreparovala vodní a 

větrná eroze rozmanitá žulová skalní města např. Svatošské skály, Kovářka, Vysoký 

hřbet. Pozoruhodná je i řada izolovaných skalních věží (Loketská věž, Muzikant, 

Strážce). Zejména v oblasti Vysokého hřbetu byla mrazovými pochody vytvořena 

rozsáhlá kamenná moře. I v toku řeky Ohře se nalézají mnohé skalní útvary (kamenná 

stáda). Svahy jsou na mnoha místech zpestřeny roklemi prudce klesajících potoků 

(Cínový potok). Převýšení svahů dosahuje ode dna nivy až 270 m (na vzdálenosti 470 

m). Výška celého území se pohybuje od 374 po 648 m n.m. Antropogenní tvary 

představují zejména cesty; najdeme zde i zbytky historických středověkých stezek 

(např. Lovecká stezka). V území jsou přítomny i dvě menší štoly jako pozůstatky po 

těžbě cínu v Poohří.  

Přirozené nepřístupné lesní porosty, místy až pralesního charakteru, které jsou 

většinou listnaté nebo smíšené, pokrývají většinu území. Čistě jehličnaté lesy se 

vyskytují jen ve formě reliktních borů na skalách. Proud řeky Ohře pak kopírují 

jasanovo-olšové luhy. Chráněnými biotopy lokality jsou suťové lesy, květnaté bučiny, 

acidofilní bučiny, hercynské dubohabřiny, reliktní boreokontinentální bory a jasanovo-

olšové luhy. V nivě a bočních údolích se nacházejí vedle břehových porostů i 

maloplošné lesíky s olší lepkavou (Alnus glutinosa) a jasanem ztepilým (Fraxinus 

excelsior). Zajímavou formací je starý březový háj s borovicí lesní (Pinus sylvestris) na 

velmi skeletnatém prudkém svahu v prostoru nad samotou Vildenava. Místy se nalézají 

i menší vřesoviště. Z území EVL je uváděno několik druhů zvláště chráněných rostlin 

(viz Flora a vegetace). Oblast je hojně využívaná turisty zejména na dně údolí, jelikož 

zde vedou turistické trasy pro pěší a cykloturisty. Přímo v území není osídlení; na jeho 
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okrajích jsou samoty u Svatošských skal a Vildenavy. Lokalita též navazuje na okrajové 

části Lokte a Karlových varů.
10

  

V letech 2007-2008 proběhl na území EVL inventarizační průzkum brouků. 

Během dvouletého průzkumu zde bylo zjištěno 637 druhů brouků z 59 čeledí v celkem 

1433 nálezových záznamech. Ty ukázaly, že nejvíce druhů patří čeledím, jež jsou 

zároveň v rámci celé České republiky nejpočetnější: drabčíkovití (Staphylinidae), 

nosatcovití (Curculionidae), mandelinkovití (Chrysomelidae) a střevlíkovití 

(Carabidae). Nejvíce druhů brouků bylo zaznamenáno na stanovištích v okolí údolní 

nivy, kde se nachází jednak velká diverzita rostlin i rozmanité stanovištní podmínky, 

jednak bylo toto území prozkoumáno ze všech nejdůkladněji. Vedle běžných lesních 

společenstev brouků středoevropských nižších a podhorských poloh bylo na území EVL 

nalezeno 29 druhů vedených v Červeném seznamu bezobratlých České republiky. 

Nejcennějšími zjištěnými druhy jsou kovařík Anostirus sulphuripennis, nosatec 

Otiorhynchus desertus a saproxyličtí brouci Mycetophagus decempunctatus a 

Rabocerus gabrieli (Benedikt, 2010). 

 

3.3  Památné stromy  

3.3.1  Břečťany v Lokti   

 

Na Loketsku se nachází i dva památné stromy. Jedná se konkrétně o dva bohatě 

rozvětvené břečťany popínavé (Hedera helix), jež porůstají skalní stěnu, ve které byla 

vybudována loketská čistička odpadních vod. Skála se nachází na začátku modré 

turistické trasy vedoucí k NPP Svatošské skály a dále do Karlových Varů. Obvod 

břečťanů je 90 cm a dohromady měří 12 m. Jako památné stromy byly břečťany 

vyhlášeny v roce 1993, byť se nejedná o stromy v pravém slova smyslu, nýbrž o 

popínavé rostliny. Nicméně vzhled a stáří těmto břečťanům předurčily zařazení mezi 

památné „stromy“ (Michálek, 2014).  

 

                                                           
10

 www.nature.cz  
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Obr. 8 - Břečťany v Lokti na skále (foto: Marcela Kupková) 
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4.  Naučné stezky  

4.1  Obecné informace o naučných stezkách  

 

Naučné stezky slouží jako kulturně výchovné zařízení situované přímo v terénu, 

které vede po vyznačených trasách. Vedle vzdělávacího poslání mají naučné stezky také 

velkou zásluhu na cestovním ruchu daného území. Lze je rozdělit do několika kategorií 

– naučné stezky podle záměru, délky, informační hustoty, zaměření apod.   

NS podle záměru: 

Monotématické stezky – objektem zájmu stezky je pouze jedna vzdělávací oblast, jedno 

téma. 

Polytématické stezky – věnují se různorodým vzdělávacím oblastem a tématům.  

Naučné stezky podle délky a informační hustoty: 

Krátké stezky – obvykle neměří více než 5 km, často vytváří okruh a obsahují mnoho 

informací.  

Středně dlouhé trasy – jsou dlouhé v rozmezí od 5 do 15 km, můžeme se s nimi setkat 

jednak v okružní podobě, jednak s různým výchozím a cílovým místem. 

Dlouhé trasy – délka může přesahovat 20 km, méně často jsou rozděleny na úseky, 

informace bývají více roztroušené (Fňukalová, 2014).   

NS podle zaměření a jejich příklady z Karlovarského kraje:  

Vlastivědné stezky – seznamují návštěvníky s místní krajinou a pozoruhodnými 

zajímavostmi na trase (NS Z Úbočí do Podlesí, NS Libsko, NS Lubsko). 

Hornické stezky – nacházejí se v oblastech, ve kterých se v minulosti těžily anebo 

doposud těží nerostné suroviny. Návštěvníci jsou seznámeni se způsoby těžby nebo 

mohou přímo procházet místy např. se zachovanými pozůstatky těžby, odvaly, 

zabezpečenými vstupy do štol atd. (NS Stopami horníků Bublava).  
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Geologické stezky – jsou vybudované na významných geologických lokalitách, 

upozorňují na důležité naleziště minerálů a zkamenělin, poukazují na skalní odkryvy, 

staré lomy či různé geologické fenomény. V minulosti byly známy jen ze zahraničí, 

ovšem dnes se s nimi setkáme např. v okolí ekologických center, zoologických zahrad 

nebo škol (NS Geologický park v Mariánských Lázních, NS Soos, NS Smraďoch, NS 

Komorní hůrka).   

Historické stezky – seznamují čtenáře komplexně s historií nebo specifickými 

historickými událostmi daného území (NS Šiběniční vrch v Bečově nad Teplou, NS 

Zaniklé obce na Březovsku, NS Jáchymovské peklo).    

Lesnické stezky – jsou zaměřeny na floru a faunu lesa, kterým vede naučná stezka a 

zároveň se zabývají lesním hospodářstvím daného území (NS Kladská, NS Lesnická 

naučná stezka Dyleň, NS Cech Svatého Víta).  

Přírodně ochranářské stezky – předmětem zájmu je samotná příroda, nikoli část 

ekosystému, často cílí na environmentální výchovu (NS Příroda kolem nás, NS Velká 

krušnohorská výsypka).    

Botanické stezky – jsou zaměřeny jen na floru vymezené oblasti (NS Bečovská 

botanická zahrada, NS Obora Hájek).   

NS podle vybavení:  

 s instalovanými informačními texty  

 s tištěným průvodcem  

 s průvodcovskou službou  

 s elektronickými odkazy  

 kombinovaná forma 

 

Rozvoj moderních technologií neminul ani naučné stezky. V současnosti se totiž 

můžeme setkat s tzv. taggovými stezkami, které do jisté míry nahrazují klasické naučné 

tabule. Taková zmodernizovaná stezka je tvořena tagglisty s taggovými znaky – QR 

kódy. Ty obsahují různé informace o jednotlivých zastaveních, které lze pomocí 
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chytrého telefonu nebo tabletu přenést na displej. Mobilní telefon musí být ovšem 

vybaven digitálním fotoaparátem, volně dostupnou aplikaci pro čtení 2D kódů a 

připojením k internetu. Jedině takto mohou návštěvníci zobrazit webové stránky, které 

se vztahují přímo k jednotlivým zastavením. Oproti klasickým naučným tabulím jsou 

internetové stránky obohaceny o další podstatné informace, jež by se na naučný panel 

za normálních okolností nevešly. Zároveň obsahují různé soubory ke stažení: videa, 

audia, textové dokumenty (pracovní listy, prezentace apod.). Tento způsob značení 

naučné stezky je výhodný zejména pro její zhotovitele, neboť finanční náklady na 

případnou rekonstrukci nebo aktualizaci jsou výrazně redukovány (Peterka, 2013).   

Funkce naučných stezek:   

Funkce naučných stezek jsou velmi rozmanité. Zde je uvedena pouze část 

funkcí, které mohou plnit. Není pravidlem, že by každá naučná stezka měla plnit 

všechny funkce. To, jaké funkce nakonec plní, záleží pouze na jejím autorovi.  

Informační funkce naučné stezky seznamuje návštěvníky s daným místem, 

poukazuje na nejdůležitější přírodní jevy, vysvětluje známé i méně známé poznatky, 

informuje o ochraně přírody, o ohrožených druzích rostlin či živočichů apod. Výchovně 

vzdělávací funkce zdůrazňuje propojení člověka a přírody, respektive informace 

uvedené na naučných tabulích by měly člověka stimulovat k uvědomění, že i on je 

součástí přírody, a jejím ničením by znehodnocoval i kvalitu svého života. Vybízecí 

funkce naučné stezky nabádá návštěvníka k aktivní účasti na ochraně přírody a zároveň 

posiluje pozitivní vztah k přírodě. Estetická funkce má upozorňovat na cenné estetické 

prvky v krajině, na krásy přírody, o kterých návštěvník neví nebo nejsou na první 

pohled viditelné. Atraktivní zpracování naučných tabulí estetický zážitek jen znásobuje. 

