
Kraslická vyhlídková stezka 
4 km dlouhá krásná procházka po Zámeckém vrchu s lavička-

mi, altánky, vyhlídkami, prameny a lesními plody. Mapa a popis 

stezky jsou vyvěšeny na zábradlí pod lékárnou naproti děkan-

skému kostelu u zapomněnky. 
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Na říčce Svatavě se mezi kopci u česko-německé hranice 

rozkládá město Kraslice a obce Stříbrná, Bublava a další. 

Všechny mají hornickou minulost. Velikou tradici zde má 

výroba hudebních nástrojů. Reálie těchto tradic a nejvý-

znamnější přírodní památky potkáme v pěších a cyklistic-

kých výletech. Využijeme přitom osvědčeného železnič-

ního spojení ze Sokolova až za hranice. 3 

Letní bobová dráha: délka 800 m, přev. 25 m nebo 45 m. Nad 

Klingenthalem, v Mühleithenu, ul. Floßgrabenstraße 1. 

Schöneck: 7  v rozsáhlém areálu hotelu na kopci uprostřed lesů 

hned u železniční zastávky najdeme vyžití na půl dne. Je zde 

menší krytý aquapark s umělými vlnami, vesmírná stanice, 

lanové centrum v lese a mnoho atrakcí pro děti jako bungee-

trampolína, hřiště, prolézačky.

Naučná stezka Stopami horníků

Kraslice è od kostela v centru červená trasa KČT è Zelená hora è 

Bublava è okruh obcí è u restaurace modrá značka è Olověný 

vrch (restaurace, rozhledna 13,5 m) è Tisovec (výhledy) è Tisovské 

rozc. è mimo turistické značky è Hradiště (skály, zbytky hradu)

Začátek stezky je 200 m od hraničního přechodu na Bublavě. 4 

Některé z 15 tabulí jsou poškozené. Náročnost střední, délka 

13 km, pro pěší a cyklisty. Krásná příroda.

Zajímavosti Kraslic

Děkanský chrám Božího Těla: dominanta v centru, rozlehlá 

novorománská bazilika z r. 1896.

Evangelický kostel: na hřbitově zajímavé pomníky.

Město hudebních nástrojů: výroba od 17. stol. doposud; pro-

dejna celosvětově známé firmy Amati v ul. Dukelská 44.

Bývalé městské jatky: Mimořádně architektonicky cenné, leč 

nepřístupné, z r. 1904, na jižním okraji města. 

Muzeum Kraslické dráhy: Sídlo na nádraží v ul. Kapitána Jaro-

še 713/9.

Horský cyklovýlet na Přebuz
Kraslice è po hlavní silnici směr Sokolov, za městem podél říčky 

Svatava, do Rotavy è Šindelová (13 km) è Krásná Lípa è Přebuz 

(19) è Rájecké údolí è Stříbrná (28) è Kraslice (33).

Náročnost: vyšší   Jízdní kolo: všechny typy

Profil: kopcovitý

Rotavské varhany: Bývalý čedičový lom s odkrytou stěnou tvo-

řenou 12 m vysokým vějířem hranolů. Odbočka z Dolní Rota-

vy doleva nebo po žluté značce KČT z rozc. U Rotavy. T 

Rotava: Tradiční železářská výroba.

Šindelová: Zbytky vysoké pece; rybník Tajch s restaurací; ka-

menný hřib 400 m SV směrem od křižovatky Šindelová–Krás-

ná Lípa

Přebuz: Hornická obec na konci světa, s nejmenším počtem 

obyvatel (74) ze všech 594 měst v ČR. Barokní kostel sv. Barto-

loměje, Přírodní park Přebuz (tři přírodní rezervace).

Odbočky

¤ V Dolní Rotavě doprava lesní cestou po žluté značce podél 

potoku Skřiváň s korytem plným balvanů k zámečku Favorit 

a dále do Šindelové.

¤ Úniková cesta z Šindelové è Rotava è Smolná è Kraslice

¤ Z Přebuzi  6  po zelené kolem Špičáku (990 m) do Rájeckého 

údolí

¤ Za Přebuzí, 300 m za rozc. Pod Vysokým vrchem (červená) do-

prava na lesní cestu a vstříc dobrodružství intuitivně po hlav-

ních cestách. Ideální je trefit druhou velkou odbočku doleva. 

