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Boží Dar ( 359 571 007, Boží Dar 1

Cheb ( 354 440 302, nám. Krále Jiřího 

Podivuhodná krajina

Č E S K Y

PŘÍRODNÍ DIVY 

Pestrobarevná měsíční krajina v SOOSu 

Národní přírodní rezervace SOOS, vyhlášená v roce 1964, 

je rozlehlé území (221 ha) se soustavou rybníků, mokřadů, 

rašelinišť a slatinišť. T  Naučná stezka dlouhá 1,2 km vede 

po dřevěných lávkách přes místy vyschlé slané jezero s pes-

tře zbarveným rozpukaným dnem. Z mofet do vody vyvě-

rá oxid uhličitý. V nedalekém Novém Kostele se třese zem 

mnohokrát za rok. SOOS je ráj vodních ptáků a obojživelní-

ků, z rostlin zde rostou např. halofity, slanomilné rostliny. 

¤ Dále v SOOSu - výstavy věnované dinosaurům, přírodě SOO-

Su, ptákům, dějinám Země; malá obora s daňky a stanice pro 

poraněné dravé ptáky, kde je pro veřejnost vyčleněna mini 

ZOO.

Ubytování

¤ Penzion Vlasta Peterková, 

Bezejmenná 8, Březová 

 ( 352 661 341

¤ Selský dvůr, Nový Drahov, 

( 354 542 449

¤ Penzion U Jany, Nádražní 112

Sokolov (  352 624 711

Stravování

¤ Salaš Rýžovna, restaurace 

a penzion (  774 410 520

¤ Restaurace U Špejcharu, 

Nový Kostel-Kopanina

 (  354 509 316

¤ Restaurace na Kladské v růz-

ných cenových kategoriích.

11

Okolí

¤ Františkovy Lázně s Aquaforem (5 km)

¤ Motýlí dům v Žírovicích u Fr. Lázní (2 km)

¤ Hrad Vildštejn ve Skalné (3 km)

¤ Hrad Seeberg (8 km)

¤ Cheb (hrad, středověké centrum; 8 km)
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Ze Sokolova je to kousek 
k jedinečným přírodním divům. 
Doporučíme ty nejzajímavější.

Ze Sokolova do chrámu přírody (33 km)
Sokolov è Podstrání è Krásno è zpět na bývalou Čistou è 

Prameny è Kladská. 

Zdatní cyklisté výlet ze Sokolova zvládnou na kole. Lze využít 

služeb autobusů. Vhodnými úseky pro pěší výlet jsou okolí Krás-

na a Kladské, Dlouhá stoka. 

Krásenské rašeliniště se nachází 5 km za Podstráním po levé 

straně silnice do Krásna. Zdejší vrchoviště V Borkách je nej-

větší ve Slavkovském lese. Utrpělo velkoplošnou povrchovou 

těžbou rašeliny.

V krásenském hornickém muzeu v areálu historického cíno-

vého dolu Vilém je přístupná např. těžní věž a šachetní bu-

dova, strojovna, trafostanice a budova dílen. Hlavním expo-

nátem je těžní parní stroj z dolu Marie z roku 1897 a expozice 

k jeho transferu z Královského Poříčí. 

Na náměstí v Krásně stojí pseudorománský kostel sv. Kateřiny 

a pomník pochodu smrti z koncentračního tábora ve Svatavě.

Ke krásenské rozhledně vede žlutá značka KČT. Po obvodu 

kamenné stavby se spirálovitě vine schodiště. 1  U paty je věž 

široká 11 m, na vrcholu, 25 m nad zemí, již jen 3 m. Z vyhlídky 

uvidíme Krušné hory, Doupovské hory, Tepelskou vrchovinu 

či nejvyšší vrcholy Slavkovského lesa Lesný (982 m.n.m.) a Ly-

sinu (981 m.n.m.).

Co by kamenem dohodil jižně od rozhledny protéká Dlouhá 

stoka. Jejím účelem bylo od r. 1536 přivádět vodu z kladské 

soustavy rybníků do hornických měst Krásna a Horního Slav-

kova. Stoka je dlouhá 24 km, napájela 52 rudných mlýnů, pře-

mosťovalo ji 35 mostů, její tok upravovalo 14 stavidel a byla 

široká 2 metry. Dnes napájí vodárnu v Nové Vsi a malé vodní 

elektrárny. Procházka podél stoky vede krásnou přírodou. 

