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DUBEN
Setkání příznivců Slavkovského lesa
Den: pátek 1. dubna 2022
Čas: 16:00
Místo: RP Správa CHKO Slavkovský les (Hlavní 504, Mariánské Lázně).
Náplň: Tradiční výroční setkání s pásmem rozmanitých přírodovědných přednášek a
příspěvků pro odborníky i širokou veřejnost. Dozvíte se, co se ve Slavkovském lese událo
během posledních dvou sezón. Večer bude zakončen volnou zábavou a drobným
občerstvením.
Kontakt: P. Tájek, tel.: 602 793 922
přednáška – ucho

Památky středověkého osídlování úpatí Doupovských hor
Den: sobota 2. dubna 2022
Čas: 14:00
Místo: Státní zámek Valeč, sál ve správní budově u zámku (Karlovarská 7, Valeč).
Náplň: Přednáška s exkurzí (jen v případě dobrého počasí) představí nově objevené relikty
zaniklých sídel z období 13. až 15. století na úpatí Doupovských hor a okolnosti motivací snah
o rozšiřování sítě sídel i do jinak relativně obtížně obývaných krajin Česka.
Přednášející: Mgr. Filip Prekop (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v
Lokti)
Kontakt: petrova.marketa@npu.cz
Poznámka: Další podrobnosti na www.zamek-valec.cz.
exkurze – šlapka, přednáška – ucho

Exkurze za jarní květenou na Stříbrsko
Den: sobota 9. dubna 2022
Čas: 7:50
Místo: Sraz na železniční zastávce v Ošelíně.

Doprava: TAM: individuální nebo vlak Plzeň hl. n. (7:07) – Ošelín (7:49).
ZPĚT: individuální nebo vlak Svojšín (16:14, 18:14) – Plzeň hl. n. (16:49, 18:49).
Trasa: Od železniční zastávky v Ošelíně převážně nivou Mže k železniční zastávce ve Svojšíně
(ca 10 km).
Náplň: Celodenní botanická exkurze vedoucí převážně po červeně značené turistické stezce
údolím řeky Mže. Seznámíme se s jarní květenou (křivatce – rod Gagea aj.) na březích řeky a
v navazujících nivních loukách, dále v lesních porostech na úpatí přilehlých strmých svahů
s občasnými skalními výchozy. Trasa zahrnuje i atraktivní vyhlídku severovýchodně od
Svojšína, k níž vede naučná stezka „Skalní defilé u Svojšína“.
Průvodce: Mgr. Ivona Matějková (Západočeské muzeum v Plzni)
Kontakt: I. Matějková, tel.: 604 570 387
Poznámka: Exkurzi pořádá Západočeská pobočka ČBS. Akci doporučeno absolvovat ve
voděodolné obuvi se zpevněnými kotníky.
exkurze – šlapka

Za měkkýši do zámeckého parku
Den: sobota 9. dubna 2022
Čas: 12:45 (délka exkurze dle zájmu a počasí dvě až tři hodiny)
Místo srazu: U hlavního parkoviště před zámkem v Lázních Kynžvart.
Doprava: TAM: autobus Mariánské Lázně – Lázně Kynžvart, zámek (12:10-12:33)
ZPĚT: vlak Lázně Kynžvart, žel. st. - Mariánské Lázně (15:31-15:43, 15:52-16:04,
17:37-17:43)
Trasa: Okruh zámeckým parkem, asi 2km.
Náplň: Prozkoumáme především okolí starých listnatých stromů, hlavně těch „nekyselých“,
jako jsou javory a jasany, pod nimiž se šnekům s vápenatou ulitou líbí. Pokusíme se najít
vzácnou závornatku černavou, která se vyskytuje v Mariánských Lázních, ale zde ještě
nalezena nebyla. Nejspíš uvidíme skalnici kýlnatou, vrásenku okrouhlou nebo hladovku
horskou. Bude zajištěn doprovodný program pro děti formou tématických her a vyráběnek
pro předškoláky i školáky. Nebojte se s dětmi přijít, trasa je nenáročná a určitě se nudit
nebudou!
Průvodci: Libor Dvořák (odborná část) a Mgr. Kateřina Dvořáková (aktivity s dětmi) (oba
ČSOP Kladská)

Kontakt: 608 172 434
exkurze – šlapka

Den Země v Domě přírody Českého lesa
Den: sobota 9. dubna 2022
Čas: 9:00
Místo: Sraz v 9:00 u Domu přírody Českého lesa (býv. Stará pošta).
Doprava: TAM a ZPĚT: individuální.
Trasa: Úklid komunikace v okolí Klenčí pod Čerchovem. Poté přesun do dvora Domu přírody.
Náplň: Úklid odpadků v okolí komunikace z Výhledů do Klenčí (délka cca 2 km). Oživená
expozice Domu přírody na téma Den Země. Opékání vuřtů v Domě přírody.
Kontakt: M. Kokaislová, tel.: 702 169 891
Poznámka: Pracovní rukavice s sebou. V případě nepříznivého počasí (zima, déšť) se akce
ruší.
exkurze – šlapka

Procházka jarním okolím Valče
Den: neděle 10. dubna 2022
Čas: 9:00
Místo: Sraz na náměstí ve Valči (50°10'27"N, 13°15'14"E).
Doprava: TAM a ZPĚT: individuální.
Trasa: Přechod cestou necestou z Valče po úbočích Šibeničního vrchu kolem hraničních dubů
do prastarého lesa k Vrbičce, na tvrz Lina a kolem Ořkova do starých lesů na vrchu Jedliny
odkud se ti nejvytrvalejší vrátí zpět do Valče. Po cestě se můžeme obdivovat jarní květeně
světlých lesů a prastarým dubům, bukům a lípám. Navštívíme paleontologické sondy
v místech, kde byl nalezen tzv. Hlodavec z Valče. Časově i fyzicky náročnější trasa dlouhá
přibližně 12 km povede z velké části mimo cesty.
Náplň: Živá i neživá příroda na vulkanických svazích Doupovských hor.
Průvodci: RNDr. Jan Matějů, Ph.D. (zoolog, Muzeum Karlovy Vary), Ing. Petr Uhlík
(lichenolog, Muzeum Sokolov) a RNDr. Jiří Brabec (botanik, Muzeum Cheb)
Kontakt: J. Matějů, tel.: 730 553 884; mateju@kvmuz.cz
Poznámka: Oblečení a pevná obuv do terénu (skály, křoviny). Svačina!

exkurze – šlapka
foto: Uhlík01 – Uhlík03

Památné stromy na Tachovsku
Den: sobota 16. dubna 2022
Čas: 9:00
Místo: Sraz v 9:00 u hřbitova obce Lesná (49°45'6.732"N, 12°31'54.177"E).
Doprava: TAM a ZPĚT: individuální.
Trasa: Od hřbitova v Lesné k Schönwaldskému jasanu (49°43'36.379"N, 12°31'14.819"E) a
zpět (délka cca 7 km), z větší části po naučné stezce Lesná.
Náplň: Význam památných stromů. Proč a jak je chráníme.
Průvodce: Ing. Ladislav Lokajíček (AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les)
Kontakt: L. Lokajíček, tel.: 724 776 051
Poznámka: Terénní obuv, deštník, svačinu s sebou.
exkurze – šlapka
foto: schonwald_jasan_MK

Den Země v Kynšperku
Den: pátek 22. dubna 2022
Čas: 9:00 až 17:00
Místo: Park vedle hřbitova v Kynšperku nad Ohří (50°6'44"N, 12°31'51"E).
Náplň: Celodenní program pro veřejnost organizovaný ve spolupráci se skautskou organizací
Lípa Kynšperk. Široká nabídka her a workshopů pro děti i dospělé.
Průvodce: Ing. Eva Řezníčková (ZO ČSOP Kynšpersko)
Kontakt: E. Řezníčková, tel.: 608 538 991
Poznámka: Obuv a oblečení do terénu.
exkurze – šlapka

Jarní květy Františkových Lázní
Den: pátek 22. dubna 2022
Čas: 15:00

Místo: Sraz na vlakovém nádraží Františkovy Lázně.
Doprava tam: vlak Cheb (14:43) – Františkovy Lázně (14:50), směr Plesná.
Doprava zpět: více možností, vlak, bus, MHD.
Trasa: Procházka po františkolázeňských parcích, ruderálních plochách a nádraží (délka do 4
km).
Náplň: Ještě, než se z lázeňských parků stanou anglické trávníky a vypleté záhony, stihne svůj
roční cyklus dokončit několik časně jarních druhů. Vesměs jde o druhy, které rychle vykvetou
a vysemení v předjaří či na počátku jara. Pojďme jich zkusit najít co nejvíce. A víte, kdo přijel
před několika lety na 3. nástupiště františkolázeňského nádraží?
Průvodce: RNDr. Jiří Brabec (Muzeum Cheb)
Kontakt: J. Brabec, tel.: 734 767 592
Poznámka: Lupa vítána.
exkurze – šlapka
foto: Br02a–Br02h (celý adresář na výběr)

Za vodními bezobratlými do slepých ramen řeky Ohře
Den: pátek 22. dubna 2022
Čas: 16: 05 (délka exkurze dle zájmu a počasí dvě až tři hodiny)
Místo: Sraz v Kynšperku nad Ohří u pěší lávky na pravém břehu Ohře.
Doprava: TAM: bus Cheb – Kynšperk nad Ohří (15:20-15:49), vlak Karlovy Vary – Kynšperk
nad Ohří (15:46-16:16)
ZPĚT: vlak Kynšperk nad Ohří – Cheb (18:40-18:54, 19:17-19:29), vlak Kynšper nad
Ohří – Karlovy Vary (18:42-19:13, 19:46-20:24).
Trasa: Stezkou kolem Ohře proti proudu a zpět, přibližně 2-3 km.
Náplň: Prozkoumáme život v řece Ohři, v jejích slepých ramenech a bude-li dobrý přístup, tak
i v mrtvém rameni, místními nazývaném Rohlík. Budeme-li mít štěstí, uvidíme chrostíky
s jejich schránkami, bruslařky i vodoměrky, klešťanky, znakoplavky, bodule či nymfy vážek.
Děti i dospělí si budou moci sami vyzkoušet lov síťkou planktonkou a určování vodních
bezobratlých podle obrázkového klíče, který bude k dispozici i na prodej. Bude zajištěn
doprovodný program pro děti formou tématických her pro školáky i předškoláky. Nebojte se
s dětmi přijít, určitě se nudit nebudou!
Průvodci: Libor Dvořák a Mgr. Kateřina Dvořáková (oba ČSOP Kladská)

Kontakt: 608 172 434
Poznámka: Holinky do vody výhodou.
exkurze – šlapka
Obojživelníci Chebska, pískovna Obilná
Den: sobota 23. dubna 2022
Čas: 10:30
Místo: Sraz u vstupu do pískovny Obilná (50°5'58"N, 12°28'27"E).
Doprava: TAM: buď individuální (parkovat se dá přímo na místě), nebo bus MHD Cheb (9:25)
– Potočiště, rozc. (9:35) a pak pěšky k pískovně (cca 3 km).
ZPĚT: buď individuální, nebo pěšky do Nebanic a pak vlak Nebanice (14:08, 15:06,
16:07) – Cheb (14:19, 15:17, 16:18).
Trasa: Na začátku pískovny ukázka obojživelníků a povídání o jejich životě – prohlídka
biotopů v pískovně.
Náplň: Po pěti letech opět v pískovně Obilná. Jak se změnily biotopy pro obojživelníky?
Začínají se suché sezóny projevovat na stavech obojživelníků na Chebsku? Praktická ukázka
poznávání obojživelníků Chebska, pozorování snůšek a obojživelníků přímo v terénu.
Průvodci: Jiří Mařík, Ing. Kateřina Maříková (oba 4. ZO ČSOP Cheb) a RNDr. Jiří Brabec
(Muzeum Cheb)
Kontakt: J. Brabec, tel.: 734 767 592
Poznámka: Terénní obuv a oblečení.
exkurze – šlapka
foto: Br03a–Br03l (celý adresář na výběr)

Vítání jara na Zvoníčkově aneb vzhůru za koniklecem otevřeným
Den: sobota 23. dubna 2022
Čas: 10:00
Místo: Sraz v sedle mezi Hůrkou (Zvoníčkov) a Dubinou u závory ( 50°20'4"N, 13°15'18"E).
Doprava: TAM A ZPĚT: Pouze individuální, v místě možnost parkování.
Trasa: Mimo turisticky značené cesty na louky u Zvoníčkova, spíše nenáročný terén (délka
cca 8 km).