Motivační funkce umocňuje celkový dojem z naučné stezky tím, že zapojuje 

návštěvníka přímo do procesu ochrany přírody prostřednictvím různých interaktivních 

prvků, her nebo pozorování. Současně v návštěvnících probouzí zájem opakovaně se na 

naučnou stezku vracet, popř. inspirovat druhé k jejímu absolvování. Propagační funkce 

zdůrazňuje snahu tvůrců naučné stezky zpřístupnit lidem zajímavé a hodnotné místo a 

ochotu věnovat ochraně přírody vlastní čas a úsilí. Didaktická funkce umožňuje začlenit 

poznatky obsažené v naučných stezkách do výuky např. při různých exkurzích, 
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výletech, a přitom demonstrovat významné či běžné přírodní jevy přímo v terénu. 

Naučné stezky s touto funkcí tak vhodně doplňují klasickou školní výuku (Fňukalová, 

2014).   

Plánování NS  

Naučná stezka by měla vést přírodovědně hodnotným a zajímavým územím se 

značnou vypovídající hodnotou. Z toho vyplývá, že stezku nelze vybudovat kdekoliv. 

Každá značená turistická trasa se tudíž nemůže stát kvalitní naučnou stezkou. Existují 

méně známá místa, která mohou být turisty díky naučné stezce teprve objevena, nebo 

známá místa, o kterých se mohou návštěvníci leccos nového dozvědět.     

Jak už bylo řečeno, naučná stezka by měla co nabídnout. Musí mít určitý 

obsahový fond, který souhrnně nazýváme kulturně výchovný potenciál území.  

Důležité je, aby jednotlivé objekty či jevy na naučné stezce byly dosti názorné. 

To znamená, že se nehodí vykládat o přirozených bukových porostech v místech, kde 

roste pouze jediný exemplář buku. Nebudeme podávat sáhodlouhý výčet 

krytosemenných rostlin v místech, kde se nachází jen orná půda atd.  

Při výběru přírodovědně atraktivního místa musíme ještě zvážit, zda případná 

zvýšená návštěvnost nepoškodí doposud člověkem nedotčené ekosystémy. Existuje-li v 

přírodě takový zranitelný prostor, měli bychom ho ze svých úvah raději vyloučit. Jsou 

však i zvláštní případy, kdy právě vedení NS určitým zranitelným terénem (rašeliniště, 

květnatá louka apod.) přispěje k jeho lepší ochraně, pokud se zpevní trasa a vybudují 

určitá zařízení (stupně, žebříky, můstky…). Obdobně lze promyšleným vedením trasy 

docílit toho, že se návštěvníci pohybem po vyznačené trase vyhnou chráněným 

lokalitám např. se vzácnými druhy rostlin či hnízdištěm vzácného ptačího druhu, což 

jejich ochraně pochopitelně prospívá.  
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Výběr trasy NS: 

Pokud jsme si vyhlédli ideální území, kterým bychom mohli vést naučnou 

stezku, a jež zároveň splňuje všechny výše uvedené parametry, musíme nejprve provést 

jeho důkladnou inventarizaci. Pečlivě tedy prozkoumáme vybranou oblast 

z přírodovědného hlediska a vybereme důležité fenomény, které bychom chtěli 

návštěvníkům přiblížit. Vlastní průzkum konfrontujeme s odbornou literaturou, 

nápomocni nám mohou být i různí tamější odborníci či místní obyvatelé. Dále 

rozvrhneme jednotlivá zastavení tak, aby na sebe logicky navazovala, a vytyčíme 

počáteční a cílový bod stezky. Přitom dáváme přednost okružním naučným stezkám, 

poblíž kterých se nacházejí parkovací místa nebo autobusové či vlakové zastávky – 

myslíme totiž i na pohodlí návštěvníků. Zároveň dbáme na to, aby byly cesty schůdné, 

v méně přístupném terénu pak musíme zajistit překonání případných obtížných míst 

(různými můstky přes lávku, žebříky…) (Čeřovský, 1989).      

Turistické značení  

Naučné stezky se značí buď místními speciálními značkami naučné stezky, nebo 

pásovými značkami - ty se řídí svými smluvenými zásadami. Setkáváme se tedy s bílým 

čtvercem s celkovým rozměrem 10×10 cm a zeleným pruhem vedoucím úhlopříčně 

z levého horního do pravého dolního rohu (viz obr. 9). Uprostřed značky je vyznačeno 

číslo zastavení. Pro umisťování v terénu platí stejná pravidla jako pro značení 

turistických cest (Čeřovský, 1989).  

 

Obr. 9 - Značení naučné stezky (zdroj: http://www.kct.cz/cms/turisticke-znaceni-

kct#cyklo) 

Značení turistických tras, včetně naučných stezek, obstarává Klub českých 

turistů (dále KČT), a to už od roku 1889, kdy vznikla první pěší turistická trasa, která 

spojovala červenou značkou Štěchovice a Svatojánské proudy. V roce 1912 byla 

http://www.kct.cz/cms/turisticke-znaceni-kct#cyklo
http://www.kct.cz/cms/turisticke-znaceni-kct#cyklo
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úspěšně uvedena první dálková trasa, jež vedla z Prahy přes Brdy na Šumavu. Rapidní 

nárůst nových značených cest (k roku 1938 jich bylo celkem 40 000 km) přerušila až 

druhá světová válka a následující léta 1950-1954. V těchto krušných dobách 

nedocházelo k pravidelné obnově značení a síť značených cest byla silně narušena.  

Od roku 1954 se začala situace v Československu značně zlepšovat. Došlo 

k jednotnému značení turistických tras a konečně se začaly zaniklé trasy postupně 

obnovovat a vybavovat směrovkami. Po roce 1989 se počala vyznačovat i síť 

turistických tras v dříve nepřístupném pásmu německého a rakouského pohraničí. 

Od roku 1997 jsou náklady na značení financovány z rozpočtu odboru 

Cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. V současnosti vyznačuje KČT 

vedle pěších tras také lyžařské, spolu s dalšími organizacemi rovněž cyklistické a 

cykloturistické trasy. Zčásti se od roku 2005 podílí rovněž na značení jezdeckých tras, 

tzv. hipotras, pro turistiku na koni.   

Pěší značení  

Pásová značka je tvořena čtvercem o rozměrech 10×10 cm se třemi 

vodorovnými pásy – prostřední pás je červený, modrý, zelený nebo žlutý a určuje barvu 

značené trasy, krajní pásy jsou bílé a jejich úkolem je co možná nejvíce zviditelnit 

turistickou značku.  

Značky jsou situovány na dohled turistům (na stromech, skálách, balvanech…); 

při různých odbočeních nebo v ostrých lomech trasy jsou ještě doplněny šipkami. Na 

společném rozhraní několika značených tras se používají vícebarevné značky. Vedle 

výše uvedených značek existují též speciální značky např. ke zřícenině hradu, 

k vyhlídce, ke studánce aj.
11

  

 

 

 

                                                           
11

 www.kct.cz.  

http://www.kct.cz/
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Vysvětlující tabule 

Všechny informace vztahující se ke konkrétnímu místu na naučné stezce jsou 

umístěny na informačním panelu, který je situován přímo v terénu. Samotné vysvětlující 

tabule musí být kvalitní jednak po stránce obsahové, jednak po stránce estetické (viz 

Estetická funkce naučných stezek). Naučné tabule by měly mít po celé délce trasy 

stejný způsob provedení. V zásadě bychom měli volit kombinaci textu a obrázků. Velmi 

nevábně působí informační panely, na kterých je příliš mnoho textu, jež málokdo přečte 

celý, a téměř žádný názorný obrázek. Zcela ideální je pak rozdělit text na více částí 

s nadpisy a doplnit je obrázkem. Zároveň musíme mít na paměti, že provedení naučné 

stezky by mělo zapadat do terénu a nemělo by v něm působit rušivě. Informace 

obsažené na vysvětlujících tabulích musejí být promyšlené a pro návštěvníky zajímavé 

a poučné. Nehodí se zobrazovat např. panorama krajiny, která se rozprostírá před 

návštěvníky, pokud zrovna autor nechce popisovat jednotlivé prvky v krajině. Zato 

různé ukázky přírodnin nebo zkamenělin, které poslouží čtenáři k identifikaci 

neznámých druhů, jsou více než přínosné.     

Vhodné je, aby text na informačních tabulích nebyl podaný příliš vědecky. 

Chceme návštěvníka především poučit a docílit toho, aby si co nejvíc informací 

zapamatoval. Proto se snažíme vyhýbat složitým cizím slovům, odborným výrazům a 

píšeme živě, stručně, srozumitelně a jednoznačně.   
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4.2  NS v okolí 

 

Na Loketsku se nachází celkem dvě naučné stezky: NS Doubí – Svatošské skály 

a NS Královské Poříčí – Loket.  

4.2.1  NS Doubí – Svatošské skály    

 

Tab.  3 - Obecné informace o NS Doubí – Svatošské skály (převzato z Drábek, 2008 

a upraveno) 

Naučná stezka Doubí – Svatošské skály 

 
Začátek:  

 

Karlovy Vary (Doubí) 

Konec: 

 

obec Hory 

Délka:  

 

14 km 

Počet 

zastavení:  

12 

 

Zaměření:  

 

historie, geologie, archeologie, ekologie, botanika, zoologie 

Doba vhodná 

k prohlídce:  

5 hodin 

Způsob značení 

stezky:  

informační tabule, značky naučné stezky 

 

Začátek středně obtížné naučné stezky Doubí – Svatošské skály je umístěn 

v Doubí, což je část města Karlovy Vary. Jedná se o jednu z nejfrekventovanějších 

naučných stezek v Karlovarském kraji využívanou především karlovarskými 

lázeňskými hosty. Ačkoliv název této naučné stezky může naznačovat, že cílová 

zastávka trasy je situována v NPP Svatošské skály, realita je jiná. Naučná stezka nás 

totiž zavede až do obce Hory, která se nachází v sousedství Karlových Varů a Lokte. 