Když budeme mít štěstí, vyjedeme na Bublavě. 

¤ Na konci Rájeckého údolí ve Stříbrné è doprava do kopce è 

Bublava è státní hranice è Klingenthal è z kopce na hlavní 

silnici è Kraslice.

Cyklistická pouť na Sněžnou a Vysoký kámen 
Kraslice, kostel è žlutá značka KČT è Sněžná (4 km) è silnice 

č. 218 è doprava do Kostelní (11), po červené značce Vysoký 

kámen, zpět è Počátky (14) è z kopce do Kraslic (21). 

Náročnost: střední   Jízdní kolo: kromě silničních

Profil: kopcovitý, zvlněný

Sněžná: Poutní kostel a pozdně gotická socha sv. Jakuba Větší-

ho, kaplička sv. Antonína. 5  Ze 111 domů v r. 1934 zde u kos-

tela zbyla škola a hostinec.

Vysoký kámen: pozoruhodná skalnatá vyhlídka tvořená kře-

mencem s několika štíhlými pilířovitými útvary. 1  

Kostelní: Na kostele sv. Jiljí je reliéf draka zakusujícího muže se 

svitkem. Znázorňuje pověst o Vysokém kameni.

¤ Prodloužení pro zdatné cyklisty: 

 přes Luby za Sněžnou ze silnice č. 218 doprava è Mlýnská è 

Liboc (potok Přední Liboc, přír. park Leopoldovy Hamry, ská-

ly, romantické údolí) è doprava è Opatov è Luby (naučná 

stezka Lubsko, rozhlednička na golf. hřišti) è Zálubí è doleva 

Valtéřov è Kostelní.

 přes Německo Luby è přechod pro pěší do Wernitzgrünu è 

po krásné silnici Markneukirchen è Zwota è Klingenthal è 

Kraslice.

Procházka u sousedů

Vlakem Kraslice è Klingenthal è Schöneck

Klingenthal:  2  leží v zemském okresu Vogtland a je stejně jako 

Kraslice hudebním městem.

Muzeum hudby a zimních sportů: Ul. Schlossstrasse 3

Kruhový kostel Knížete míru: r. 1737, 900 míst k sezení, nejvý-

znamnější historická budova města. Ul. Kirchstraße 19

Mini ZOO: zábavná a zajímavá procházka světem zvířat. Např. 

medvěd hnědý či králíci na pohlazení ve výběhu. 5 min. z cen-

tra, Amtsberg 22.

Vogtland Arena: světoznámý skokanský můstek. Ul. Falkenstei-

ner Straße 133
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Kraslická vyhlídková stezka 
4 km dlouhá krásná procházka po Zámeckém vrchu s lavička-

mi, altánky, vyhlídkami, prameny a lesními plody. Mapa a popis 

stezky jsou vyvěšeny na zábradlí pod lékárnou naproti děkan-

skému kostelu u zapomněnky. 

i

Mikroregion Sokolov - východ  neprodejné

Dovolená na Sokolovsku - produktové balíčky

www.sokolovsko.info

Sokolov ( 359 808 729, nám. Budovatelů

Kraslice ( 352 686 328, nám. TGM 1782

Výlety okolo Kraslic 

Č E S K Y

KRAJEM HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ

20

© PLANstudio s.r.o.

3

4

6 7

5



Kraslická vyhlídková stezka 
4 km dlouhá krásná procházka po Zámeckém vrchu s lavička-

mi, altánky, vyhlídkami, prameny a lesními plody. Mapa a popis 

stezky jsou vyvěšeny na zábradlí pod lékárnou naproti děkan-

skému kostelu u zapomněnky. 

i

Mikroregion Sokolov - východ  neprodejné

Dovolená na Sokolovsku - produktové balíčky

www.sokolovsko.info

Sokolov ( 359 808 729, nám. Budovatelů

Kraslice ( 352 686 328, nám. TGM 1782

Výlety okolo Kraslic 
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