Náplň: Vycházka do jedinečné postagrární krajiny Doupovských hor. Společně navštívíme
květnaté druhově pestré louky u Zvoníčkova a v nich kriticky ohrožený koniklec otevřený a
plicník úzkolistý v jejich přirozeném biotopu.
Průvodce: Bc. Radek Fišer (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)
Kontakt: R. Fišer, tel.: 724 706 324
Poznámka: Obuv a oblečení do terénu.
exkurze – šlapka
FOTO 1: Koniklec otevřený. Foto: Radek Fišer.

Žijeme v době šestého masového vymírání? Budoucnost přírody v antropocénu
Den: pátek 29. dubna 2022
Čas: 17:00
Místo: Státní zámek Valeč, sál ve správní budově u zámku (Karlovarská 7, Valeč).
Náplň: O současné době se mluví jako o antropocénu, poněvadž planetární dynamika je už
nezvratně ovlivněná člověkem. Tento vliv se nejčastěji vykládá jako ničení přírody spojené s
bezprecedentním úbytkem biologické rozmanitosti. Vztah mezi přírodou a člověkem ale není
tak jednoznačný a to, co se v přírodě, včetně naší krajiny, děje, je často složitější a vlastně
zajímavější, než aby to šlo vměstnat do škatulky „člověk proti přírodě“.
Přednášející: Prof. David Storch, Ph.D. (Centrum pro teoretická studia, společné pracoviště
Univerzity Karlovy a Academie věd České republiky)
Kontakt: petrova.marketa@npu.cz
Poznámka: Další podrobnosti na www.zamek-valec.cz.
přednáška – ucho

KVĚTEN
Vítání ptačího zpěvu v Mariánských Lázních
Den: neděle 1. května 2022
Čas: 8:00
Místo: Ferdinandova kolonáda v Mariánských Lázních.
Náplň: Tradiční vycházka za ptačími hlasy spojená s odchytem ptáků do nárazových sítí. Po
úvodní ukázce nachytaných ptáků vyrazíme na krátkou procházku po parku za ptačím

zpěvem. Následovat bude další představení odchycených ptáků spojená s jejich
kroužkováním (konec cca v 11:00).
Průvodci: RNDr. Pavel Jaška, Ph. D. (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les) a Mgr. Pavla
Tájková (ZO ČSOP Kladská)
Kontakt: P. Jaška, tel.: 602 213 347
Poznámka: Dalekohled vítán.
exkurze – šlapka
FOTO 3: Vítání ptačího zpěvu v Mariánských Lázních. Foto: P. Sedláková.

Vítání ptačího zpěvu ve Františkových Lázních a Chebu
Den: neděle 1. května 2022
Čas: 7:00
Místo: Sraz v 7:00 na vlakovém nádraží Františkovy Lázně.
Doprava tam: vlak Cheb (6:32) – Františkovy Lázně (6:39), směr Aš.
Doprava zpět: více možností, vlak, bus, MHD nebo pěšky.
Trasa: Procházka přes františkolázeňské parky k rybníku Amerika. Z Ameriky buď zpět do
Františkových Lázní (trasa cca 6 km), nebo přes Klest, Komorní hůrku a Stein do Chebu (trasa
cca 11 km). Pravděpodobně se půjdou obě trasy, záležet bude na počasí a zájmu účastníků.
Náplň: Ornitologická vycházka jarní přírodou s pozorováním ptáků, jejich určováním podle
zpěvu.
Průvodci: Aleš Jelínek a Ing. Dětmar Jäger (Česká společnost ornitologická a 4. ZO ČSOP
Cheb)
Kontakt: J. Brabec, tel.: 734 767 592
Poznámka: Obuv a oblečení do terénu, dalekohled vítán.
exkurze – šlapka
foto: Br04 (celý adresář na výběr)

Sčítání kukaček na Komorní Hůrce
Den: počátek května 2022 (sledujte www.muzeumcheb.cz/priroda a naše rozesílky)
Čas: cca 12:00 až 17:00
Místo: Sraz v jámě Komorní Hůrky u Chebu (50°5'56"N, 12°20'22"E).

Doprava: TAM: vlastní nebo např. bus Cheb, aut. nádraží (13:10, 14:50) – Cheb, Komorní
Dvůr (13:23, 15:03), bus směr Libá, Hazlov.
ZPĚT: pěšky do Chebu (cca 4,5 km) nebo pěšky do Františkových Lázní, Slatiny (2
km) a odtud busem (více možností).
Trasa: Jáma v NPP Komorní Hůrka.
Náplň: V loňském „covidovém“ jaře se ujalo individuální sčítání vstavačů kukaček
(Anacamptis morio) na Komorní Hůrce, jedné z nejznámějších lokalit tohoto druhu v České
republice. Chcete se k nám letos přidat? Přijeďte kdykoliv ve stanovém časovém rozmezí.
Můžete se těšit na povídání o Komorní hůrce a zdejší populaci zajímavé orchideje.
Průvodce: RNDr. Jiří Brabec (Muzeum Cheb)
Kontakt: J. Brabec, tel.: 734 767 592
Poznámka: Obuv a oblečení do terénu.
exkurze – šlapka
foto: Br06 (celý adresář na výběr)

Vítání ptačího zpěvu v Tachově
Den: sobota 7. května 2022
Čas: 8:00
Místo: Sraz u Muzea Českého lesa v Tachově (třída Míru 447).
Doprava: TAM a ZPĚT: individuální.
Trasa: Muzeum - příměstský park u minerálky a zpět, nenáročný terén.
Náplň: Vycházka za poznáváním ptačích hlasů. Za příznivého počasí ukázka odchytu ptáků do
nárazových sítí a jejich kroužkování v muzejní zahradě.
Průvodci: Mgr. Martin Liška (Muzeum Českého lesa v Tachově), RNDr. Milena Prokopová,
Ph.D. (AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les)
Kontakt: M. Prokopová, tel.: 725 724 956
Poznámka: Dalekohled výhodou.
exkurze – šlapka

Za houbami do Českého lesa
Den: neděle 8. května 2022
Čas: 10:00

Místo: Sraz u turistického přístřešku býv. Waldorf (49°34'8"N, 12°37'10"E) poblíž Karlovy
Huti.
Doprava: TAM a ZPĚT: individuální.
Trasa: Od přístřešku po modré turistické trase směrem na Železnou a zpět, (okruh v délce
cca 5 km).
Náplň: Sběr a určování jarních hub.
Průvodce: Mgr. Luboš Zelený
Kontakt: Z. Blažková, tel: 605 111 755
Poznámka: Nezapomeňte košíky na houby.
exkurze – šlapka
foto: houby cesky les_DH (foto Daniela Hlinková)

Za hadci a orchidejemi v okolí Poběžovic
z pohledu botaniky a geologie
Den: pátek 13. května 2022
Čas: 9:00
Místo: Sraz v 9:00 na železniční zastávce v Poběžovicích.
Doprava: TAM a ZPĚT: individuální.
Trasa: Z Poběžovic do Drahotínského lesa a na Hvožďanskou louku, délka trasy přibližně 12
km, částečně v lesním a lučním porostu.
Náplň: Botanicko-geologická vycházka za hadcovou květenou do přírodní rezervace
Drahotínský les a za kvetoucími orchidejemi na přírodní památku Hvožďanská louka.
Průvodci: Mgr. Ivona Matějková (Západočeské muzeum v Plzni) a Václav Pachl (LB Minerals,
s.r.o.), tel.: 602 124 759
Kontakt: D. Hlinková, tel.: 737 998 099
Poznámka: Obuv a oblečení do terénu.
exkurze – šlapka
foto: hvozdanska_louka_JS (foto Jiří Sladký), slezinik_Drahotin_DH (foto Daniela Hlinková)

Přírodovědná bádání na Komorní hůrce
Den: pátek 13. května 2022
Čas: 15:05

Místo: Sraz v 15:05 na autobusové zastávce Cheb, Komorní Dvůr (50°5'56"N, 12°20'22"E).
Doprava: TAM: bus Cheb, aut. nádraží (14:50) – Cheb, Komorní Dvůr (15:03), bus směr Libá,
Hazlov.
ZPĚT: pěšky do Chebu (cca 4,5 km), nebo pěšky do Františkových Lázní, Slatiny (2
km) a odtud busem (více možností).
Trasa: Pěšinami po NPP Komorní hůrka k portálu Goethovy štoly.
Náplň: Komorní hůrka přitahuje přírodovědce již více než 200 let. Pokusíme se vám nejen
přiblížit proč tomu tak bylo a je dodnes, ale ukážeme i kam dnes vedou schody z portálu
Goethovy štoly.
Průvodci: Ing. Milan Brož, CSc. (Geofyzikální ústav AV ČR) a RNDr. Jiří Brabec (Muzeum Cheb)
Kontakt: J. Brabec, tel.: 734 767 592
Poznámka: Obuv a oblečení do terénu.
exkurze – šlapka
foto Brož01 – Brož04

Vítání ptačího zpěvu v Botanické zahradě v Bečově nad Teplou
Den: sobota 14. května 2022
Čas: 8:00
Místo: Sraz u vstupu do Botanické zahrady (u pokladny) v Bečově nad Teplou.
Doprava: TAM a ZPĚT: individuální.
Trasa: Botanickou zahradou a okolím Bečova (nenáročný terén po zpevněných i
nezpevněných cestách, délka do 5 km).
Náplň: Ornitologická vycházka spojená s pozorováním a určováním ptáku podle hlasu a
vzhledu. V botanické zahradě dále ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Akce pořádána ve
spolupráci s Českou společností ornitologickou a Botanickou zahradou v Bečově nad Teplou.
Průvodce: Martin Těšický (Katedra zoologie, PřF UK a ČSO) a Klára Vanišová (ČSO)
Kontakt: M. Těšický, tel.: 608 184 127, e-mail: tesickym@natur.cuni.cz
Poznámka: Vhodný dalekohled, případně atlas ptáků. V případě silného dlouhotrvajícího
deště se akce nekoná. Do botanické zahrady se platí vstupné. Po skončení exkurze si
návštěvníci mohou botanickou zahradu samostatně prohlédnout.
exkurze – šlapka
FOTO 4: Vítání ptačího zpěvu XY. Foto: XY.

exkurze – šlapka

Za valečskou květenou
Den: sobota 14. května 2022
Čas: 10:00
Místo: Sraz v 10:00 v zámeckém parku Valeč u infocentra a kavárny Prádelna.
Doprava: pouze individuální.
Trasa: Okolí Valče (délka trasy cca 15–20 km).
Náplň: Náročnější celodenní botanická exkurze se severočeskými botaniky za poklady
květeny v okolí Valče.
Průvodce: Daniel Koutecký (Severočeská pobočka České botanické společnosti)
Kontakt: D. Koutecký, tel.: 736 741 904
Poznámka: Obuv a oblečení do terénu, doporučujeme si vzít s sebou svačinu. Další
podrobnosti k programu budou včas upřesněny na www.zamek-valec.cz.
exkurze – šlapka
foto Br10 (celý adresář na výběr)