Název je zvolen takto snad z toho důvodu, že návštěvníci mohou absolvovat i 

zkrácenou, okružní verzi této trasy, kdy právě na Svatošských skalách přejdou 

„houpací“ most a vrátí se po pravém břehu řeky Ohře zpět do Doubí.  
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Naučná stezka vede po levém břehu údolím Ohře i jinými krajinářsky 

hodnotnými místy. Z velké části zasahuje i do CHKO Slavkovský les. Dvanáct 

zastavení nás postupně seznamuje s historií osídlení, geologií, archeologií, ekologií, 

botanikou a zoologií. V současné době jsou téměř všechna zastavení zničena a lze říci, 

že tato naučná stezka už neplní svou funkci. Nicméně díky kvalitně zpracovanému 

turistickému značení naučných stezek (KČT) se nemůže stát, že by turista minul 

pozoruhodné přírodní atrakce v okolí. Jeden z mála zachovalých informačních panelů se 

nachází přímo v NPP Svatošské skály. Ovšem informace obsažené v něm jsou poměrně 

strohé. Prezentují jednu z mnoha pověstí, které se váží ke Svatošským skalám, a 

vysvětlují tak pojmenování skalního komplexu. Návštěvník je tedy dostatečně poučen o 

zkamenělém „svatebním průvodu“, ví kde má ve skalních věžích hledat „Ženicha“, 

„Nevěstu“ či „Muzikanty“, ale není obeznámen se vznikem skalních útvarů jako 

takových ani s jejich geologickým složením, popř. s jinými zajímavými poznatky.   

Naučná trasa je určena výhradně pěším turistům. Avšak jedním jejím úsekem 

vede modrá turistická stezka, jejíž součástí je cyklotrasa, po níž se lze dostat jak do 

Lokte, tak do Karlových Varů. 

Na území Loketska zasahuje stezka jen velmi okrajově, protože se stáčí do obce 

Hory. Daleko zajímavější jsou z hlediska loketských přírodních a historických 

zajímavostí Kozí hřbety na protějším pravém břehu řeky Ohře.  
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4.2.2  NS Královské Poříčí – Loket  

 

Tab.  4 - Obecné informace o NS Královské Poříčí – Loket (převzato z Drábek, 2008 

a upraveno) 

 

Absolvování NS Královské Poříčí – Loket není nijak fyzicky náročné. Jak sám 

název napovídá, začíná v Královském Poříčí, nevelké obci nedaleko Lokte pyšnící se 

pozůstatky specifické lidové hrázděné architektury chebského typu, a končí ve městě 

Loket. Stezka vede po levém břehu podél údolí řeky Ohře a celkově měří cca 5,5 km. 

Doprovází ji zelená turistická trasa vedoucí až do Sokolova. Přestože je naučná stezka 

určená prakticky všem věkovým kategoriím, neboť vede víceméně po rovině, pěší 

turisty zde potkáme jen sporadicky. Většinou ji využívají cyklisté, neboť stezka je 

součástí cyklotrasy. Zpravidla pokračují po cyklotrase až do Karlových Varů nebo do 

Sokolova.  

Po celé délce cesty jsou informační panely ve víceméně zachovalém stavu, 

pomineme-li místní projevy vandalismu a fakt, že jedna naučná tabule zcela chybí.  

Naučná stezka seznamuje čtenáře s geologickými, botanickými, ekologickými, 

zoologickými a historickými zajímavostmi. V blízkosti Královského Poříčí protíná 

naučná stezka PP Údolí Ohře s ojedinělými pseudokrasovými jeskyněmi a významnými 

Naučná stezka Královské Poříčí – Loket 
 

Začátek:  

 

Královské Poříčí 

Konec:  

 

Loket 

Délka trasy:  

 

5,5 km 

Počet zastávek: 

  

8 

Zaměření:  

 

historie, geologie, ekologie, botanika, zoologie 

Doba vhodná 

k prohlídce:  

2 hodiny 

Způsob značení 

stezky:  

informační tabule, turistické značky 
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geologickými profily. Přírodní památkou bylo toto území vyhlášeno v roce 1976. V 

terciérních sedimentech starosedelského souvrství byly nalezeny četné zkameněliny 

xerotermních dřevin. Činností řeky Ohře vznikly zdejší již zmiňované pseudokrasové 

jeskyně, z nichž největší je dlouhá 40 m a jmenuje se Cikánka (Zahradnický a kol., 

2004). Za zmínku ještě stojí tzv. Poříčský les, který se nachází v okolí přírodní památky 

a táhne se až k lomovým srázům povrchového hnědouhelného dolu Družba. Rostou zde 

doubravy, bučiny a smrčiny, místy březové háje. Celé území je součástí Sokolovské 

pánve a leží v nadmořské výšce od 440 do 490 m n.m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 – Ukázka informační tabule NS Královské Poříčí – Loket (foto: Marcela 

Kupková)  
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4.3  Vlastní naučná stezka  

4.3.1  Koncepce nové naučné stezky 

Jak již uvádím v jiných kapitolách práce, celé Loketsko je z přírodovědného 

hlediska velmi zajímavé. Nachází se zde spousta přírodních fenoménů, které by bylo 

vhodné demonstrovat veřejnosti. Jak je patrné z předchozích řádků, stávající naučné 

stezky nalézající se v bezprostřední blízkosti  Loketska (NS Doubí – Svatošské skály a 

NS Královské Poříčí – Loket) sice informují o různých zajímavostech vyskytujících se 

v okolí, ale přesto uvádějí nesrovnatelně více poznatků ze sousedních oblastí, které se 

sledovaným územím až tak nesouvisejí. Navzdory tomu, že se jedná o přírodovědně 

cenné území, neexistuje na Loketsku doposud žádná stávající naučná stezka, která by 

byla zaměřena pouze na tuto svéráznou oblast a komplexně ji charakterizovala. Ovšem 

zdejší příroda přímo vybízí k tomu, aby jejím územím vedla kvalitní NS, jež by 

upozorňovala na dnes již víceméně zapomenuté kouty rozmanité přírody severní části 

Slavkovského lesa. Proto jsem se rozhodla podat návrh nové naučné stezky, která by 

mohla pomoci všem zájemcům tato ztracená místa znovu objevit a přispět tak k větší 

ochraně přírody na Loketsku a informovanosti návštěvníků.  

4.3.2  Popis naučné stezky  

Zvolila jsem trasu vedoucí Kozími hřbety. Jedná se o kopcovitý terén 

nacházející se na pravém břehu řeky Ohře nedaleko centra města Lokte, který zasahuje 

převážně do katastrálního území Údolí. Jelikož má stezka okružní charakter nazvala 

jsem ji Loketský okruh. Začátek trasy, který je tedy totožný s jejím cílem, je umístěn u 

bývalé loketské porcelánky v Tovární ulici, jež je od centra města vzdálena cca 500 m. 

Poblíž NS (cca 80 m) se nachází autobusová zastávka i možnost parkování, nádraží je 

od stezky vzdáleno asi 500 m. NS je zaměřena hlavně na přírodovědné zajímavosti, 

ochranu přírody, ale i na historii. Nesmíme totiž zapomínat, že Loketsko a zejména jeho 

centrální část, tedy město Loket, je charakteristické svojí bohatou a slavnou historií. To 

dokazuje i skutečnost, že centrum města bylo vzhledem k velké koncentraci 

historických a architektonických památek, zařazeno v roce 1980 na listinu městských 

památkových rezervací. Bylo by tedy velmi nesprávné opominout v nové NS některé 

historické zvláštnosti, které se váží k tomuto území.  
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NS je přibližně 16 km dlouhá a má včetně úvodní tabule 14 zastavení. Stezka 

vede zčásti po žluté a zelené turistické trase, ovšem v jednom úseku též starou, dnes již 

zapomenutou, lesní stezkou, která není značena ani udržována. Ostatní trasy jsou pak 

bez problémů schůdné. Fyzicky náročnější je stezka ve chvíli, kdy z údolí řeky Ohře 

(390 m n.m.) začíná prudké stoupání k hájovně Bor (550 m n.m.) a dále na Jelení vrch 

(644 m n.m.) k Moučným pytlům. Jedná se ovšem o jediný „kritický“ úsek celé naučné 

stezky.  

Absolvování NS Loketský okruh je časově náročné (6-8 hodin), proto by měli 

potenciální návštěvníci počítat s celodenní túrou. 

Ideálním ročním obdobím pro návštěvu naučné stezky je jaro až podzim.   

NS je určena běžnému návštěvníkovi, nicméně může sloužit také základním a 

středním školám jako námět k přírodovědným exkurzím v okolí Lokte.  
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Obr. 11 - Mapa NS Loketský okruh (zdroj: www.mapy.cz)   

http://www.mapy.cz/
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Tab.  5 – Obecné informace o NS Loketský okruh (vypracovala: Marcela Kupková)  

 

4.3.3  Názvy jednotlivých zastavení 

 

0. Loketský okruh  

1. Loketská porcelánka 

2. Střípky z historie Lokte 

3. Bývalá samota Zdemyšl 

4. Jehličnany 

5. Vyhlídka na Lovecké 

6. Přirozené lesy 

7. NPP Svatošské skály 

8. PP Moučné pytle 

9. Byliny  

Naučná stezka Loketský okruh 
 

Začátek:  

 

Loket (50°11'9.603"N, 12°45'14.568"E)  

Konec:  

 

Loket (okružní trasa) 

Délka trasy:  

 

16 km 

Počet zastávek: 13 + úvodní zastavení 

Zaměření:  

 

historie, archeologie, ekologie, botanika, zoologie 

Doba vhodná 

k prohlídce:  

6-8 hodin  

Způsob značení 

stezky:  

informační tabule, turistické značky 
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10. Noční dravci  

11. Mechy a lišejníky 

12. Úmrlčí hlavy  

13. Patron Loketska            
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4.3.4  Návrhy textů k jednotlivým informačním tabulím   

 

0. zastavení: Loketský okruh 

Vážení návštěvníci, vítejte na naučné stezce Loketský okruh!  