Vhodný úsek je třeba vybrat pomocí mapy. Začít můžeme na-

příklad u rozcestí Dlouhá stoka na zelené značce KČT u Upolí-

nové louky pod Křížky.

Krušnohorské plató 
Na území mezi Božím Darem a Kraslicemi se nachází rozsáhlá 

rašeliniště s unikátní květenou a zvířenou. Květnaté louky zde 

obklopují hluboké horské smrčiny s roklemi a mokřady. 

Boží Dar çè Horní Blatná - Výlet lze podniknout pěšky 

i na kole, s pomocí veřejné dopravy (vlak v Horní Blatné, auto-

bus, cyklobus). Rodiny s malými dětmi asi raději zvolí božídar-

skou Ježíškovu cestu (infocentrum).

Pěšky: NS Božídarské rašeliniště è NS Blatenský pří-

kop è Horní Blatná è NS Horní Blatná - Vlčí jámy, 

městské muzeum (16 km).

Na kole: Krušnohorská magistrála lemuje silnici z Bo-

žího Daru do Horní Blatné (12 km).

Naučná stezka Božídarské rašeliniště (3,2 km) začíná u Info-

centra Boží Dar a vede většinou po dřevěných chodnících. 6  

Na konci se lze napojit na NS Blatenský příkop. Z celé oblasti 

je vidět vrch Špičák, což je nejvyšší sopka ve střední Evropě.

NS Blatenský příkop s 23 zastaveními lemuje 12 km dlouhé 

vodní dílo z Božího Daru do Horní Blatné. 3  Příkop je technic-

kou kulturní památkou. Vodou zásoboval krušnohorské doly 

a později průmyslové závody. 

Okružní NS Horní Blatná - Vlčí jámy vede přes Blatenský příkop 

a Blatenský vrch s rozhlednou  5  k Ledové jámě, 15 m hluboké 

propadlině dolu Jiří, v níž se drží po celý rok sníh. 

Na Kladské obejdeme po dobrodružných dřevěných lávkách 

naučné stezky (1,6 km) působivý průzračný rybník  2  a pro-

hlédneme si lovecký zámeček švýcarského stylu z 19. století 

a další roubené alpské stavby, které sem nechal převést z vý-

stavy ve Vídni kníže Schönburg. 

V Lázních Kynžvart si projdeme lázeňské parky, navštívíme zá-

mek a přilehlý park a vyšplháme ke zřícenině hradu po žluté 

značce KČT. 

Skvosty u Sokolova

¤ Údolí Ohře s jeskyněmi se zdánlivě krasovými jevy ve stěnách 

kaňonu (Královské Poříčí – Staré Sedlo) a příkrými skalnatými 

stěnami, které nás z Lokte doprovodí až ke Svatošským ska-

lám. Celá trasa po cyklostezce.

¤ Rotavské varhany, stěna bývalého lomu se skládá z až 12 m 

vysokých vějířovitě uspořádaných hranolů, které připomínají 

varhanní píšťaly. 4 

¤ Tajuplná hora Krudum nad Hruškovou, Komáří rybníky a kos-

tel sv. Mikuláše (Hrušková) aneb výlet za středověkým hornic-

tvím po žluté turistické značce ze Starého náměstí v Sokolo-

vě.

¤ Na zříceninu hradu Hartenberk po modré turistické značce 

od vlakového nádraží v Sokolově romantickým údolím říčky 

Svatavy nadohled trati železniční lokálky do Kraslic.
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¤ Selský dvůr, Nový Drahov, 

( 354 542 449

¤ Penzion U Jany, Nádražní 112

Sokolov (  352 624 711

Stravování

¤ Salaš Rýžovna, restaurace 

a penzion (  774 410 520

¤ Restaurace U Špejcharu, 

Nový Kostel-Kopanina

 (  354 509 316

¤ Restaurace na Kladské v růz-

ných cenových kategoriích.

11

Okolí

¤ Františkovy Lázně s Aquaforem (5 km)

¤ Motýlí dům v Žírovicích u Fr. Lázní (2 km)

¤ Hrad Vildštejn ve Skalné (3 km)

¤ Hrad Seeberg (8 km)

¤ Cheb (hrad, středověké centrum; 8 km)
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