Přimdský hrad a okolí
Den: sobota 14. května 2022
Čas: 9.00
Místo: Sraz na Přimdě před budovou RP Správa CHKO Český les.
Doprava: TAM a ZPĚT: individuální.
Trasa: Z náměstí kolem kapličky na nádvoří hradu, přes suťový les ke kótě 848 m n. m. a
západním úbočím hory zpět na náměstí (délka cca 6 km).
Náplň: Historie přimdského hradu a okolní příroda. Jeden z nejvyšších vrcholů Českého lesa –
Fascinující silueta zříceniny románského strážního hradu je místem, kudy kráčely dějiny, ale i
kde zůstala zachována jedinečná příroda.
Průvodce: RNDr. Evžen Kůs
Kontakt: L. Koryťáková Nováková, tel.: 728 496 075
Poznámka: Exkurze se bude konat za každého počasí.
exkurze – šlapka

Vycházka do mariánskolázeňských parků nejen za orchidejemi
Den: středa 18. května 2022
Čas: 15:00
Místo: Sraz u Rudolfova pramene v Mariánských Lázních.
Doprava: TAM a ZPĚT: individuální.
Trasa: Krátká nenáročná trasa po upravených cestách parku a po mokřadní louce (délka
exkurze cca 2-3 hod.).
Náplň: Návštěva parků v Mariánských Lázních s loukami a mokřady a jejich typickými druhy
včetně našich planě rostoucích orchidejí. Pojďte se podívat, jaké skvosty rostou přímo za
našimi humny a pomozte nám i letos spočítat rozkvetlé orchideje.
Průvodce: Mgr. Přemysl Tájek a Mgr. Jana Rolková (oba AOPK ČR, RP Správa CHKO
Slavkovský les)
Kontakt: J. Rolková, tel.: 724 380 021
Poznámka: Obuv a oblečení do terénu, louka může být dosti vlhká.
exkurze – šlapka
FOTO 5: Orchideje v mariánskolázeňském parku. Foto: Ivan Coufalík.

Přírodovědná exkurze za chráněnými rostlinami na mokřady u Kamenného Dvora
Den: sobota 21. května 2022
Čas: 9:00
Místo: Sraz v parku vedle hřbitova v Kynšperku nad Ohří (50°6'44"N, 12°31'51"E).
Doprava: TAM a ZPĚT: individuální.
Trasa: Od hřbitova na lokalitu u Kamenného Dvora a zpět (cca 5 km).
Náplň: Seznámení účastníků s novou lokalitou vykoupenou Českým svazem ochránců přírody
v rámci programu Místo pro přírodu. Mokřad je unikátní výskytem řady zvláště chráněných
druhů rostlin a živočichů (např. pěchava slatinná, ostřice Davallova, vachta trojlistá,
prstnatec májový).
Průvodci: Ing. Eva Řezníčková (ZO ČSOP Kynšpersko) a RNDr. Jiří Brabec (Muzeum Cheb)
Kontakt: E. Řezníčková, tel.: 608 538 991
Poznámka: Obuv a oblečení do velmi podmáčeného terénu. Ideálně holínky nebo průtočnou
obuv.

exkurze – šlapka
foto Řezníčková 01 – Řezníčková 04

Jarní výprava do „Nebesky“ pěkných lesů
Den: sobota 21. května 2022
Čas: 10:00
Místo: Sraz u vstupu do NPR Nebesa pod vrchem Nebesa - Himlštejn (od Stráže nad Ohří po
zelené turistickéznačce).
Doprava: TAM: vlak Karlovy Vary – Klášterec nad Ohří nebo individuálně (parkoviště v obci u
řeky)
ZPĚT: vlak Klášterec nad Ohří – Karlovy Vary nebo individuálně.
Trasa: NPR Nebesa (délka cca 8 km; středně náročné – místy prostup terénem a pohyb do
kopce).
Náplň: Jarní výprava do Národní přírodní rezervace Nebesa. Nakoukneme pod plášť starých
bučin a poodhalíme společně jejich tajemství. Jak tady les funguje? Co tu žije a roste? Proč je
zde vyhlášena rezervace?
Průvodce: Ing. Petr Jiskra (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)
Kontakt: P. Jiskra, tel.: 724 705 654
Poznámka: Je nutné oblečení a obuv do terénu, dále svačinu a dostatek tekutin.
exkurze – šlapka
FOTO 6: Vrch Nebesa. Foto: Petr Jiskra.

Mezinárodní den biologické rozmanitosti
Den: sobota 21. května 2022
Čas: 10:00 – 13:00
Místo: Dům přírody Českého lesa v Klenčí pod Čerchovem (býv. Stará pošta).
Doprava: TAM a ZPĚT: individuální.
Náplň: Hravé odpoledne se zaměřením na poznávání naší přírody.
Průvodce: Mgr. Marie Kokaislová (DP ČL), Ing., Mgr. Daniela Hlinková a Lucie Koryťáková
Nováková (obě AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les)
Kontakt: L. Koryťáková Nováková, tel.: 728 496 075

Poznámka: Vhodné pro děti předškolního i školního věku.

Po stopách bývalých pastvin u Radochov
Den: neděle 22. května 2022
Čas: 13:00
Místo: Sraz v Neurazech před budovou Obecního úřadu.
Doprava: TAM: individuální
ZPĚT: zajištěna autodoprava na zpáteční cestu do Neuraz.
Trasa: Projdeme zemědělskou krajinou části Plánického hřebene (pole, louky, pastviny).
Délka trasy cca 4 km.
Náplň: Vycházka je zaměřená na bývalé a současné obhospodařování bývalých obecních
pastvin (drah). Nalezneme orchideje a ostřice?
Průvodce: Jiří Sladký (RP Správa CHKO Český les)
Kontakt: J. Sladký, 728 496 065, Mgr. Marie Svejkovská (Obec Neurazy), tel.: 722 934 852
Poznámka: Exkurze se koná za každého počasí. Trasa vede neznačenými cestami
v zemědělské krajině – vhodná vodě odolná a zpevněná kotníková obuv. Botanické lupy
vítány.
exkurze – šlapka
foto Radochovy_JS (foto: Jiří Sladký)

Za čolky a další vodní havětí na ostrovské rybníky
Den: pátek 27. května 2022
Čas: 17:00
Místo: Sraz v Ostrově v Klášterní ulici pod mostem silničního obchvatu (50°18'8"N,
12°55'50"E).
Doprava: pouze individuální.
Trasa: Přibližně 3 km dlouhá procházka ke Starému rybníku a Hornímu Štítu, méně náročný
avšak místy podmáčený terén.
Náplň: Živá příroda rybníků a mokřadů přírodní rezervace Ostrovské rybníky. Zaměříme se
především na obojživelníky a vodní bezobratlé.
Průvodce: RNDr. Jan Matějů, Ph.D. (zoolog, Muzeum Karlovy Vary)
Kontakt: J. Matějů, tel.: 730 553 884; mateju@kvmuz.cz

exkurze – šlapka
foto žab lze použít z Br03 (celý adresář na výběr)

Květena Svatého vrchu v Kadani
Den: sobota 28. května 2022
Čas: 9:30
Místo: Sraz v Kadani v ulici Na Strážišti – u vstupu do lesa a tabule naučné stezky
(50°22'55"N, 13°15'19"E).
Doprava: TAM a ZPĚT: individuální. Parkování k dispozici na místě, zastávka MHD.
Trasa: Svatý vrch v Kadani (cca 5 km tam i zpět; středně náročné při stoupání do kopce, místy
skalnaté výchozy).
Náplň: Převážně botanická vycházka do divočiny uprostřed města Kadaň (přírodní památka
Svatý kopeček) s ukázkami zajímavých a vzácných druhů rostlin. Povídání o rostlinstvu
Svatého vrchu, problémech, výhodách a možnostech ochrany přírody ve městě. Návštěva
rozhledny s výhledem na údolí Ohře, Krušné a Doupovské hory (délka cca 2-3 hodiny).
Průvodce: Bc. Radek Fišer (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)
Kontakt: R. Fišer, tel.: 724 706 324
Poznámka: Obuv a oblečení do terénu.
exkurze – šlapka
FOTO 7: Svatý vrch v Kadani/Třemdava bílá. Foto: Radek Fišer.

Sklářskou stezkou pohledem zoologa
Den: sobota 28. května 2022
Čas: 10:00
Místo: Sraz v 10:00 u rozcestníku na Staré Knížecí Huti (49°43'18"N, 12°28'8"E).
Doprava: TAM a ZPĚT: individuální.
Trasa: Po trase naučné stezky „Sklářství v okolí Lesné“ s odbočkami k rybníkům a tůním
(délka ca 7 km).
Náplň: Projdeme si naučnou stezku Sklářství v okolí Lesné se zaměřením na zoologii - hmyz,
objoživeníci, plazi, všechno co nestihne útect, odplazit se či uletět.
Průvodce: Mgr. Zuzana Blažková (AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les)
Kontakt: Z. Blažková, tel: 605 111 755

Poznámka: Terénní obuv, repelent a svačinu s sebou. V případě špatného počasí (zima a
déšť) se exkurze ruší.
exkurze – šlapka

Sopečná muzejní noc
Den: sobota 28. května 2022
Čas: 17:00 až 22:00
Místo: Muzeum Cheb (nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, Cheb).
Náplň: Pozdní odpoledne a večer věnovaný sopkám Karlovarského kraje.
17.00: Zahájení muzejní noci (dvůr muzea, vystoupení mažoretek ze ZUŠ Jindřicha Jindřicha)
17.30: Ukázka modelu vrstvení maarové sopky (dvůr muzea, Mgr. Prokop Závada, Ph.D.,
vědecký pracovník oddělení geodynamiky Geofyzikálního ústavu AV ČR)
18.00: Komentovaná prohlídka výstavy Hory oheň plivající aneb Sopky našeho kraje (výstavní
prostory, RNDr. Jan Matějů, Ph.D., spoluautor výstavy, odborný pracovník Muzea Karlovy
Vary, p. o. Karlovarského kraje)
19.00: Druhá ukázka modelu vrstvení maarové sopky (dvůr muzea, Mgr. Prokop Závada,
Ph.D., vědecký pracovník oddělení geodynamiky Geofyzikálního ústavu AV ČR)
17.30–19.00: Hry pro děti se sopečnou a geologickou tématikou (dvůr muzea, pracovníci
Muzea Cheb)
19.30: Přednáška „Supervulkány – nevyhnutelná hrozba?“ (Valdštejnská obrazárna Muzea
Cheb, Mgr. Prokop Závada, Ph.D., vědecký pracovník oddělení geodynamiky Geofyzikálního
ústavu AV ČR)
Kontakt: J. Brabec, tel.: 734 767 592
Poznámka: Na dvoře muzea bude možno opéct vuřty či se drobně občerstvit.
exkurze – šlapka, přednáška – ucho, výstava – oko
foto Br11a – Br11b

Supervulkány – nevyhnutelná hrozba?
Den: sobota 28. května 2022
Čas: 19:30
Místo: Muzeum Cheb, Valdštejnská obrazárna (nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, Cheb)

Náplň: Sopečná činnost je fascinujícím projevem vnitřní energie naší planety. Zatímco řada
sopek vybuchuje s malou intenzitou za každých zhruba deset až sto let, existují sopky, které
explodují jednou za desítky až statisíce let a tyto výbuchy mají ohromnou ničivou sílu. Takové
sopky jsou schopné vyvrhnout do atmosféry více než tisíc kubických kilometrů horninového
materiálu, způsobí spad popela na rozsáhlém území kolem sopky a můžou způsobit výrazné
změny globálního klimatu na několik desítek let. Tyto sopky můžeme nazvat supervulkány. K
explozím supervulkánů na Zemi dochází jednou zhruba za deset tisíc let.
Přednášející: Mgr. Prokop Závada, Ph.D. (oddělení geodynamiky Geofyzikálního ústavu AV
ČR, Praha)
Kontakt: J. Brabec, tel.: 734 767 592
Poznámka: Přednáška je součástí chebské muzejní noci.
přednáška – ucho
foto Br12 (celý adresář na výběr)

Den Soosu/Soos v novém
Den: neděle 29. května 2022
Čas: bude upřesněn
Místo: Sraz u vstupu do Informačního střediska NPR Soos.
Doprava: TAM a ZPĚT: individuální.
Náplň: Slavnostní otevření IS NPR Soos a zrekonstruované naučné stezky Soos pro veřejnost.
Program zahrnuje exkurzi po naučné stezce s průvodcem a aktivity pro děti i dospělé.
Představí se jedno z nejkrásnějších, nejtajemnějších a druhově nejbohatších míst
Karlovarského kraje.
Pořadatelé: pracovníci AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les a Městské muzeum
Františkovy Lázně
Kontakt: J. Rolková, tel.: 724 380 021
Poznámka: Vhodné oblečení a obuv do terénu.
exkurze – šlapka
FOTO 2: NPR Soos. Foto: P.Tájek/P.Krása.