Tato naučná stezka vám odhalí taje rozmanité loketské přírody a zároveň vám 

přiblíží některé historické zajímavosti. Středně obtížná naučná stezka vede Kozími 

hřbety, její délka je cca 16 km a má 13 zastavení. Na cestě procházíte dvěma 

chráněnými územími – národní přírodní památkou Svatošské skály a přírodní památkou 

Moučné pytle. Naučná stezka má okružní charakter, to znamená, že počátek i cíl stezky 

je právě na tomto místě. 

Doufáme, že naučná stezka pro vás bude nejen zábavou, ale i poučením.  

 

1. zastavení: Loketská porcelánka  

Přímo před vámi se rozprostírá areál bývalé loketské porcelánky.  

Historie loketské porcelánky  

Závod byl založen v roce 1815. Vznik souvisel s důsledky napoleonských válek 

v Evropě, kdy Rakouské císařství ztratilo část svého území kolem Pasova v Bavorsku, 

kde se těžily důležité nerostné suroviny pro výrobu porcelánu. Vídeňská porcelánka 

z tohoto důvodu nemohla prosperovat. Do západních Čech byla proto vyslána skupina 

odborníků, mezi kterými byli i bratři Rudolf, Eugen a Jan Haidingerovi. Tito bratři zde 

založili nový závod hned poté, co zjistili, že se právě zde nalézají ložiska kaolínu. 

Rodina Haidingerova měla továrnu ve svém vlastnictví až do r. 1873, kdy ji prodala 

podnikatelům Springerovi a Oppenheimerovi. Tento majetkoprávní vztah trval až do 

konce první světové války. V roce 1918 se závod stal součástí nového ekonomického 

celku, akciové společnosti EPIAG (Erste Porcelan Industrie Akcien Gesellschaft). Do 

roku 1944 se v porcelánce vyráběly talíře pro armádu a výrobu zajišťovali převážně 

sovětští a francouzští váleční zajatci. V dubnu 1945 byl závod bombardován anglo-

americkým letectvem. Po skončení druhé světové války byla porcelánka převzata do 
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českých rukou, byl založen národní podnik První česká továrna na porcelán se sídlem v 

Karlových Varech a prováděly se nejnutnější poválečné opravy. Už v roce 1947 se 

započalo s modernizací provozu (Kolektiv autorů, 1984).  

Úspěchy loketské porcelánky  

Výroba se zpočátku rozbíhala pomalu a musela překonávat řadu potíží. Posléze 

se však porcelánka řadila k nejlepším v Evropě, hlavně díky bělosti hmoty a čistotě 

glazury. Na druhé průmyslové výstavě v Praze v r. 1829 získala jako jediná česká 

porcelánka stříbrnou medaili za své okázalé výrobky – kávové a jídelní soupravy, 

koflíky, svícny a vázy s jemně kresleným nebo bohatě zlaceným dekorem. Rovněž v r. 

1831 byla porcelánka oceněna stříbrnou medailí. Bezesporu největšího úspěchu se 

loketská porcelánka dočkala v roce 1836 na čtvrté průmyslové výstavě v Praze, kde 

obdržela zlatou medaili (Poche, 1954).    

Současnost porcelánky  

Loketská porcelánka, která do Lokte přinesla práci mnoha lidem z města i okolí, 

byla zrušena v roce 2006. Někdejší slavnou éru výroby kvalitního loketského porcelánu 

nám už připomíná jen areál chátrajících budov.  

 

2. zastavení: Střípky z historie Lokte 

Nyní se ve zkratce seznámíme s některými kapitolami z dějin města Lokte.    

Známé i zapomenuté osobnosti města Lokte  

Karel IV. (1316-1378) slavný český král a římský císař s přízviskem Otec vlasti byl 

v dětství na hradě Lokti vězněn se svou matkou Eliškou Přemyslovnou. Věznění 

zinscenoval jeho vlastní otec Jan Lucemburský obávající se o svou vládu. Karlovi IV. se 

rovněž přičítá založení dnešních Karlových Varů, jejichž léčivé prameny podle pověstí 

objevil při jedné honitbě po loketských lesích. Dříve se lázně nazývaly Horké lázně u 

Lokte.    
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Dr. Václav Bayer (1488-1526) působil v Lokti jako šlikovský dvorní lékař. Byl prvním, 

kdo sepsal latinské pojednání o léčivých účincích karlovarských minerálních pramenů.  

Abraham Stark (1659-1709) byl loketský mistr varhanář, který postavil varhany v 

Plasích, Zlaté Koruně i v několika pražských chrámech a tím proslavil loketskou 

varhanářskou školu.  

Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) byl významný německý básník, spisovatel, 

vzdělanec a humanista. V rozmezí let 1807-1823 navštívil Loket celkem třináctkrát. 

Zajímal se zde o výrobu porcelánu a zároveň na tomto území studoval a sbíral vzácné 

minerály.  

Vincent Morstadt (1802-1875) byl loketský právník a malíř, autor mnoha pohledů na 

česká města.  

Josef Kühnhackel, Antonín Hahn, František Schilhabl patřili k předním loketským 

malířům porcelánu (Kolektiv autorů, 1984).  

Památky  

Hrad  

Dominantou města Loket je stejnojmenný majestátně vyhlížející románsko-gotický hrad 

z 1. poloviny 13. století. Jeho nejcennější partií je původní románská rotunda. Dnešní 

podobu mu vtiskla rozsáhlá přestavba za krále Václava IV. Později byly hradní budovy 

ještě sníženy o jedno patro a hrad přeměněn na státní věznici, která byla zrušena v roce 

1948.  

Kostel sv. Václava 

Přímo u hradu se nachází druhá dominanta města - barokní kostel sv. Václava, který byl 

postaven v 1. polovině 18. století na místě původního pozdně gotického kostela. Uvnitř 

kostela se nachází cenný interiér. 

Radnice  

Loketské náměstí zdobí radnice v raně barokním slohu postavená na konci 17. století.  
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Kaple sv. Anny  

Kaple střežila vstup do centra města. Byla postavena jako poděkování za ušetření města 

francouzskými vojsky roku 1742 ve válkách o rakouské dědictví (1740-1748).      

Za zmínku ještě stojí sloup Nejsvětější Trojice z roku 1719 umístěný na náměstí a 

zbytky městského opevnění, které městu dodávají středověký ráz.      

Víte, že…? 

 Loket měl přezdívku Český Výmar.  

 Na svazích kolem Lokte se před třicetiletou válkou pěstovala vinná réva a ve 

městě se nacházel vinařský úřad. 

 V letech 1932-1934 byl nahrazen klasicistní řetězový most novým dodnes 

stojícím mostem ze železobetonu. 

 Na konci dubna 1945 spojenecká letadla bombardovala porcelánku EPIAG. 

 Na konci druhé světové války nacisté v Lokti kapitulovali a 7. 5. 1945 bylo 

město bez boje osvobozeno americkým vojskem. 

 Město Loket bylo v r. 1980 vyhlášeno městskou památkovou rezervací.  

 Od roku 2001 se v Lokti na náměstí nachází Muzeum knižní vazby.  

 

3. zastavení: Zaniklá samota Zdemyšl  

Tentokrát obrátíme pozornost k zaniklé hájovně jménem Zdemyšl, která kdysi stávala 

přímo naproti vám.    

Právě stojíte na úpatí Loketského vrchu v severozápadním cípu Kozích hřbetů. 

Zde v minulosti stával památný dvůr Zdemyšl (německy Stemmeissl, Stemeislhof). 

První zmínka o usedlosti Zdemyšl se v listinách loketského hradního archivu váže k 

roku 1584. Téhož roku je jako její majitel uváděn Ondřej Becher, pokrevně spřízněný se 

starou karlovarskou rodinou Becherů. Zdemyšl byla po staletí poplužním dvorem (dvůr 

se zemědělskou půdou patřící vrchnosti) a statkem ve vlastnictví města Lokte. Zdemyšl 

měla vedle hospodářské funkce i poslání strážní, podobně jako Vildenava na 
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protilehlém břehu řeky Ohře. Na staré mapě Loketska z počátku 18. století je poblíž 

Zdemyšle vyznačena těžba sirných kyzů. Do současnosti o ní svědčí četné pozůstatky 

dolování v lesích Loketského vrchu (Bucharovič, 1983). Ještě nedávno byla Zdemyšl 

sídlem lesní správy. V letech 1990-2000 začala zdejší hájovna chátrat a v současnosti už 

po ní není ani stopy.  

 

4. zastavení: Jehličnany  

Toto zastavení vám stručnou formou osvětlí, proč vás po celé délce trasy doprovázejí 

převážně jehličnaté lesní porosty. 

Smrkové monokultury  

V minulosti pokrývaly oblast Loketska i území celé České republiky převážně 

listnaté lesy vytvářející svěží háje. Domovem jehličnatých lesů byly od pradávna hory 

ve výšce od 1000-1400 m n.m. Mezník ovšem představovalo 19. století, kdy v důsledku 

rychle se rozvíjejícího průmyslu stále více rostla spotřeba dřeva a docházelo tedy 

k masivnímu kácení listnáčů. Místo nich se v oblastech, kam nepatří, sázely smrky, 

které postupem času začaly vytvářet souvislé smrkové monokultury (porosty tvořené 

jedním druhem rostliny). Pěstování smrku je koneckonců ekonomicky výhodnější, 

protože jeho dřevo se získává rychleji a poptávka po něm je stálá. Tak se z lesů staly 

„továrny“ na dřevo.   