ČERVEN
Hmyz v krajině mofet

Den: pátek 3. června 2022
Čas: 16:00 (délka exkurze přibližně tři hodiny)
Místo srazu: Milhostov u Mariánských Lázní – vlaková stanice
Doprava: TAM: z a do Mariánských Lázní vlastní (vlak nejede ve vhodnou dobu), Tam: vlak
Karlovy Vary – Milhostov u M. Lázní (14:57-15:59),
ZPĚT: Milhostov u M. Lázní – Karlovy Vary (19:22-20:28).
Trasa: Po žluté turistické značce na přírodní památku Milhostovské mofety a zpět (3,5 km).
Náplň: Uvnitř mofet se často nachází hmyz, který se nadýchal vyvěrajících plynů a v důsledku
toho je omámený, nebo dokonce uhynul. K vidění takto bývají hlavně větší brouci. Budeme
po nich pátrat a jistě uvidíme také živý hmyz běhající po zemi, ukrývající se pod kameny či
pod kůrou. Cestu od mofet vyplníme lovem smýkací sítí. Nebude nouze o motýly, barevné
mouchy pestřenky či ploštice. Zájemci z řad dětí i dospělých si budou moci půjčit sítě a lov si
vyzkoušet. Bude zajištěn doprovodný program pro děti formou tématických her a vyráběnek
pro předškoláky i školáky. Nebojte se s dětmi přijít, trasa je nenáročná a určitě se nudit
nebudou!
Průvodci: Libor Dvořák a Mgr. Kateřina Dvořáková (oba ČSOP Kladská)
Kontakt: 608 172 434
exkurze – šlapka

Květnaté louky a sukcesní remízy u Přešína
Den: sobota 4. června 2022
Čas: 9:00
Místo: Sraz u kapličky v obci Přešín.
Doprava: TAM: pouze individuální, možnost domluvit si odvoz autem z vlakové
zastávky Nepomuk-Dvorec.
ZPĚT: individuální.
Trasa: Okružní trasa do volné krajiny v okolí Přešína (ca 6 km).
Náplň: Botanická exkurze vedoucí na druhově bohaté mezofilní a vlhké louky, do remízů,
lesních pramenišť a olšin západně od obce, které se nacházejí na levobřežních přítocích
Přešínského potoka. Ze vzácnějších rostlin zde můžeme potkat upolín nejvyšší (Trollius
altissimus), vrbovku tmavou (Epilobium obscurum), žluťuchu lesklou (Thalictrum lucidum),
kosatec sibiřský (Iris sibirica) a další.

Průvodce: Mgr. Ivona Matějková (Západočeské muzeum v Plzni)
Kontakt: I. Matějková, tel.: 604 570 387
Poznámka: Exkurzi pořádá Západočeská pobočka ČBS. Akci doporučeno absolvovat ve
voděodolné obuvi se zpevněnými kotníky.
exkurze – šlapka

Historie a současnost čtvrtohorních maarových sopek Ztracený rybník a Bažina
Den: sobota 4. června 2022
Čas: 9:55
Místo: Sraz v Polné u Hazlova na návsi u autobusové zastávky (50°9'10"N, 12°14'43"E).
Doprava: TAM: bus Cheb, aut. nádraží (9:15) – Hazlov, Polná (9:50), bus směr Libá, Hazlov
nebo vlastním autem,
ZPĚT: bus Hazlov, Polná (17:20) – Cheb, aut. nádraží (17:55).
Trasa: Polná – rota Podílná – Ztracený rybník – Bažina – rozcestí Kančí údolí a zpět po
červené turistické značce (celkem 7,5 km). Bude-li povolení ke vjezdu, lze zkrátit trasu
přesunem účastníků auty k bývalé rotě Podílná nebo na signálku (pak trasa 5,5 km nebo 4
km).
Náplň: S vulkanologem a botanikem navštívíme nově objevené a studované maary (mělké
sopečné krátery) Ztracený rybník a Bažina, dnes pramenné mísy zarostlé rašelinnou a
mokřadní vegetací. Povíme si o jejich vzniku a prozkoumáme jejich stávající květenu. Měli
bychom vidět kvést nenápadnou orchidej bradáček srdčitý (Listera cordata) a další vzácné
rostliny.
Průvodci: Mgr. Vladislav Rapprich , Ph.D. (Česká geologická služba) a RNDr. Jiří Brabec
(Muzeum Cheb)
Kontakt: J. Brabec, tel.: 734 767 592
Poznámka: Část vulkanologickou bude možné absolvovat v pevné turistické obuvi. Pro
nahlédnutí do stávajících center maarů (část zejména botanická) je potřeba mít holínky nebo
se nebát chodit v bažinách naboso. Ušpinění a namočení v botanické části jisté. Na lokalitě
bývá bodavý hmyz (komáři, bzikavky). Nezapomeňte suché věci na převlečení, vodu a
svačinu!
exkurze – šlapka
foto Br13 (celý adresář na výběr)

Tajuplná sklepení zámku Valeč
Den: sobota 4. června 2022
Čas: 10:00
Místo: Státní zámek Valeč, sál ve správní budově u zámku (Karlovarská 7, Valeč).
Doprava: TAM a ZPĚT: individuální.
Náplň: Tajuplnými sklepy zámku Valeč nás v rámci cyklu Valeč – brána Doupova provede
Jaroslav Hrouda z badatelské společnosti Agartha. Nejprve se potkáme v sále správní budovy
a následně se vydáme přímo do sklepů.
Přednášející: Jaroslav Hrouda
Kontakt: petrova.marketa@npu.cz
Poznámka: Další podrobnosti na www.zamek-valec.cz.
přednáška, exkurze – ucho, šlapka

Zajímavosti zaniklého zámku Zahájí a skalního města
Den: neděle 5. června
Čas: 10:45
Místo: Sraz u rozcestníku na Staré Knížecí Huti (49°43'18"N, 12°28'8"E).
Doprava: TAM a ZPĚT: individuální.
Trasa: Ze Staré Knížecí Huťě na hraniční přechod Zahájí, podél hranic k býv. Jedlině (zde
možno zpět do Staré Knížecí Huti - menší okruh), k národní přírodní památce Na požárech a
zpět do Staré Knížecí Hutě (délka tras 12 km/8 km).
Náplň: Vlastivědná vycházka pořádaná ve spolupráci s CeBB Schönsee nás zavede na hraniční
přechod Přední Zahájí/Waldheim. Přiblížíme si historii obce na Česko-bavorské hranici,
nahlédneme do podzemních i nadzemních prostor zaniklého zámku Zahájí. Dále si
připomeneme historii obce Jedlina, podíváme se, kde stála „Güntnerova nemocnice“. V
závěrečné části vycházky si prohlédneme Skalní město, k němuž se váže pověst o loupežníku
Muschlovi.
Průvodce: Antonín Hříbal (Tachovský deník)
Kontakt: L. Koryťáková Nováková, tel.: 728 496 075
Poznámka: Zajištěn simultánní překlad do německého jazyka. Akce se koná za každého
počasí vyjma silné vichřice. Vhodné i pro turisty s hůlkami, kočárky nechte ale doma.

exkurze – šlapka
Rysí den
Den: čtvrtek 9. června 2022
Čas: 13:00 - 16:00
Místo: Dům přírody Českého lesa v Klenčí pod Čerchovem (býv. Stará pošta).
Doprava: TAM a ZPĚT: individuální.
Náplň: Přijďte s námi strávit den s rysem ostrovidem, naší největší kočkovitou šelmou.
Připraveny jsou pro vás přednáška a tvořivá dílna.
Průvodce: RNDr. Martin Strnad (AOPK ČR)
Kontakt: M. Kokaislová, tel.: 702 169 891
Poznámka: Podrobnější informace budou sděleny před konáním akce na
www.ceskyles.ochranaprirody.cz
přednáška – ucho
Foto: rysi_den1_LKN (Lucie Koryťáková Nováková)
NPP Odlezelské jezero
Den: sobota 11. červen 2022
Čas: 10:00
Místo: NPP Odlezelské jezero
Doprava: TAM a ZPĚT: individuální.
Trasa: Cca 5 km, část ve špatně schůdném terénu. Start a parkování u železničního viaduktu
u obce Odlezly. Souřadnice: 50.0183197N, 13.3714706E.
Náplň: Proč je chráníme Odlezelské jezero? Povrchový sběr arkózy pro restaurování NKP
Plaský klášter.
Průvodce: MgA. Václav Štochl, Ing. Zdeněk Myslík (AOPK ČR)
Kontakt: Z. Myslík, tel.: 723 181 180
Poznámka: Terénní obuv, deštník, svačinu s sebou.

Za živými prameny Pramenského potoka
Den: sobota 11. června 2022
Čas: 10:00
Místo: Sraz na parkovišti u NS Smraďoch (50°0'48.591"N, 12°42'50.865"E).
Doprava: TAM a ZPĚT: individuální. Parkování na odstavném parkovišti.

Trasa: PR Smraďoch – Farská kyselka – pramenná oblast Pramenského potoka (délka kolem 5
km na cca 2 hodiny; nenáročné – pohyb převážně po pěších cestách; změna trasy
vyhrazena).
Náplň: Navštívíme PR Smraďoch s vývěry mofet a s rašeliništi, ukážeme si zajímavosti kolem
Farské kyselky, prozkoumáme prameny místní přírodní perly - Pramenského potoka a
podíváme se na toho území z hlediska historického vývoje, který je úzce spjat s těžbou.
Průvodce: Ing. Jindřich Horáček, Ph. D. (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)
Kontakt: J. Horáček, tel.: 724 736 162
Poznámka: Je vhodné oblečení a obuv do terénu.
exkurze – šlapka
FOTO 8: PR Smraďoch. Foto: Jana Rolková.

Setkání s přírodou u Libockých mokřadů
Den: sobota 11. června 2022
Čas: 9:00
Místo: Sraz na ptačí pozorovatelně u Libockých mokřadů nedaleko nádraží v Kynšperku nad
Ohří (50°7'26"N, 12°31'7"E).
Doprava: TAM a ZPĚT: individuální.
Náplň: Seznámení s polním mokřadem vzniklým propadem poddolovaného území v blízkosti
Kynšperka nad Ohří, který je nápadný svou velikostí i biologickou rozmanitostí. Součástí
programu bude projížďka na člunu a přiblížení života ve vodě s hydrobiologem Mirkem
Kosíkem.
Průvodci: Ing. Eva Řezníčková (ZO ČSOP Kynšpersko) a Ing. Mirek Kosík (ENKI Třeboň)
Kontakt: Ing. Eva Řezníčková, tel.: 608 538 991
Poznámka: Obuv a oblečení do terénu, holínky!
exkurze – šlapka
foto Řezníčková 05 – Řezníčková 07

Motýli Šibeníku
Den: sobota 18. června 2022
Čas: 10:00
Místo: Sraz na přimdském náměstí u kašny.

Doprava: TAM a ZPĚT: individuální.
Trasa: Z Přimdy na vrch Šibeník a zpět (délka cca 2 km).
Náplň: Pod šibenicí to žije. Vrch Šibeník za Přimdou láká výhledy do kraje, má svou zajímavou
historii, ale také faunu a flóru. Nás bude zajímat fauna, a to především ta motýlí.
Průvodce: Mgr. Zuzana Blažková (AOPK ČR)
Kontakt: Z. Blažková, tel: 605 111 755
Poznámka: Terénní obuv, repelent a svačinu s sebou. V případě špatného počasí (zima a
déšť) se exkurze ruší. Sledujte www.ceskyles.ochranaprirody.cz
exkurze – šlapka
foto motyli_Jfrouz (foto: Jiří Frouz)

Den otevřených lesů
Den: sobota 18. června 2022
Čas: 9:00 - 12:00
Místo: Zelenov u Domažlic (49.4153336N, 12.8871153E)
Doprava: TAM a ZPĚT: individuální.
Náplň: Připraveny jsou vědomostní a poznávací soutěže o ceny - na Naučné stezce
v Zelenovském údolí, ukázky tažných koní, občerstvení, opékání špekáčků.
Poznámka: Více info před akcí, sledujte https://www.facebook.com/DomazlickeMestskeLesy
exkurze – šlapka, přednáška – ucho, výstava – oko
foto den lesu DH (foto: Daniela Hlinková)

Setkání s přírodou ve starém ovocné sadě
Den: sobota 18. června 2022
Čas: 9:00
Místo: Sraz na náměstí J. W. Goetheho před kostelem v obci Chlum Svaté Maří.
Doprava: TAM a ZPĚT: individuální.
Náplň: Seznámení se se starým ovocným sadem na Chlumu Svaté Maří a s jeho významem
pro biologickou diverzitu krajiny. Součástí programu je pozorování života ve včelím úle a další
doprovodný program pro děti i dospělé (projížďka na koních, lezení na stromy pomocí
arboristické výbavy, oheň, občerstvení).
Průvodci: Ing. Eva Řezníčková a Miroslav Hrůza (oba ZO ČSOP Kynšpersko)

Kontakt: Ing. Eva Řezníčková, tel.: 608 538 991
Poznámka: Obuv a oblečení do terénu!
exkurze – šlapka
foto Řezníčková 08 – Řezníčková 10

Květy Ohře z raftu (pro plavce a nadšence)
Den: sobota 18. června 2022
Čas: 9:30
Místo: Sraz v Nebanicích u mostu přes Ohři.
Doprava: TAM: nejlépe vlastní, popř. po domluvě.
ZPĚT: zajistíme dopravu řidičů pro auta do Nebanic, popř. po domluvě.
Trasa: Nebanice – Kynšperk nad Ohří – Šabina (na raftech po Ohři).
Náplň: Vodní botanik Jarda Rydlo prohlásil o Ohři, že je „nejzakytkovanější českou řekou“.
Toto tvrzení si lze ověřit pouze prakticky v meandrech či ve slepých ramenech horního toku
Ohře s typickou vodní vegetací. Ve vodě a v jejím okolí žije také mnoho zajímavých zvířat, i
na ty tentokrát dojde.
Průvodci: Ing. Petr Uhlík, RNDr. Jaroslav Michálek (oba Muzeum Sokolov), RNDr. Jan Matějů,
Ph. D. (Muzeum Karlovy Vary) a RNDr. Jiří Brabec (Muzeum Cheb)
Kontakt: J. Brabec, tel.: 605 240 980
Poznámka: Pouze pro plavce! Každý z přihlášených účastníků svým přihlášením potvrzuje,
že je plavcem a uvědomuje si rizika spojená s pohybem na řece. Vzhledem k charakteru
exkurze je omezena její kapacita. K dispozici bude 18 míst na třech šestimístných raftech. Na
jejich zapůjčení se musíme složit. V ceně jsou pádla a vesty pro dospělé. Vzhledem ke
ztíženému pohybu po řece (špatně se staví v proudu), bude omezen počet účastníků exkurze
i na případných vlastních plavidlech. Podrobné informace budou zaslány pouze přihlášeným
účastníkům. Hlaste se s předstihem u J. Brabce (jiri.brabec@muzeumcheb.cz, popř. tel.:
605 240 980), a to nejpozději do 1. 6. 2022. Platí: „Kdo dřív přijde, ten dřív mele.“
exkurze – šlapka
foto Br09 (celý adresář na výběr)

Motýli zaniklého Horšína

Den: sobota 25. června 2022
Čas: 9:00
Místo: Sraz západně od osady Ostrov u Mutěnína, na žluté turistické značce u rozcestníku
Pod Kamencem (49°32'22"N, 12°42'11"E).
Doprava: TAM a ZPĚT: individuální.
Trasa: Od rozcestníku Pod Kamencem k bývalému Horšínu a zpět (délka trasy max. 3 km).
Náplň: Zaniklý Horšín patří mezi nejhezčí botanické a motýlí lokality Českého lesa. Na exkurzi
se seznámíme s místními druhy červeného seznamu.
Průvodce: Mgr. Zuzana Blažková (AOPK ČR)
Kontakt: Z. Blažková, tel: 605 111 755
Poznámka: Terénní obuv, repelent a svačinu s sebou. V případě špatného počasí (zima a
déšť) se exkurze ruší. Sledujte www.ceskyles.ochranaprirody.cz.
exkurze – šlapka

NPR Rolavská vrchoviště – klenot Kraslicka
Den: sobota 25. června 2022
Čas: Místo: Sraz na návsi v Přebuzi.
Doprava: TAM i ZPĚT pouze individuální; po předchozí domluvě s organizátorem možnost
spolujízdy.
Trasa: Přesun auty na Rolavský vrch (Kranisberk), odtud pěšky na vybrané vrchoviště a
cínový důl Rolava, podle počasí a domluvy i rybník Lícha s přilehlým prameništěm.
Náplň: Na trase uvidíme typickou vegetaci vrchoviště a vzácné rostliny a lišejníky sukcesně
mladých ploch na cínovém dolu Rolava.
Průvodce: Ing. Petr Uhlík (Muzeum Sokolov)
Kontakt: P. Uhlík, tel.: 720 507 547 nebo uhlik@muzeum-sokolov.cz
Poznámka: Čas bude upřesněn přihlášeným zájemcům. Pro vstup do národní přírodní
rezervace je udělena na tuto akci výjimka pro omezený počet účastníků. Proto je nutné se
na tuto akci předem přihlásit u Petra Uhlíka na tel. 720 507 547 nebo lépe e-mailem:
uhlik@muzeum-sokolov.cz.

Obuv do podmáčeného terénu a pláštěnku s sebou. Vzhledem k podmáčenému a
poddolovanému terénu zanechejte, prosím, děti a domácí mazlíčky doma.
exkurze – šlapka
foto Uhlík04

Ve znamení žáby
Den: sobota 25. června 2022
Čas: 11:00
Místo: Environmentální institut Srdce Poohří, Osvinov (50°21'17.5"N 13°01'53.2"E)
Doprava: TAM a ZPĚT: individuální.
Náplň: Akce je jedinečnou příležitostí blíže se seznámit s našimi druhy obojživelníků a
přírodou údolí řeky Ohře. Čeká na Vás bohatý program a občerstvení. Pro děti jsou
připraveny soutěže a dětský koutek.
Průvodci: Ing. Radka Musilová, Ph.D. a Karel Janoušek (Environmentální institut Srdce
Poohří)
Kontakt: K. Janoušek, tel.: 602 491 026 a R. Musilová, tel.: 776 827 776
Poznámka: V místě konání jsou omezené možnosti parkování.
exkurze – šlapka, přednáška – ucho
foto Osvinov01 – Osvinov04

Tradiční výprava za sysly na golf
Den: neděle 26. června 2022
Čas: 17:00
Místo: Sraz na parkovišti Golf Resort a.s. v Olšových Vratech (50°12'49"N 12°55'47"E).
Doprava: TAM a ZPĚT: individuální.
Trasa: Krátká trasa po hřišti. Nenáročné, možno i pro handicapované a kočárky.
Náplň: Odpolední vycházka prostředím golfového hřiště s pozorováním a snad i ukázkou
odchycených syslů. Povídání o jejich životě.
Průvodce: RNDr. Jan Matějů, Ph.D. (Muzeum Karlovy Vary)
Kontakt: J. Matějů, tel.: 730 553 884; mateju@kvmuz.cz

Poznámka: Prosíme, sledujte web Muzea Karlovy Vary (www.kvmuz.cz) – v případě malého
množství syslů nebo deštivého počasí může být exkurse zrušena.
exkurze – šlapka

ČERVENEC
Za přírodními a historickými zajímavostmi v okolí Železné
Den: sobota 2. července 2022
Čas: 10:30
Místo: Sraz autobusová zastávka Železná u Bělé nad Radbuzou (49°35'8.559"N,
12°35'16.112"E).
Doprava: TAM: bus Bělá n. Radbuzou město (10:06) – Železná (10:25)
ZPĚT: Železná (13:59) - Bělá n. Radbuzou město (14:18).
Trasa: Ze Železné nově obnovou polní a lesní cestou na býv. Waldorf, odtud přes bývalou ves
Ruštejn zpět do Železné (délka trasy cca 8 km).
Náplň: Ukázka opatření v krajině provedených z dotačních programů MŽP spojená s
výkladem o přírodních, lesnických a historických zajímavostech regionu.
Průvodce: Bc. Miroslav Žižka, DiS. (AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les)
Kontakt: M. Žižka, tel. 725 724 957
Poznámka: Terénní obuv, repelent a svačinu s sebou.
ekurze – šlapka

Rudenská prameniště a Chaloupky
Den: sobota 2. července 2022
Čas: 9:00
Místo: Sraz u kostela Navštívení Panny Marie v Rudném (50°21'07"N 12°41'12"E).
Doprava: TAM: individuální nebo vlak Karlovy Vary (7:55) – Vysoká Pec (8:24) a dále pěšky.
ZPĚT: individuální nebo Vysoká Pec (15:30, 17:12) – Karlovy Vary (16:04, 17:42).
Trasa: Terénní vycházka za botanickými i zoologickými zajímavostmi přírodní památky
Rudenská luční prameniště a oblasti zaniklé osady Chaloupky v Krušných horách (délka 8–9
km). Téměř celá trasa povede mimo cesty náročným a místy podmáčeným terénem. Vhodné
pro zdatnější návštěvníky.