Nevýhoda smrkových monokultur  

Je důležité si uvědomit, že lesy pozitivně ovlivňují ekologickou druhovou 

rozmanitost. Les obývá celá řada různých živočichů, rostlin a mikroorganismů, kteří 

složitými vzájemnými vztahy a zpětnými vazbami vytvářejí dobře fungující systém 

(ekosystém). Bohužel smrkové monokultury jsou velmi nestabilní, jsou náchylné 

k erozi, chorobám, snadno podléhají různým živlům (vichřice, námraza, mokrý sníh aj.) 

a škůdcům (Patočka, 1989).    

V lesích CHKO Slavkovský les došlo v průběhu posledního plánu péče k 

výrazným posunům v druhovém složení lesa blíže k přirozené skladbě. Zásluhu na 
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tomto vývoji mají LČR, s.p., jako většinový vlastník lesů v CHKO, díky realizování 

koncepce o přírodě blízkém hospodaření přijaté v polovině 90. let minulého století 

(Kolektiv autorů, 2013).  

Okolní jehličnany 

Vedle všudypřítomného smrku ztepilého (Picea abies) můžeme na trase vidět i 

smrk pichlavý (Picea pungens), borovicí lesní (Pinus sylvestris), vzácnou jedli 

bělokorou (Abies alba), modřín opadavý (Larix decidua), nebo přímo před vámi 

rostoucí nepůvodní douglasku tisolistou (Pseudotsuga menziesii) - původem ze Severní 

Ameriky.    

 

5. zastavení: Vyhlídka na Lovecké  

Právě stojíte ve výšce 590 m n.m. a díváte se z vyhlídky jménem Lovecká na překrásné 

panorama krajiny.  

Prošli jste starou lesní stezkou nazývanou Lovecká. Podle ní získala 

pojmenování i tato vyhlídka. V údolí pod vámi tiše plyne řeka Ohře a přímo naproti se 

tyčí vrch Kovářka. Celá oblast mezi zastávkami č. 5-8 je součástí evropsky významné 

lokality soustavy Natura 2000 s názvem Kaňon Ohře.  

Zaposloucháte-li se při pohledu z vyhlídky do hlasů přírody, uslyšíte uklidňující 

šumění stromů, praskání suchých větviček, zpěv ptáků… 

Ptáci 

Abyste měli představu o typických druzích ptactva, které se vyskytují v této oblasti, 

přinášíme vám přehled nejčastějších opeřenců. Možná některé z nich uvidíte na trase 

nebo v korunách stromů na vlastní oči.  

Nejčastější druhy: pěnkava obecná (Fringilla coelebs), pěnice černohlavá (Sylvia 

atricapilla), skřivan polní (Alauda arvensis), strnad obecný (Emberiza citrinella), drozd 

zpěvný (Turdus philomelos), kos černý (Turdus merula), holub hřivnáč (Columba 

palumbus), budníček menší (Phylloscopus collybita), žluna šedá (Picus canus) a datel 
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černý (Dryocopus martius), dále lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) a silně 

ohrožený lejsek malý (Ficedula parva) (Řepa, 2007; Zahradnický a kol., 2004).  

 

6. zastavení: Přirozené lesy 

V těchto místech rostou vzácné pozůstatky listnatých lesů.  

Naučná tabule č. 4 nám osvětlila problematiku smrkových monokultur v nižších 

polohách. O to více si musíme vážit přirozených listnatých lesů, které se zachovaly už 

jen v malých zbytcích.  

Typy přirozených lesů 

 lužní lesy - v nejnižších polohách podél vodních toků rostou lužní lesy s olší 

lepkavou, jasanem ztepilým, vrbou bílou nebo dubem letním 

 olšiny – nalézají se taktéž v nižších polohách na zamokřených stanovištích, 

dominantní dřevinou je olše lepkavá    

 dubohabřiny – najdeme je o něco výše v pahorkatinách, dominuje zde dub letní, 

habr obecný  

 doubravy – rovněž v pahorkatinách, převažuje dub zimní, javor babyka 

 bučiny - podhorským a horským oblastem vládnou bučiny 

 smrčiny – v horských oblastech 

Bučiny 

Protože celá oblast Loketska zasahuje do podhorského až horského terénu, 

budou nás zajímat především bučiny, tedy smíšené lesní porosty s převahou buku. 

Místo, kde právě stojíte, je jedno z mála úseků na Kozích hřbetech, kde se dochovaly 

bučiny původního pralesního charakteru.  

Acidofilní bučiny  

Většina zdejšího území je pokryta převážně kyselou půdou chudou na živiny, a proto 

jsou zde rozšířeny především acidofilní (kyselé) bučiny. Avšak nedaleko odtud pod 

masívem Koule nalezneme pozůstatky květnatých bučin.  
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Stromové patro je významné hlavně díky vysokému podílu tzv. melioračních a 

zpevňujících dřevin.  

Buk lesní (Fagus sylvatica), javor klen (Acer pseudoplatanus), jasan ztepilý (Fraxinus 

excelsior), lípa malolistá (Tilia cordata), v nižších polohách dub letní (Quercus robur), 

dub zimní (Quercus petraea), ve vyšších polohách jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia).   

Meliorační a zpevňující dřeviny 

 kořenovým systémem zpevňují půdu  

 zvyšují odolnost proti povětrnostním vlivům (větrům, námraze, silným dešťům) 

 vytvářejí příznivější mikroklima v lesních porostech 

 chrání před škůdci  

 

7. zastavení: NPP Svatošské skály 

Právě se nacházíte v údolí Ohře (390 m n.m.) a na protějším břehu se rozléhá chráněný 

skalní komplex Svatošské skály. 

Vznik Svatošských skal  

Jedná se o žulové skalní město tvořené loketskou žulou, které vzniklo erozní 

činností Ohře, kdy řeka podnítila zvětrávací procesy, jejichž výsledkem jsou obnažené 

skalní stěny, věže a pilíře o výšce několik desítek metrů. Pro svou jedinečnost byly 

skály v r. 1933 vyhlášeny národní přírodní památkou (Balák, 2006).  

Karlovarská dvojčata  

Loketská žula, která buduje Svatošské skály, se vyznačuje obsahem velkých 

vyrostlic draselného živce (ortoklasu), které se vzájemně prorůstají a často vytvářejí tzv. 

karlovarská dvojčata. Žuly snadno zvětrávají, a proto můžeme nalézt vyrostlice téměř 

kdekoliv na území Loketska. Zvětráváním živců vznikají rovněž bohatá ložiska kaolínu, 

na jehož bázi je postavena proslulost karlovarského porcelánu (Rubín a kol., 2006).  
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Zkamenělý svatební průvod  

Bizarní skalní útvary v lidech od nepaměti probouzely fantazii, a tak vzniklo 

několik pověstí o jejich možném vzniku. Nejznámější je pověst o Janu Svatošovi, vodní 

víle a zkamenělém svatebním průvodu:     

Za časů vlády Vohburgů našel chudý sedlák při cestě za robotou na loketský 

hrad, v místech dnešního Horního Slavkova, novorozeného chlapce. Vzal jej s sebou a 

předal miminko markraběnce Janě. Ta se hošíka ujala a pokřtila ho jménem Jan. Po 

svém nálezci nosil příjmení Svatoš. Dospěl ve statného jinocha, který nalezl své 

zaslíbení ve vědách. Jednou zadumaně seděl u břehu Ohře a hleděl do jejích vln. 

Najednou se z nich vynořila krásná víla a pravila: „Znám tvé tužby a naučím tě všemu, 

po čem prahneš. Ale musíš mi slíbit, že se nikdy nezaslíbíš jiné ženě.“ 

Svatoš byl její krásou i slibem očarovaný a tak nabídku přijal. Po čase jej však 

slib začal mrzet. Potkal dívku, do níž se zamiloval, a toužil si ji vzít za ženu. Spoléhal na 

to, že pomocí kouzel zlomí předchozí slib. Počala se chystat svatba. Svatební průvod 

stál před oltářem a zbývalo jen říci svá „ano“. Náhle se však zjevila ona víla a pomocí 

kletby proměnila celý svatební průvod ve skály.
12

 

 

8. zastavení: PP Moučné pytle  

Nacházíte se na Jelením vrchu ve výšce 644 m n.m. 

Pověst o vzniku Moučných pytlů 

Jak už to tak bývá, fantazie lidí nezná hranic, a tak byla i pro tyto zvláštní 

geologické útvary vymyšlena pověst. Ta vypraví o hamižném sedlákovi, který byl tak 

lakomý, že se jednoho dne proměnily jeho pytle s moukou za trest v kámen. Od té doby 

zde pytle stojí vydané napospas svému osudu… 

Takto si vysvětluje lidová slovesnost vznik podivuhodných geologických útvarů na 

Jelením vrchu.   

                                                           
12

 www.svatosskeskaly.cz  

http://www.svatosskeskaly.cz/
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Skutečný vznik Moučných pytlů 

Nechme pověst pověstí a podívejme se na skutečný původ vzniku Moučných 

pytlů. Jedná se v podstatě o mrazové sruby, které vznikly mrazovým zvětráváním 

horniny. To znamená, že neustálým zamrzáním a rozmrzáním skála po stranách pukala 

a uvolněné kameny vypadaly. Moučné pytle mají charakteristický tvar, takže jiné 

podobné skály ve Slavkovském lese nenajdeme. Na vrcholu skalních věží jsou k vidění 

tři skalní mísy vzniklé zvětráváním horniny.
13

 V roce 1997 bylo toto území vyhlášeno 

přírodní památkou.  

Vyhlídka  

Z vyhlídky lze vidět lesní porosty Slavkovského lesa, údolí řeky Teplé i Doupovské 

hory.  

 

9. zastavení: Byliny   

Na této naučné tabuli najdete výčet většiny rostlin doprovázejících vás na této stezce.  

Acidofyty  

Zdejší oblast je charakteristická chudším bylinným patrem s velkým podílem 

acidofytů. Acidofyty jsou rostliny vyžadující nebo snášející kyselé půdy o pH v rozmezí 

3-6,4. Vyskytují se zde ovšem i rostliny, které jsou mírnými acidofyty, tudíž preferují 

mírně až středně kyselé půdy.  

Bohaté jsou porosty brusnice borůvky (Vaccinium myrtillus), častý je černýš 

luční (Melampyrum pratense), lipnice hajní (Poa nemoralis), jestřábník zední 

(Hieracium murorum), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium). Vzácnější je 

kokořík přeslenitý (Polygonatum verticillatum) a lilie zlatohlavá (Lilium martagon). 

Hojná je také pomněnka lesní (Myosotis sylvatica), pryskyřník plazivý (Ranunculus 

repens), rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys), vřesovec pleťový (Erica carnea), 

náprstník červený (Digitalis purpurea), divizna velkokvětá (Verbascum densiflorum), 

                                                           
13

 www.rozhlas.cz  

http://www.rozhlas.cz/
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starček hajní (Senecio nemorensis), silenka nadmutá (Silene vulgaris), řebříček obecný 

(Achillea millefolium).   

 

10. zastavení: Noční dravci  

Toto zastavení se zaměřuje na záhadné obyvatele lesa, které za bílého dne sice tak často 

neuvidíte, ale zato je dobré něco o nich vědět.  

Sovy 

Sovy se dají rozeznat na první pohled. Mají velkou hlavu s velkýma dopředu 

namířenýma očima, kterýma vidí pouze před sebe. Nevýhoda takto omezeného vidění je 

vyvážena extrémně pohyblivým krkem, kterým dokážou otočit hlavu o více než 180°. 

Loví hlavně v noci díky výbornému zraku a citlivému sluchu, kterým zachytí každé 

šustnutí. Zároveň létají tak tiše, že jejich oběť nemá téměř žádnou šanci zaregistrovat 

blížící se nebezpečí. Překvapenou kořist většinou usmrcují hned na místě svými ostrými 

drápy. Nestrávené zbytky (např. srst, kosti) jsou posléze vyvrženy v podobě tzv. 

vývržků. 

Soví jídelníček  

Sovy se živí především jinými druhy ptáků, obojživelníky, plazy, malými savci i 

hmyzem. 

Na Loketsku hnízdí výr velký, dále zde byl zaznamenán výskyt puštíka 

obecného či sýce rousného (Matějů a kol., 2009). Další části Slavkovského lesa jsou 

útočišti např. kulíška nejmenšího.  

Výr velký (Bubo bubo) 

Výr velký je naše největší sova. Poznáme ho snadno podle nápadných péřových 

„oušek“ a velkých oranžových očí. V době toku (leden – únor) se samec projevuje 

hlučným dvojslabičným „uhu“ nebo delším klesajícím „uhuhuhu“. Přes den se ukrývá 

ve skalách nebo v hustých korunách stromů, večer vylétá na lov.   
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Lov „na výrovku“  

V minulosti byl výr označen za škodlivou sovu a často se využíval k lovu „na 

výrovku“. Princip tohoto lovu spočíval v tom, že se živý výr přivázal na viditelné místo, 

zatímco lovec s puškou se schoval poblíž do úkrytu. Posléze se na výra začali slétat a 

útočit predátoři (dravci, krkavci…), které pak lovec odstřeloval jako škodnou. Výr byl 

proto téměř vyhuben. Dnes je u nás chráněn jako ohrožený druh.  

Puštík obecný (Strix aluco) 

Tato středně velká zavalitá sova má velkou hlavu a tmavé oči. Je naší nejhojnější 

sovou a vyskytuje se v lesích od nížin až do hor. Samec se po celý rok ozývá táhlým 

„hů huhuhuhů“, ovšem nejintenzivněji lze houkání slyšet na jaře. Samice vydává ostré 

„kivit“.    

Sýc rousný (Aegolius funereus)  

Sýc rousný žije především v jehličnatých lesích ve vyšších polohách. Osidluje 

však i smíšené a listnaté lesy, zejména bučiny. Zároveň může hnízdit i na imisních 

holinách. Často obsazuje dutiny po datlu černém. Sýc má hustě opeřené nohy a svrchu 

je tmavohnědě zbarvený se světlými skvrnami. V době toku, který je nejintenzivnější od 

února do června, se samec ozývá voláním „pu pu pu pu…“, které se podobá hlasu 

dudka.  

Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 

Kulíšek nejmenší je pro změnu naší nejmenší sovou. Má žluté oči a krátký bílý 

nadočnicový proužek. Často vysedává na špičkách korun smrků, kde charakteristicky 

pocukává ocasem a ozývá se jednoduchým pískáním „pjik“. To je nejintenzivnější 

v době toku (polovina března) při stmívání a rozednívání (Šťastný a kol., 2006).  

 

11. zastavení: Mechy a lišejníky 

Nyní upřeme pozornost na organismy, jejichž těla jsou tvořena stélkou.  
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Les v lese  

Nadýchané mechové polštáře pokrývající půdu mezi stromy, zakrývající pařezy i 

omšelé balvany připomínají zblízka malý trpasličí les uvnitř lesa velkého. Porosty jsou 

tvořeny jednotlivými mechovými rostlinkami, které potřebují společnost dalších 

mechových rostlinek, protože samy by neobstály. Mechům chybí cévní svazky, proto 

mechový polštář zadržuje vodu, aby rostlinky neuschly. Zároveň jsou mechorosty 

přirozenou zásobárnou vody v přírodě a jejich rozmnožování je rovněž závislé na 

přítomnosti vody. Z toho důvodu je najdeme hlavně na vlhkých nebo stinných místech.  

Životní cyklus mechů 

V životním cyklu mechů převládá gametofyt tvořený mechovou rostlinkou, která 

je tvořena stélkou členěnou na lodyžku, lístky a příchytná vlákna. Na vrcholu lodyžky 

jsou pohlavní orgány (gametangia). Samčí pohlavní orgány se jmenují pelatky a samičí 

zárodečníky. Pelatky obsahují dvoubičíkaté pohyblivé spermatozoidy, zatímco 

zárodečníky vaječnou buňku, ze které po oplození vznikne štět s tobolkou (sporofyt). 

Uvnitř tobolky vznikají dělením výtrusy. Zapadne-li výtrus do vlhké půdy, vyklíčí 

v zelené sotva desetinu milimetru silné vlákno podobné řase (protonema). Vlákno se 

větví a prorůstá půdu na všechny strany. Až zabere dosti velkou plochu, začnou na něm 

vyrůstat pupeny a z těch nové mechové rostlinky – a cyklus se zase opakuje.   

V tomto lese uvidíme mechové polštáře těchto druhů mechů: dvouhrotec 

chvostnatý (Dicranum scoparium), rokyt cypřišovitý (Hypnum cupressiforme), ploník 

obecný (Polytrichum commune), travník Schreberův (Pleurozium schreberi).  

Průkopníci života  

Tak říkáme lišejníkům, velmi odolným organismům, které mohou růst až za 

hranicí lesa (tzn. ve výškách, kam les už nezasahuje). V polárních oblastech jsou 

zdrojem potravy pro některé živočichy. Často rostou též na nepřístupných místech např. 

na vysokých skálách, kde připravují půdu pro jiné rostlinné organismy, a proto je 

nazýváme průkopníky života. Jejich tělo tvoří stélka (lupenitá, keříčkovitá…). 

Principem života lišejníků je mutualistické (vzájemně prospěšné) soužití dvou 
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organismů - huby a řasy (popř. sinice). Věda, která se jimi zabývá, se nazývá 

lichenologie (Patočka, 1989).  

V tomto lese můžeme často vidět na borkách stromů, pařezech či spadlých 

větvích dutohlávku sobí (Cladonia rangiferina) a terčovku bublinatou (Hypogymnia 

physodes).  

 

12. zastavení: Úmrlčí hlavy 

Jen pár desítek metrů za touto naučnou tabulí se nachází místo s tajemným 

názvem Úmrlčí hlavy (německy Totenköpfe).   

Tato zvláštní lokalita je tvořena téměř padesáti člennou skupinou homolovitých 

kameno-hlinitých útvarů, které převyšují okolní terén o 0,4 až 1,2 m. Pravděpodobně se 

jedná o pozůstatek snah o zemědělskou kultivaci značně kamenitých, ale stále ještě 

využitelných poloh, například jako pastvin. Dnes je prokázané, že byly vytvořeny lidmi 

před několika staletími. Přesné stáří objektů není dodnes zcela jasné, jelikož se zde 

nenašly žádné archeologické objekty nebo jiné artefakty, byť je toto místo na Kozích 

hřbetech známo široké veřejnosti již od poloviny 19. století. Tou dobou se však ještě 

spekulovalo o tom, že se může jednat o pozůstatek pravěkých pohřebních mohyl.  

Archeologické výzkumy 

Z terénního pozorování vyplývá, že někdy ve 20. století zde probíhal 

archeologický výzkum, o jehož výsledcích nejsou dochovány žádné záznamy. Regulérní 

archeologický průzkum z roku 2011 podrobil lokalitu důkladnější analýze (Prekop 

2015). Proběhlo zde geodetické zaměření všech objektů a zmapování širšího okolí 

lokality pomocí leteckého laserového snímkování. Na základě rozboru jednoho z  

útvarů porušených lesní těžbou bylo zjištěno, že se skládá převážně z homogenní vrstvy 

kamene, která nasedá na jemnou uhlíkatou vrstvu při jeho základu. Vršení kamenných 

snosů tak navazovalo na vypalování okolní vegetace, a tedy bezprostředně navazovalo 

na úmyslnou proměnu přirozeného porostu. Dále je zajímavé, že v blízkém okolí 

lokality se nacházejí další relikty minulých lidských aktivit. Jsou to hlavně svazky 
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úvozových cest, které vznikly jako pozůstatky středověké cesty mezi Loktem a Horním 

Slavkovem.  