Náplň: Výjimečná příležitost poznat unikátní lokality velké přírodovědecké hodnoty a
zároveň přispět k jejich důkladnějšímu prozkoumání. Navštívíme orchidejové mokřady
s tisícovými populacemi prstnatců, ověříme stav zdejších populací hmyzožravých rostlin,
pokusíme se nalézt extrémně vzácnou kapradinku vratičku heřmánkolistou. Bude-li nám přát
počasí, jistě potkáme některé ze zdejších druhů plazů či rašelinomilných motýlů. Nebudeme
se vyhýbat průzkumu kaluží, abychom doplnili znalosti o populacích obojživelníků. Víte, co je
to salajka a k čemu se využívá? Jaký druh má hluboce trojklanný pysk? A co rašeliník
střecholistý, je lepší na střechu nebo k osobní hygieně?
Průvodce: Mgr. Vladimír Melichar (přírodovědec, Pila)
Kontakt: V. Melichar, tel.: 606 405 384
Poznámka: Nutné holínky nebo alespoň vyšší pohorky, při pátrání po botanických klenotech
nelze vyloučit ani hlubší zaboření do humolitu. Svačinu s sebou!
exkurze – šlapka
foto Melichar01

Zámecké slavnosti
Den: sobota 23. července 2022
Čas: 15:00 - 17:00
Místo: zámecký park Poběžovice.
Doprava: TAM a ZPĚT: individuální.
Náplň: V rámci připomenutí 100. výročí od prvních tezí spojené Evropy, tzv. Panevropy se
vypravíme tam, kde myšlenky spojenectví vznikaly - v zámeckém parku, v souladu s přírodou.
Poznávací hry o přírodě Českého lesa.
Kontakt: Eva Vondrašová (Město Poběžovice), L. Koryťáková Nováková (AOPK ČR, RP Správa
CHKO Český les), tel.: 728 496 075
Poznámka: podrobnější informace budou před akcí sděleny na webu
www.zamekpobezovice.cz a www.ceskyles.ochranaprirody.cz
exkurze – šlapka, přednáška – ucho, výstava – oko

SRPEN
Sakrální památky v Jáchymově. Kostely, kaple, boží muka
Den: sobota 13. srpna 2022

Čas: 14:00
Místo: Sraz na náměstí před kostelem sv. Jáchyma (50°22'20"N 12°54'47"E)
Doprava: TAM: individuální nebo bus K. Vary, terminál (13:10) – Jáchymov, lázně (13:40).
ZPĚT: individuální nebo bus Jáchymov, lázně (17:23, 18:30) – K. Vary, terminál
(18:00, 19:10).
Trasa: Přibližně pětikilometrová vycházka po dochovaných sakrálních památkách
(předpokládaný konec cca 17:00).
Náplň: Prohlídka kostela sv. Jáchyma, evangelického kostela Spasitele, kaple sv. Anny,
kostela Všech svatých, Kalvárie na hřbitově, Jánské kaple, sloupů, soch a božích muk
doplněná výkladem o historii města Jáchymova.
Průvodce: Mgr. Jiří Klsák (Muzeum Karlovy Vary)
Kontakt: J. Klsák, tel.: 605 40 64 72
exkurze – šlapka

ZÁŘÍ
Mezinárodní noc pro netopýry
Den: pátek 2. září 2022
Čas: 17:00
Místo: Tachov - jízdárna Světce.
Doprava: TAM a ZPĚT: individuální.
Náplň: Celovečerní akce zaměřená na netopýry. Populárně naučná přednáška o životě
netopýrů, výstava a film o netopýrech, ukázka práce s ultrazvukovým detektorem při
určování jednotlivých druhů, odchyt a prezentace živých netopýru. Program pro děti s
netopýří tematikou a soutěže o ceny.
Kontakt: D. Hlinková, tel.: 737 998 099 a L. Koryťáková Nováková, tel.: 728 496 075
Poznámka: Nezapomeňte teplé oblečení a baterku.
exkurze – šlapka, přednáška – ucho, výstava – oko
foto: MNN_DH (foto Daniela H)

Netopýří noc v Kynšperku
Den: pátek 2. září 2022
Čas: 19:00

Místo: Pivovar a okolí řeky Ohře v Kynšperku
Doprava: TAM a ZPĚT: individuální.
Náplň: Tradiční večerní akce zaměřená na netopýry, v rámci Mezinárodní noci pro netopýry,
zavítá tentokrát do Kynšperku nad Ohří. Ukázka odchytu a kroužkování netopýrů, doplněná
doprovodným programem na netopýří téma. Speciální ultrazvukový detektor nám pomůže
nahlédnout do světa jejich neslyšitelných signálů, na přednášce se dozvíte o životě netopýrů,
výstava z podzemí Karlovarského kraje nám představí zajímavý a skrytý svět zimujících
netopýrů a děti i dospělí si budou moci zasoutěžit a vyzkoušet netopýří hry. Přijďte se
seznámit s tajemnými nočními tvory pěkně zblízka. Konec akce je odhadován kolem 22
hodiny, vytrvalci se ale mohou zdržet až do ukončení odchytu kolem půlnoci.
Průvodce: Mgr. Přemysl Tájek (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)
Kontakt: P. Tájek, tel.: 602 793 922
Poznámka: Baterku, terénní obuv a teplé oblečení. Parkovat lze XY. Další podrobnosti
k programu budou včas upřesněny na www.slavkovskyles.ochranaprirody.cz
exkurze – šlapka, výstava - oko, přednáška - ucho
FOTO 10: Netopýr hvízdavý. Foto: Přemysl Tájek./Netopýří noc. Foto: Antonín Hříbal.

Netopýří noc u dolu Jeroným
Den: sobota 3. září 2022
Čas: 20:00
Místo: Důl Jeroným.
Doprava: TAM a ZPĚT: Lokalita snadno dostupná vlastním autem, ale ne veřejnou dopravou
(50°6'8"N, 12°42'43"E), v místě možnost parkování.
Náplň: Tradiční večerní odchyt netopýrů do nárazových sítí spojený s přednáškou o
netopýrech, na níž se dozvíte vše podstatné o jejich životě, zvycích a prostředí. Během dne až
do odpoledních hodin můžete jít na komentovanou prohlídku zpřístupněného středověkého
dolu Jeroným. V případě příznivého počasí bude na místě odchytáváno až do brzkých ranních
hodin.
Průvodce: Mgr. Přemysl Tájek (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)
Kontakt: P. Tájek, tel.: 602 793 922

Poznámka: Vhodné mít baterku, terénní obuv a teplé oblečení (teploty kolem půlnoci v tuto
roční dobu klesají k 0°C). Parkování je přímo na místě u dolu Jeroným.
exkurze – šlapka, přednáška – ucho
FOTO 9: Netopýří noc. Foto: Jakub Rund/Antonín Hříbal.

Národní přírodní rezervace Rolavská vrchoviště – Velké jeřábí jezero
Den: sobota 10. září 2022
Čas: 10:00
Místo: Sraz na lesním parkovišti Pod Vysokým vrchem (50°23'16"N 12°35'48"E) při silnici
Přebuz–Nancy.
Doprava: TAM a ZPĚT: individuální.
Trasa: Terénní vycházka po nejzachovalejších vrchovištích v NPR Rolavská vrchoviště. Délka
trasy bude 7–8 km, exkurze bude trvat 6–7 hodin. Většina trasy povede mimo cesty
náročným terénem rašelinišť, budeme se prodírat klečí. Vhodné pro zdatnější návštěvníky.
Náplň: Ojedinělá možnost navštívit jedno z nejzachovalejších rašelinišť v Krušných horách.
Na základě výjimky z ochranných podmínek národní přírodní rezervace se budeme
pohybovat v jeho nejcennějších partiích s jezírky. Navštívíme i další rašeliniště na trase
včetně pravděpodobně jediného ombrogenního vrchoviště v Krušných horách. Budeme mít
možnost pozorovat rosnatku anglickou, blatnici bahenní, hrotnosemenku bílou, rašeliník
Lindbergův. Jmenuje se Jeřábí jezero skutečně podle jeřábů? Kolik prstů má datlík? Kdo dnes
využívá skoro 70 let opuštěný pás ostrahy hranic?
Průvodce: Mgr. Vladimír Melichar (přírodovědec, Pila)
Kontakt: V. Melichar, tel.: 606 405 384
Poznámka: Pro vstup do národní přírodní rezervace je udělena na tuto akci výjimka pro
omezený počet účastníků. Proto je nutné se na tuto akci předem přihlásit u Vladimíra
Melichara na tel. 606 405 384 nebo lépe e-mailem: VMelichar@seznam.cz.
Nutné holínky nebo alespoň vyšší pohorky, ale stejně budeme mokří. Je vyloučena
přítomnost psů! Nezapomeňte svačinu!
exkurze – šlapka
foto Melichar02

Netopýří noc na Osvinově
Den: sobota 10. září 2022
Čas: 19:00
Místo: Environmentální institut Srdce Poohří, Osvinov (50°21'17.5"N 13°01'53.2"E)
Doprava: TAM a ZPĚT: individuální.
Náplň: Akce se uskuteční v rámci mezinárodní noci pro netopýry. Návštěvníci se seznámí s
málo známým životem netopýrů (přednáška) i s metodami výzkumu těchto zajímavých savců
(ukázky v terénu). Připraven je kvíz pro děti a dospělé a soutěže pro děti.
Průvodce: RNDr. Jan Matějů, Ph.D. (zoolog, Muzeum Karlovy Vary)
Kontakt: J. Matějů, tel.: 730 553 884; mateju@kvmuz.cz; Radka Musilová (tel.: 776 827 776)
Poznámka: V místě konání jsou omezené možnosti parkování.
exkurze – šlapka, přednáška – ucho
foto Osvinov05, nebo Osvinov03 a Osvinov04

Den Českého lesa
Den: sobota 17. září 2022
Čas: 11:00
Místo: Diana.
Doprava: TAM a ZPĚT: individuální.
Náplň: Tradiční akce s bohatým programem tentokrát na Dianě nedaleko Rozvadova. Téma
letošního ročníku je "SADAŘSTVÍ". Připraveny budou přednášky, exkurze do PR Diana, hry a
soutěže pro rodiny s dětmi, divadlo, hudba a občerstvení.
Kontakt: D. Hlinková, tel.: 737 998 099 a L. Koryťáková Nováková, tel.: 728 496 075
Poznámka: Více info před akcí, sledujte www.ceskyles.ochranaprirody.cz.
exkurze – šlapka, přednáška – ucho, výstava – oko
foto DCL_MK (foto: Markéta Kašparová)

Glatzen, Glatzberg, Lysina - chráněná lesní tišina
Den: sobota 17. září 2022
Čas: 9:00
Místo: Sraz u Domu přírody Slavkovského lesa na Kladské.
Doprava: TAM: bus Mariánské Lázně (6:35) – Kladská (7:05) nebo individuálně vlastní.

ZPĚT: bus Kladská (14:45) – Mariánské Lázně (15:05) nebo individuálně vlastní.
Trasa: Kladská - Hřebenová cesta - NPR Kladské rašeliny, část Lysina - Kladská (změna trasy
vyhrazena; délka cca 10 km; středně náročné – místy prostup terénem a pohyb v rašeliništi).
Náplň: Lesnicko-botanická vycházka do zachovalých lesních porostů národní přírodní
rezervace Kladské rašeliny. Letos si nahlédneme do nejvýše položeného blatkového boru,
který roste na Lysině, chráněném rašeliništi na stejnojmenném druhém nejvyšším vrcholu
Slavkovského lesa (981 m n. m.). Užijeme si pěknou vyhlídku na jihozápadní část
Slavkovského lesa. Babí léto nám ukáže zdejší vzácné biotopy s jejich chráněnými obyvateli
v nejpěknějším světle.
Průvodce: Mgr. Jana Rolková a Ing. Tomáš Fiala (oba AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský
les)
Kontakt: J. Rolková, tel.: 724 380 021
Poznámka: Počet účastníků na exkurzi je limitovaný (15 osob) z důvodu vstupu do NPR a je
nutné se předem registrovat na e-mailu: jana.rolkova@nature.cz. Registrace bude ukončena
při naplnění kapacity nebo nejpozději 16. 9. 2022. Je nutné oblečení a voděodolnou obuv do
terénu, dále svačinu a dostatek tekutin.
exkurze – šlapka
FOTO 11: Exkurze do NPR Kladské rašeliny. Foto: Jana Rolková.