Vznik názvu 

Celkově lze shrnout, že název „Umrlčí hlavy“ vznikl výrazně později po vzniku 

homolovitých útvarů a s faktickým obsahem nijak nesouvisí. Středověké lesní 

hospodaření, s jehož provozováním objekty nejpravděpodobněji vznikly, bylo v době 

současně známého pojmenování již zapomenuto. Tajemný název se svou bulvárností 

ujal pro uchopení čehosi „neznámého.“ 

 

13. zastavení: Patron Loketska   

 Zdejší tajuplné lesy obývá mystický skřítek Gottstein.   

Spravedlivý Gottstein  

Hlavní mystickou postavou Loketska je skřítek Gottstein. Je totiž vládcem 

loketských lesů, skal a podsvětí. Poznáme ho podle dopředu načesaného plnovousu a 

kyje, který dřímá v rukou za zády. Hlavním úkolem Gottsteina je odměňovat dobré a 

trestat špatné lidi. Je jakýmsi patronem Loketska, který zde zjednává spravedlnost. 

Potkat jej ale není dobré znamení. Prý se zjevuje jen lidem, kteří mají špatné úmysly 

nebo se něčím provinili. S takovými jedinci však nemá žádné slitování a 

prostřednictvím svého kouzelného kyje je okamžitě promění v kámen. Ti dobří mohou 

Gottsteina také spatřit, ovšem jen na vodní hladině řeky Ohře. Šťastlivci, kteří takto 

skřítka zahlédnou, se mohou těšit na rok šťastného života a neustálou ochranu tohoto 

vládce (Gardner a kol., 2001).  

 

Doufáme, že Gottsteina uvidíte jen na vodní hladině!  
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5.  Závěr  

 

Cílem mé bakalářské práce bylo charakterizovat loketskou přírodu a na této bázi 

připravit návrh nové naučné stezky. Práce je rozdělena na tři části. V první části se 

věnuji obecné přírodovědné charakteristice Loketska. Celé Loketsko se nachází mezi 

dvěma zcela kontrastními oblastmi – průmyslovým a urbanizovaným Sokolovskem se 

značně zdevastovanou (ač v současnosti zčásti rekultivovanou) přírodou na jedné straně, 

a téměř vylidněnými oblastmi s víceméně přirozenými ekosystémy Slavkovského lesa 

na straně druhé. Území Loketska je tedy neustále vystavováno negativním vlivům, které 

s sebou přináší těžba hnědého uhlí v nedalekém okolí. Tím nejpodstatnějším problémem 

je znečištění ovzduší, jež zejména v osmdesátých letech způsobilo nárůst imisních holin 

ve Slavkovském lese. Odsiřovací zařízení, která byla zaváděna v 90. letech minulého 

století v nedalekých elektrárnách, ovšem značně eliminovala další hromadění škodlivin 

ve vzduchu. Navzdory nepříznivým dopadům sousední důlní činnosti je Loketsko velmi 

významné z přírodovědného hlediska. Část města Lokte a jeho katastrální území 

(Nadlesí, Údolí, Dvory), která jsou charakteristická nepřístupným terénem a malou 

hustotou obyvatel, se staly součástí CHKO Slavkovský les. A právě v těchto oblastech 

se lokálně nacházejí cenné fragmenty listnatých a smíšených lesů pralesního charakteru, 

které slouží jako útočiště fauně vázané na specifické listnaté biotopy. Celkový podíl 

lesů na Loketsku značně převyšuje celorepublikový průměr. V současnosti dochází 

vzhledem k velké koncentraci smrkových monokultur k výrazným posunům v 

druhovém složení lesa blíže k přirozené skladbě. Zásluhu na tomto vývoji mají LČR, 

s.p. jako většinový vlastník lesů. Nejvíce je zalesněna oblast katastrálního území Údolí, 

a to z více než 90 %. Součástí tohoto území je oblast kopírující tok řeky Ohře mezi 

Loktem a Karlovými Vary, která byla zařazena mezi evropsky významné lokality 

v rámci soustavy Natura 2000. Mezi evropsky významné lokality na Loketsku patří i 

oblast rašeliniště u Nadlesí, jež soustřeďuje přítomnost přechodových rašelinišť a 

slatinišť. Obě lokality též schraňují vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů. Řeka 

Ohře významně ovlivňuje krajinný ráz loketské přírody. V severní části Loketské 

vrchoviny vyhloubila žulové skalní město, které je chráněno jako národní přírodní 

památka Svatošské skály. Žula, jež buduje tento skalní komplex a vyskytuje se na celém 
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území Loketska, je dalším specifickým fenoménem zdejšího území. Je tvořena 

vyrostlicemi draselného živce (ortoklasu), jež často vytváří charakteristické dvojčatné 

srůsty. Podle naleziště v okolí Karlových Varů – tedy hlavně na Loketsku – získaly 

srůsty pojmenování. Při zvětrávání žul se živce snadno uvolňují, a tak je můžeme nalézt 

v okolí Lokte takřka kdekoliv. Zkrátka množství chráněných území s typickými 

přírodními úkazy jen dokazují, že se Loketsko výrazně vymyká z industriální krajiny 

západního Podkrušnohoří. Právě chráněná území jsou náplní druhé části mé práce. V té 

jsem jednotlivá výše jmenovaná chráněná území detailněji rozvedla. Nejvíce jsem se 

zaměřila na CHKO Slavkovský les, jelikož zabírá dvě třetiny území Loketska. Obecná 

charakteristika naučných stezek a samotný návrh textů k nové naučné stezce pak 

vyplňují třetí část mé práce. Pozornost jsem věnovala rovněž stávajícím naučným 

stezkám v okolí a snažila se vyhýbat ve svém návrhu tématům, která jsou v nich 

zahrnuta. Vlastní naučnou stezku jsem potom navrhla tak, aby korespondovala 

s obecnými zásadami tvorby těchto stezek. Primárním záměrem bylo navrhnout okružní 

trasu, což se také povedlo. Vybírala jsem jednak turisticky atraktivní místa, jednak 

úseky, na kterých lze názorně demonstrovat některé environmentální problémy. Plánem 

bylo rovněž seznámit turisty s běžnými druhy fauny a flory vyskytující se na Loketsku. 

Stezka totiž není zaměřená monotematicky, ale zahrnuje různorodá témata (fauna, flora, 

ochrana přírody atd.). Vzhledem ke slavné historii Lokte i mému druhému studovanému 

oboru jsem též zařadila i některá témata týkající se historie a archeologie města. 

V grafickém návrhu stezky jsem klasické naučné tabule opatřila ještě volným místem 

pro tagglisty s QR kódy. Po načtení kódu by byl návštěvník vlastnící chytrý telefon 

odkázán na webovou stránku naučné stezky, kde by našel rozšiřující informace o dané 

zastávce, případně pracovní listy pro školy. Naučná stezka není určena jen široké 

veřejnosti, nýbrž může inspirovat učitele základních a středních škol k uspořádání 

přírodovědné exkurze na Loketsku. Rovněž chce případné návštěvníky komplexně 

seznámit s přírodovědnou rozmanitostí území a přispět tak k větší ochraně zdejší 

přírody. V neposlední řadě by mohla naučná stezka posloužit ke zvýšení rekreačního a 

turistického potenciálu města Lokte a okolí.  
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Po předložení návrhu naučné stezky na Městském úřadě v Lokti jsem se setkala 

s kladným přijetím a následně bylo konstatováno, že má naučná stezka Loketský okruh 

by mohla být v budoucnu zrealizována.  

Nové technické vymoženosti sice člověku v lecčems usnadnily život, zároveň jej 

však oddálily přírodě. Dnešní doba, kdy má většina lidí sedavé zaměstnání a převážnou 

část dne stráví u počítače, se vyznačuje absencí pohybu. Naučné stezky jsou jednou 

z variant, jak aktivně využít volný čas, dopřát si zdravý pohyb v přírodě a k tomu 

poznat nová a pozoruhodná místa naší krajiny. Také pro učitele mohou být 

interesantním a podnětným zpestřením výuky.  
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http://www.rozhlas.cz/kraje/cesko/_zprava/zkamenele-moucne-pytle-na-jelenim-vrchu-na-karlovarsku-maji-ojedinely-tvar--1351896
http://www.rozhlas.cz/kraje/cesko/_zprava/zkamenele-moucne-pytle-na-jelenim-vrchu-na-karlovarsku-maji-ojedinely-tvar--1351896
http://svatosskeskaly.cz/cz/o-nas/o-svatosskych-skalach
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9.  Zdroje obrázků v naučné stezce 

 

Orientační mapa naučné stezky (upraveno) – na všech snímcích, dostupné z: 

www.mapy.cz  

1. Loketská porcelánka  

Figurální plastika – foto: Marcela Kupková  

Koflík (1. pol. 19. stol.) – foto: Marcela Kupková  

Šálek s podšálkem (1832) – foto: Marcela Kupková  

Talíř s vyobrazením hradu Loket – foto: Marcela Kupková  

Znak loketského porcelánu (od r. 1945) - KAŠIČKA, F. a NECHVÁTAL, B. Loket. 

Praha: Odeon, 1983.  Str. 99     

2. Střípky z historie Lokte  

Veduta Lokte od Vincenta Morstadta -[online] [cit. 24.3.2016]. Dostupné z: 

http://www.hrady-zriceniny.cz/img/stare2/d/loket3.jpg  

Kostel sv. Václava – foto: Marcela Kupková 

Kaple sv. Anny – foto: Marcela Kupková   

3. Zaniklá samota Zdemyšl  

Chátrající hájovna Zdemyšl - [online] [cit. 24.3.2016]. Dostupné z: 

http://www.zanikleobce.cz/index.php?detail=170387  

4. Jehličnany  

Smrková monokultura – foto: Marcela Kupková  

Všechny jehličnany – PIKULA, J. a kol. Stromové a keřové dřeviny lesů a volné krajiny 

České republiky. Brno: CERM, 2004.  