Mykologická přednáška a poradna
Den: neděle 18. září 2022
Čas: 15:00
Místo: Dům přírody Českého lesa v Klenčí pod Čerchovem (býv. Stará pošta).
Doprava: TAM a ZPĚT: individuální.
Náplň: Přednáška na téma "Houby přírodní rezervace Čerchov" a mykologická poradna.
Průvodce: Mgr. Luboš Zelený
Kontakt: M. Kokaislová, tel.: 702 169 891
Poznámka: Houby k určení noste celé a neočištěné.
přednáška – ucho

Výstava hub v Mariánských Lázních
Den: sobota–neděle 24. - 25. září 2022

Čas: sobota 9:00–17:00, neděle 9:00–16:00
Místo: RP Správa CHKO Slavkovský les (Hlavní 504, Mariánské Lázně).
Doprava: TAM a ZPĚT: individuální.
Náplň: Tradiční výstava čerstvě utržených hub z našeho i okolních regionů, ukázky a
ochutnávky pokrmů z nich, houbařský kvíz pro děti, možnost určení donesených hub a
ukázka hub pod binokulárním mikroskopem. Podělte se s mykologickým klubem o své
zajímavé houbařské nálezy.
Průvodci: členové Mykologického klubu Slavkovský les
Kontakt: V. Tůma, tel.: 601 310 569
výstava – oko

Žlutický středověk. Panská sídla, hradby, kostel
Den: sobota 24. září 2022
Čas: 14:00
Místo: Sraz před hospodářským dvorem zámku ve Žluticích (50°5'37"N 13°9'38"E).
Doprava: TAM: individuální nebo bus K. Vary, terminál (12:25) – Žlutice, hostinec Zlaté Hrábě
(13:30).
ZPĚT: individuální nebo bus Žlutice, žel. st. (17:15) – K. Vary, terminál (18:05).
Trasa: Zbytky tvrze Mazanec, městské hradby, zbytky původního městského hradu, prohlídka
kostela sv. Petra a Pavla. Výstup na hrad Nevděk (trasa cca 5 km, předpokládaný konec cca
17:00).
Náplň: Historie města Žlutice v kontextu pravěkého osídlení v okolí Vladaře.
Průvodce: Mgr. Jiří Klsák (Muzeum Karlovy Vary)
Kontakt: J. Klsák, tel.: 605 40 64 72
exkurze – šlapka

Výstava Brouk pytlík
Den: pracovní dny září - říjen 2022
Čas: 8:00 – 16:00
Místo: RP Správa CHKO Slavkovský les.
Doprava: TAM a ZPĚT: individuální.

Náplň: Zábavnou formou pojatá výstava fotek entomofauny a jejich srovnání s kresbami
Ondřeje Sekory.
Kontakt: J. Rolková, tel.: 724 380 021
Poznámka: Vhodné pro školní kolektivy s krátkým výukovým programem.
výstava – oko, přednáška – ucho

ŘÍJEN
Festival ptactva na Anenských rybnících
Den: sobota 1. října 2022
Čas: 9:15
Místo: Sraz na vlakovém nádraží v Plané u Mariánských Lázní.
Doprava: TAM: vlak Cheb (8:33) – Mariánské Lázně (8:54) – Planá (9:04); Plzeň (8:05) –
Stříbro (8:31) – Planá (8:52); Tachov (8:32) – Planá (8:48),
ZPĚT: vlak Planá (12:54) – Mariánské Lázně (13:07) – Cheb (13:26); Planá (13:05) –
Stříbro (13:27) – Plzeň (13:52); Planá (13:08) – Tachov (13:28).
Trasa: Rybníky v okolí Plané (nenáročná trasa s délkou cca 8 km). Náplň: Vycházka do polí,
luk a k rybníkům v okolí Plané za poznáním a určováním zejména vodních a mokřadních
ptáků v době podzimního tahu. Možnost vyzkoušet si pozorování ptáků stativovým
dalekohledem a vidět ukázku odchytu a kroužkování ptáků. Délka exkurze je předpokládaná
na cca 3 hodiny.
Průvodci: RNDr. Pavel Jaška, Ph. D. (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les) a Mgr. Martin
Liška (Muzeum Českého lesa v Tachově)
Kontakt: M. Liška, tel.: 778 451 779, P. Jaška, tel.: 602 213 347
Poznámka: Vhodná nepromokavá obuv a oblečení do terénu, dalekohled je výhodou.
exkurze – šlapka
FOTO 12: Podzimní festival ptactva. Foto: P. Jaška.

Houby zámeckých parků
Den: sobota 1. října 2022
Čas: 14:00
Místo: Státní zámek Valeč, sál ve správní budově u zámku (Karlovarská 7, Valeč)
Doprava: TAM a ZPĚT: individuální.

Náplň: Tuhle přednášku si nesmí nechat ujít žádný nadšený houbař a milovník houbových
pokrmů. V rámci cyklu Valeč – brána Doupova nás totiž Oldřich Jindřich seznámí s houbami
zámeckých parků a po přednášce se společně do zámeckého parku ve Valči i vydáme.
Přednášející: Oldřich Jindřich (mykolog a kuchař)
Kontakt: petrova.marketa@npu.cz
Poznámka: Další podrobnosti na www.zamek-valec.cz
přednáška, exkurze – ucho, šlapka

Setkání příznivců Českého lesa
Den: čtvrtek 6. října 2022
Čas: 17:00
Místo: Muzeum Českého lesa v Tachově.
Doprava: TAM a ZPĚT: individuální.
Náplň: Setkání všech přátel a příznivců Českého lesa od profesionálních přírodovědců až po
širokou veřejnost. Můžete se těšit na zajímavé přírodovědné a historické přednášky
týkajících se Českého lesa.
Kontakt: L. Koryťáková Nováková, tel.: 728 496 075
Poznámka: Další podrobnosti najdete před akcí na www.ceskyles.ochranaprirody.cz. Na akci
jsou zváni všichni, kdo se zajímají o přírodu v Českém lese.
přednáška – ucho

Památné stromy na Domažlicku
Den: pátek 7. října 2022
Čas: 13:15
Místo: Sraz u železniční stanice Bělá nad Radbuzou. Čas zahájení komentované procházky
navazuje na vlakové spojení z Tachova (12:29 hod) i Domažlic (13:11 hod.)
Doprava: TAM a ZPĚT: individuální.
Trasa: Od nádraží v Bělé nad Radbuzou k Lípě v Bystřici u Bělé nad Radbuzou
a zpět (délka cca 6 km).
Náplň: Význam památných stromů. Proč a jak je chráníme.
Průvodce: Ing. Ladislav Lokajíček (AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les)
Kontakt: L. Lokajíček, tel.: 724 776 051

Poznámka: Terénní obuv, deštník, svačinu s sebou.
exkurze – šlapka

Za starými stromy do údolí Ohře z Lokte na Svatošské skály
Den: sobota 8. října 2022
Čas: 10:15
Místo: Sraz na náměstí v Lokti u kašny (50°11'9,5"N, 12°45'14"E).
Doprava: TAM: bus K. Vary (9:40) – Loket (10:05); vlak Cheb (8:40) – Sokolov (9:07); bus
Sokolov, terminál (9:25) – Loket (9:40).
ZPĚT: Doubí MHD 16:19 – K. Vary, nám. M. Horákové (16:32); bus K. Vary, terminál
(16:45) – Sokolov (17:05) – Cheb (17:30); bus Loket (16:09) – Sokolov, terminál (16:25), zde
přestup na bus Sokolov (17:05) – Cheb (17:30).
Trasa: Loket náměstí, Ohře údolí pod hradem (topol), jasan ve výklenku u železničního
tunelu, památný břečťan u ČOV, cestou údolím Ohře s výstupem k Vildenavě (klen)
a Jeskynní vyhlídce (buky), sestup na konec meandru Ohře (vejmutovky), ke Svatošským
skalám (smrky, jedle) a zpět podél Ohře do Lokte (celkem 13–14 km), případně na autobus
do Doubí (celkem11 km)
Náplň: Vycházka za nejzajímavějšími starými a památnými stromy do údolí Ohře mezi
Loktem a Svatošskými skalami. Uvidíme mohutné smrky, jedle, modřín, klen, topol, velké
buky, ale i památné břečťany popínavé.
Průvodce: RNDr. Jaroslav Michálek (Muzeum Sokolov)
Kontakt: J. Michálek, tel.: 720 507 547
Poznámka: Pevná obuv a oblečení do terénu. Svačinu a fotoaparát s sebou.
exkurze – šlapka
foto Michálek01 a Michálek03

Lázeňský festival jablek
Den: neděle 9. října 2022
Čas: 10:00
Místo: Kolonáda v Mariánských Lázních.
Náplň: Výroční desátý ročník festivalu na oslavu podzimní sklizně jablek a hrušek na
kolonádě v Mariánských Lázních. Program festivalu je celodenní – jarmark místních výrobců

a řemeslníků, výstava regionálních odrůd ovoce a zahrádkářských výpěstků místních
zahrádkářských organizací, tvůrčí dílny pro děti i dospělé, tematické soutěže, ochutnávky
pokrmů z jablek, hudební vystoupení.
Kontakt: J. Rolková, tel.: 724 380 021
Poznámka: Podrobný program bude včas upřesněn na
www.slavkovskyles.ochranaprirody.cz.
výstava – oko, exkurze – šlapka
FOTO 13: Lázeňský festival jablek. Foto: J. Rolková/Přemysl Tájek.

Historie velkých šelem nejen v Doupovských horách
Den: pátek 14. října 2022
Čas: 17:00
Místo: Státní zámek Valeč, sál ve správní budově u zámku (Karlovarská 7, Valeč)
Doprava: TAM a ZPĚT: individuální.
Náplň: V přednášce zoolog Jan Matějů představí střípky z historie výskytu vlka, rysa a
medvěda v severozápadních Čechách se zaměřením na Doupovské hory. Zájem o velké šelmy
provází člověka od nepaměti. V minulosti představovaly pro člověka konkurenci, která ho
mohla i ohrozit na životě a znalost jejich teritoria a zvyků byla klíčová pro přežití. Časy se
změnily a velké šelmy utrpěly v zápase s lidskou společností drtivou porážku. Přesto však
v tom, jak vnímáme velké šelmy, přetrvává kromě zvědavosti a respektu i trocha zášti.
Přednášející: RNDr. Jan Matějů, Ph.D. (Muzeum Karlovy Vary)
Kontakt: petrova.marketa@npu.cz
Poznámka: Další podrobnosti na www.zamek-valec.cz
přednáška – ucho

Poznávání podzimních hub – Zamykání lesa na Zelené hoře
Den: sobota 15. října 2022
Čas: 9:00
Místo: Sraz pod Chebským hradem u dřevěné kryté lávky přes řeku.
Doprava: TAM: vlak M. Lázně (7:07, 8:16) – Cheb (7:29, 8:38); vlak K. Vary (7:30) – Cheb
(8:21).

ZPĚT: vlak Cheb (15:19, 16:33) – Mariánské Lázně (15:43, 16:52); vlak Cheb (15:40,
16:30) – K. Vary (16:31, 17:12).
Trasa: Myslivna – lesem po vrstevnicové cestě na vrchol Zelené hory a zpět do Chebu přes
Zátiší (délka cca 10 km).
Náplň: Houbařská exkurze s pořadateli tradiční výstavy hub v Mariánských Lázních zaměřená
na poznávání podzimních hub s malou výstavou na vrcholu Zelené hory. Po výstavce bude
uzamčen les symbolickým klíčem. Tradičně bude rozdělán oheň, špekáčky s sebou.
Průvodci: členové Mykologického klubu Slavkovský les
Kontakt: M. Tauš, tel.: 736 197 707
Poznámka: Vhodné oblečení a obuv do terénu, košík na houby! Špekáčky!
exkurze – šlapka
foto Myko (adresář na výběr)

Za zajímavostmi NPR Chejlava
Den: sobota 15. října
Čas: 10:00
Místo: Rozcestí nad železniční zastávkou Srby (49.5269000N, 13.5908581E).
Doprava: TAM a ZPĚT: individuální.
Trasa: Od rozcestí nad obcí Srby po zelené turistické značce do NPR Chejlava a lesními
porosty EVL Chejlava zpět na místo srazu (délka trasy cca 6 km).
Náplň: Historie NPR Chejlava, lesnické a ochranářské zajímavosti území spojené s ukázkou
managementů na podporu přirozené skladby lesních porostů.
Průvodci: Bc. Miroslav Žižka, DiS. (AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les), Radek Šindelář, DiS.
(lesník)
Kontakt: M. Žižka, tel.: 725 724 957
Poznámka: Terénní obuv, deštník a svačinu s sebou.
exkurze – šlapka
foto Chejlava_MK (foto: markéta Kašparová)

Mezinárodní den archeologie – vycházka s archeology z Pomezí na Pomeznou, Rybáře a
zpět
Den: sobota 15. října 2022

Čas: 9:00
Místo: Sraz na vlakové zastávce v Pomezí nad Ohří.
Doprava: TAM: vlak Cheb (8:29) – Pomezí nad Ohří (8:38).
ZPĚT: vlak Pomezí nad Ohří (15:24) – Cheb (15:33); bus Pomezí nad Ohří (točna:
16:35; u kostela: 16:36) – Cheb (16:55).
Trasa: Ze zastávky půjdeme na mezolitickou lokalitu Bříza, následně na zaniklou obec
Pomezná s pozůstatkem statku čp. 1. Pokračovat budeme na zaniklou obec Rybáře, při
návratu bychom navštívili kostel sv. Jakuba Většího v Pomezí a okolní zaniklý hřbitov. Délka
trasy cca 10 km; předpokládaný konec do 15:00.
Náplň: Vycházka po archeologických lokalitách v okolí Pomezí nad Ohří. Výklad o významu
jednotlivých památek, jejichž velká část je již archeologizována. Cíle výletu jsou dvě zaniklé
obce po roce 1945 a jeden z nejstarších kostelů na Chebsku.
Průvodci: Mgr. Michal Beránek a Bc. Klára Hanáková (oba Muzeum Cheb)
Kontakt: M. Beránek, tel.: 736 754 830 nebo beranek@muzeumcheb.cz
Poznámka: Nepromokavou obuv a oblečení do terénu. Svačinu a pití s sebou.
exkurze – šlapka
foto Beránek01 a Beránek02

Mezolitické Karlovy Vary. Podél Ohře z Tašovic do Všeborovic
Den: neděle 16. října 2022
Čas: 14:00
Místo: Sraz v Tašovicích u Penzionu, Sopečná 58 (50°12'50"N 12°48'36"E).
Doprava: individuální, poblíže zastávka MHD, linka č. 1 a 16.
Trasa: Od slovanského hradiště a mezolitického sídliště v Tašovicích po levém břehu Ohře
postupně zastávky na mezolitických lokalitách ve Dvorech, na Zlatém kopečku, v Rybářích,
v Bohaticích a ve Všeborovicích (trasa cca 10 km, předpokládaný konec cca 17:30).
Náplň: Výklad o době mezolitické na území Karlových Varů, návštěva významných památek
z tohoto období.
Průvodce: Mgr. Jiří Klsák (Muzeum Karlovy Vary)
Kontakt: J. Klsák, tel.: 605 40 64 72
exkurze – šlapka

Život v mrtvých ramenech Ohře
Den: neděle 16. října 2022
Čas: 10:00
Místo: Nebanice, před restaurací U Zlaté podkovy (50°6'51"N, 12°28'19"E) na jižním okraji
Nebanic při silnici k Ohři
Doprava: TAM: individuální nebo vlak Cheb (8:40) – Nebanice (8:50); vlak K. Vary (7:31) –
Sokolov (7:53) – Nebanice (8:12), pěšky z nádraží cca 700 m.
ZPĚT: individuální nebo vlak Nebanice (14:08, 15:06, 16:07) – Cheb (14:19, 15:17,
16:18); vlak Nebanice (14:50, 15:50, 16:50) – Sokolov (15:08, 16:09, 17:08) – K. Vary (15:30,
16:30, 17:30).
Trasa: Nenáročná vycházka (do 5 km) podél Ohře ke slepým ramenům u Vrbové.
Náplň: Pozorování přirozeně meandrující řeky, doprovodné flóry a při troše štěstí také rybí a
hmyzí fauny mrtvých a slepých ramen.
Průvodci: RNDr. Jiří Brabec (Muzeum Cheb) a RNDr. Jan Matějů, Ph.D. (Muzeum Karlovy
Vary)
Kontakt: J. Brabec, tel.: 734 767 592
Poznámka: Vhodné oblečení a obuv do terénu.
exkurze – šlapka

Výstava hub, regionálních výpěstků a podzimních dekorací
Den: 28. – 29. října 2022
Místo: Městská stodola v Bělé nad Radbuzou.
Doprava: TAM a ZPĚT: individuální.
Náplň: Výstava hub, regionálních výpěstků a podzimních dekorací. Houby budou určeny
mykologem Mgr. Lubošem Zeleným.
Kontakt: B. Triščová (Město Bělá nad Radbuzou), tel.: 775 679 395
Poznámka: Více informací se dozvíte před akcí na www.belanr.cz a
www.ceskyles.ochranaprirody.cz.
přednáška – ucho

LISTOPAD
Setkání přátel přírody Karlovarska
Den: pátek 4. listopadu 2022
Čas: 16:00
Místo: Krajská knihovna Karlovy Vary, sál Dvory (Závodní 378).
Doprava: TAM a ZPĚT: individuální.
Náplň: Jubilejní 10. setkání přátel přírody v Karlových Varech. Jde o pásmo krátkých
přírodovědných přednášek pro širokou veřejnost. Přijďte si poslechnout o nových poznatcích
a objevech z přírody Karlovarského kraje.
Kontakt: J. Matějů, tel.: 730 553 884 a P. Krása, tel.: 724 704 449
Poznámka: Program bude včas upřesněn na www.slavkovskyles.ochranaprirody.cz nebo
kvmuz.cz
přednáška – ucho

Za zimními houbami do PR Diana
Den: neděle 6. listopadu 2022
Čas: 9:30
Místo: Sraz u kapličky na Dianě (49°37´52"N, 12°35´45"E).
Doprava: TAM a ZPĚT: individuální.
Trasa: Diana – přírodní rezervace Diana a zpět (doba trvání exkurze cca 3 hodiny).
Náplň: Exkurze zaměřená na zimní houby přírodní rezervace Diana, zejména na dřevní
houby.
Průvodce: Mgr. Luboš Zelený
Kontakt: L. Koryťáková Nováková, tel.: 728 496 075
Poznámka: Sběr hub není možný z důvodů ochranných podmínek přírodní rezervace Diana.
exkurze – šlapka
foto houby1_LKN (foto: L. Koryťáková Nováková)

Napříč Slavkovským lesem
Den: čtvrtek 17. listopadu 2022
Čas: 9:30
Místo: Sraz na kolonádě v Mariánských Lázních.

Doprava: TAM: vlak Plzeň (8:05) – Mariánské Lázně (9:06); vlak Cheb (8:33) – Mariánské
Lázně (8:52); vlak Karlovy Vary (7:31) – Mariánské Lázně (8:52; přestup v Chebu), délka pěšky
cca 25 min. na kolonádu.
ZPĚT: vlak Bečov n. T. (15:26, 17:26, 19:58) – Mariánské Lázně (16:11, 18:11,
20:43); vlak Bečov n. T. (15:12, 17:26, 19:59) – Karlovy Vary (15:43, 17:55, 20:28), příp.
autobus.
Trasa: Kolonáda v Mariánských Lázních – PR Žižkův vrch – Polom – PR Smraďoch – Farská
kyselka – PR Vlček – PR Mokřady pod Vlčkem – Prameny – NPP Upolínová louka pod Křížky –
PP Dominova skalka – Bečov nad Teplou (náročná trasa s převýšením o celkové délce přes 20
km; změna trasy vyhrazena).
Náplň: Přidejte se na tradiční pěší putování napříč Slavkovským lesem na oslavu Dne boje za
svobodu a demokracii. Přes 20 km dlouhá trasa CHKO Slavkovským lesem povede přes pět
přírodních rezervací a jednu národní přírodní památku. Během túry zdoláme značné
převýšení. Několikrát pokoříme nadmořskou výšku 800 m. Nejvyšším vrcholem trasy bude
Vlčí kámen (883 m n. m.). Cílem turisticko-přírodovědného výletu je Bečov nad Teplou a
samozřejmě občerstvení v některém z restauračních zařízení.
Průvodci: RNDr. Pavel Jaška, Ph. D. a Mgr. Jana Rolková (oba AOPK ČR, RP Správa CHKO
Slavkovský les)
Kontakt: P. Jaška, tel.: 602 213 347
Poznámka: Nutná je vhodná obuv a oblečení do terénu. Nezapomeňte na dostatek tekutin a
jídla na celý den. Doporučujeme vzít si s sebou mapu pro případ dřívějšího návratu nebo
nutného rozdělení skupiny. Vzhledem k tomu, že nemusíme dojít za světla, je vhodné mít
také baterku. Pro značnou náročnost nemůžeme akci doporučit svátečním chodcům.
Účastníci se akce účastní na vlastní nebezpečí.
exkurze – šlapka
FOTO 14: Napříč Slavkovským lesem 17. listopadu. Foto: Jana Rolková.

PROSINEC
Ptáci v zimě nespí
Den: pátek 30. prosince 2022
Čas: 10:00
Místo: Muzeum Českého lesa v Tachově (třída Míru 447).

Doprava: TAM a ZPĚT: individuální.
Náplň: Krátká přednáška o podpoře našich opeřených přátel nejen v zimě (přikrmování,
vyvěšování budek atd.). Za příznivého počasí bude po přednášce následovat ukázka
odchycených opeřenců. Pro návštěvníky bude připraveno malé občerstvení.
Průvodci: Mgr. Martin Liška (Muzeum Českého lesa v Tachově).
Kontakt: M. Liška, tel.: 778 451 779
Poznámka: Teplé oblečení, dalekohled výhodou.
exkurze – šlapka

Vánoční stopovačka
Den: pátek 30. prosince 2022
Čas: 10:00-16:00
Místo: Dům přírody Českého lesa v Klenčí pod Čerchovem (býv. Stará pošta).
Doprava: TAM a ZPĚT: individuální.
Trasa: Nenáročná trasa ulicemi Klenčí pod Čerchovem.
Náplň: Hra pro celou rodinu o historii Klenčí pod Čerchovem.
Kontakt: M. Kokaislová, tel.: 702 169 891
Poznámka: Účastnický poplatek 25 Kč.
exkurze – šlapka

5. ročník fotosoutěže
Téma letošního ročníku: Mezi horami
Uzávěrka soutěže 1. 10. 2022
Vyhlášení vítězů soutěže proběhne 12. listopadu 2022 ve 14:00 hodin v Domě přírody
Českého lesa v Klenčí pod Čerchovem.
Pravidla a podrobnosti k fotosoutěži si můžete přečíst na webových stránkách
https://www.dumprirody.cz/dum-prirody-ceskeho-lesa/akce/fotosoutez-cesky-les2022/nebo www.ceskyles.ochranaprirody.cz.