5. Vyhlídka na Lovecké  

Pěnice černohlavá -[online] [cit. 20.2.2016]. Dostupné z:  

http://www.evolutietheorie.ugent.be/files/nieuws/zwartkop.jpg  

Pěnkava obecná - [online] [cit. 20.2.2016]. Dostupné z: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/Fringilla_coelebs_chaffin

ch_male_edit2.jpg/225px-Fringilla_coelebs_chaffinch_male_edit2.jpg  

http://www.mapy.cz/
http://www.hrady-zriceniny.cz/img/stare2/d/loket3.jpg
http://www.zanikleobce.cz/index.php?detail=170387
http://www.evolutietheorie.ugent.be/files/nieuws/zwartkop.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/Fringilla_coelebs_chaffinch_male_edit2.jpg/225px-Fringilla_coelebs_chaffinch_male_edit2.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/Fringilla_coelebs_chaffinch_male_edit2.jpg/225px-Fringilla_coelebs_chaffinch_male_edit2.jpg
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Strnad obecný - [online] [cit. 20.2.2016]. Dostupné z: 

http://www.jirsaphoto.cz/img/editor/images/strnad-obecny-3c.jpg  

Budníček menší -[online] [cit. 20.2.2016]. Dostupné z: http://www.photowildlife.cz/wp-

content/gallery/budnicek-mensi/u_img_5180.jpg  

Drozd zpěvný - [online] [cit. 20.2.2016]. Dostupné z:  

http://www.ireceptar.cz/res/data/257/030671.jpg  

Holub hřivnáč - [online] [cit. 20.2.2016]. Dostupné z: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/Columba_palumbus_1_(

Marek_Szczepanek).jpg/258px-Columba_palumbus_1_(Marek_Szczepanek).jpg  

Křivka obecná - [online] [cit. 20.2.2016]. Dostupné z:   

http://www.chovzvirat.cz/images/inzeraty/110435/crossbill-loxia-curvirostra1-

140117085112.jpg  

Lejsek malý - [online] [cit. 20.2.2016]. Dostupné z:   

http://www.gblovice.cz/biodiverzita/vystupy/slavkovsky_les/organismy/lejsek_maly.jpg  

Datel černý - http://www.phototrip.cz/sites/default/files/images/Datel%20cerny%20-

%20Dryocopus%20martius%20-%20Black%20Woodpecker%201965.jpg  

Lejsek černohlavý - http://www.priroda.cz/clanky/foto/lejsek_cernohlavy.jpg  

6. Přirozené lesy 

Všechny stromy - [online] [cit. 28.3. 2016]. Dostupné z: http://www.stenata.g6.cz/nase-

znalosti?pod-rubrika=33  

7. Národní přírodní památka Svatošské skály  

Dvojčatné srůsty - [online] [cit. 28.3. 2016]. Dostupné z: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/77/Karlovarsk%C3%A1_dv

oj%C4%8Data.jpg/440px-Karlovarsk%C3%A1_dvoj%C4%8Data.jpg  

„Svatební průvod“ - [online] [cit. 28.3. 2016]. Dostupné z:   

http://www.skalnioblasti.cz/img-resize.aspx?sirka=600&img=foto/svatosske_skaly2-

svatebni_pruvod.png  

8. Přírodní památka Moučné pytle  

Sklaní mísy – foto: Pavel Halla [online] [cit. 28.3. 2016]. Dostupné z: 

http://www.rozhlas.cz/kraje/cesko/_zprava/zkamenele-moucne-pytle-na-jelenim-vrchu-

na-karlovarsku-maji-ojedinely-tvar--1351896  

Vyhlídka – foto: Marcela Kupková  

http://www.jirsaphoto.cz/img/editor/images/strnad-obecny-3c.jpg
http://www.photowildlife.cz/wp-content/gallery/budnicek-mensi/u_img_5180.jpg
http://www.photowildlife.cz/wp-content/gallery/budnicek-mensi/u_img_5180.jpg
http://www.ireceptar.cz/res/data/257/030671.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/Columba_palumbus_1_(Marek_Szczepanek).jpg/258px-Columba_palumbus_1_(Marek_Szczepanek).jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/Columba_palumbus_1_(Marek_Szczepanek).jpg/258px-Columba_palumbus_1_(Marek_Szczepanek).jpg
http://www.chovzvirat.cz/images/inzeraty/110435/crossbill-loxia-curvirostra1-140117085112.jpg
http://www.chovzvirat.cz/images/inzeraty/110435/crossbill-loxia-curvirostra1-140117085112.jpg
http://www.gblovice.cz/biodiverzita/vystupy/slavkovsky_les/organismy/lejsek_maly.jpg
http://www.phototrip.cz/sites/default/files/images/Datel%20cerny%20-%20Dryocopus%20martius%20-%20Black%20Woodpecker%201965.jpg
http://www.phototrip.cz/sites/default/files/images/Datel%20cerny%20-%20Dryocopus%20martius%20-%20Black%20Woodpecker%201965.jpg
http://www.priroda.cz/clanky/foto/lejsek_cernohlavy.jpg
http://www.stenata.g6.cz/nase-znalosti?pod-rubrika=33
http://www.stenata.g6.cz/nase-znalosti?pod-rubrika=33
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/77/Karlovarsk%C3%A1_dvoj%C4%8Data.jpg/440px-Karlovarsk%C3%A1_dvoj%C4%8Data.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/77/Karlovarsk%C3%A1_dvoj%C4%8Data.jpg/440px-Karlovarsk%C3%A1_dvoj%C4%8Data.jpg
http://www.skalnioblasti.cz/img-resize.aspx?sirka=600&img=foto/svatosske_skaly2-svatebni_pruvod.png
http://www.skalnioblasti.cz/img-resize.aspx?sirka=600&img=foto/svatosske_skaly2-svatebni_pruvod.png
http://www.rozhlas.cz/kraje/cesko/_zprava/zkamenele-moucne-pytle-na-jelenim-vrchu-na-karlovarsku-maji-ojedinely-tvar--1351896
http://www.rozhlas.cz/kraje/cesko/_zprava/zkamenele-moucne-pytle-na-jelenim-vrchu-na-karlovarsku-maji-ojedinely-tvar--1351896
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 9. Byliny  

Pstroček dvoulistý - [online] [cit. 27.2.2016]. Dostupné z: 

http://www.kvetena.com/fullimages/KONVALINKOVITE/pstrocek2.jpg  

Náprstník červený – foto: Marcela Kupková  

Starček hajní – foto: Marcela Kupková   

Brusnice borůvka - [online] [cit. 27.2. 2016]. Dostupné z: http://bylinkopedie.cz/wp-

content/uploads/2014/10/boruvka.jpg  

Divizna velkokvětá - [online] [cit. 27.2. 2016]. Dostupné z: 

http://www.wmap.cz/opk/vmp/images/ros/jpg/divizna%20velkokv%C4%9Bt%C3%A1

%201.jpg  

Černýš luční - [online] [cit. 27.2. 2016]. Dostupné z: 

http://flora.upol.cz/data/photos/24095.jpg  

Vřesovec pleťový - [online] [cit. 27.2. 2016]. Dostupné z: 

http://www.kvetena.com/fullimages/vresovcovite/vresovec_pletovy1.jpg  

Lilie zlatohlavá - [online] [cit. 27.2. 2016]. Dostupné z:  

http://www.npcs.cz/sites/default/files/images/_MG_7613.jpg  

10. Noční dravci 

Výr velký - [online] [cit. 14.2.2016]. Dostupné z: http://www.nature-

photogallery.eu/cz/__userdata/photos/184.jpg   

Puštík obecný - [online] [cit. 14.2.2016]. Dostupné z: 

http://www.naturess.net/userfiles/image/neco_malo_z_prirody/pustik_2.jpg  

Sýc rousný - [online] [cit. 14.2.2016]. Dostupné z: 

https://www.fotoaparat.cz/storage/pm/10/01/24/690913_06178.jpg  

11. Mechy a lišejníky  

Ploník ztenčený – foto: Marcela Kupková  

Rokyt cypřišovitý – foto: Marcela Kupková  

Dvouhrotec chvostnatý – foto: Marcela Kupková  

Dutohlávka sobí – foto: Marcela Kupková  

Terčovka bublinatá – foto: Marcela Kupková  

http://www.kvetena.com/fullimages/KONVALINKOVITE/pstrocek2.jpg
http://bylinkopedie.cz/wp-content/uploads/2014/10/boruvka.jpg
http://bylinkopedie.cz/wp-content/uploads/2014/10/boruvka.jpg
http://www.wmap.cz/opk/vmp/images/ros/jpg/divizna%20velkokv%C4%9Bt%C3%A1%201.jpg
http://www.wmap.cz/opk/vmp/images/ros/jpg/divizna%20velkokv%C4%9Bt%C3%A1%201.jpg
http://flora.upol.cz/data/photos/24095.jpg
http://www.kvetena.com/fullimages/vresovcovite/vresovec_pletovy1.jpg
http://www.npcs.cz/sites/default/files/images/_MG_7613.jpg
http://www.nature-photogallery.eu/cz/__userdata/photos/184.jpg
http://www.nature-photogallery.eu/cz/__userdata/photos/184.jpg
http://www.naturess.net/userfiles/image/neco_malo_z_prirody/pustik_2.jpg
https://www.fotoaparat.cz/storage/pm/10/01/24/690913_06178.jpg
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Rodozměna mechů – [online] [cit. 18.2. 2016]. Dostupné z: 

http://images.slideplayer.cz/9/2511773/slides/slide_19.jpg - upraveno. 

12. Úmrlčí hlavy  

Průzkum porušeného objektu (rok 2011) – foto: Filip Prekop  

Ukázka jednoho z homolovitých útvarů – foto: Filip Prekop 

Lokalita „Úmrlčích hlav“ na mapě z roku 1930 – Filip Prekop  

13. Patron Loketska  

Socha Gottsteina na loketském hradě – foto: Marcela Kupková  

 

  

http://images.slideplayer.cz/9/2511773/slides/slide_19.jpg
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10.  Přílohy  

 

Grafická podoba jednotlivých zastavení naučné stezky.    

 


