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Unikátní jeřáb manětínský nově i z ptačí perspektivy 
 
Chlumská hora, 20. října 2011: Český svaz ochránců přírody společně se svým generálním 
partnerem, společností NET4GAS, s.r.o., a Střední lesnickou školou dnes slavnostně zpřístupnili 
novou lokalitu na Karlovarsku. Jedná se o vyhlídkový bod na Chlumské hoře nedaleko barokního 
městečka Manětína. 
 
Vyhlídka na Chlumské hoře se nachází v nadmořské výšce cca 640 m. Převýšení lokality oproti okolní 
krajině je velmi výrazné, proto je tu také tak krásný výhled do kraje. Návštěvníci se tu mimo jiné 
mohou ode dneška seznámit s unikátní faunou a flórou přírodní rezervace, která se rozprostírá na 
svažitých stráních přímo pod vyhlídkou  
Zájemci se mohou vydat na Chlumskou horu z  Chlumu, vzdáleného cca 3 km, po zelené turistické 
značce, na kterou navazuje značená odbočka na vyhlídku. Ačkoli název kopce hovoří o „hoře“ ve 
skutečnosti je na vrcholek sice nezpevněná, ale dobrá přístupová cesta, kterou zvládne např. rodina s 
menšími dětmi, kočárkem či cyklisté. Další možností je cesta zelená turistická značka z Manětína, 
která ale vede prudce do kopce a cesta je tu neudržovaná. 
Samotná vyhlídka byla pro návštěvníky, turisty a milovníky přírody dlouhá léta takřka neznámá.  Nyní 
je součástí vyhlídky příjemné posezení, z něhož lze sledovat krajinu Manětínska doslova z ptačí 
perspektivy, a informační panel. „Tento projekt zcela naplňuje poselství našeho programu.  
Zpřístupnit lidem atraktivní formou přírodní místa, která jsou často v jejich bezprostřední blízkosti a o 
jejichž existenci neměli dříve ani tušení.  Umožnit jim aby se o lokalitě dozvěděli nové a zajímavé 
informace, tak aby se jim příroda kolem nich stala bližší“, uvedl Jan Nehoda ze společnosti NET4GAS.  
Při troše štěstí a pozornosti lze spatřit i jeden z pokladů Chlumské hory – jeřáb manětínský. Tohoto 
křížence jeřábu dunajského a jeřábu břeku jinde na světě nepotkáte. Na první pohled ho lze poznat 
díky růžovým prášníkům v charakteristických bílých květech. K  vzácným druhům rezervace patří také 
pupava obecná dlouholistá, třezalka horská, lilie zlatohlavá, medovník medůňkolistý, pupava 
Biebersteinova, hrachor lnolistý, česnek šedavý horský, skalník celokrajný, kruštík širokolistý, tolita 
lékařská, vemeník dvoulistý nebo jeřáb břek.  
Zdejší lesy, kde se tento jeřáb vyskytuje, spravuje Střední lesnická škola ve Žluticích. Proto aktivity 
žlutické základní organizace ČSOP Alter meles probíhají v úzké spolupráci s touto školou.  
Přijďte na poklidnou podzimní procházku a poodhalte kouzlo zdejší krajiny. Těšíme se na Vás! 
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Český svaz ochránců přírody je občanské sdružení, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu 
přírody a životního prostředí. Posláním ČSOP je ochrana a obnova přírody, krajiny a životního 
prostředí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. V současné době má téměř 9 000 
členů, a to jak profesionální odborníky, zkušené dobrovolníky i ty, kteří prostě "jen" mají rádi přírodu. 
V roce 2009 ČSOP oslavil již 30. výročí. Více najdete na www.csop.cz. 
 

Společnost NET4GAS si je vědoma své společenské odpovědnosti, a proto rozvíjí a dále prohlubuje 
svou koncepci sponzoringu a firemního dárcovství. Je spolehlivým a bezpečným provozovatelem 
přepravní plynárenské soustavy a rozvíjí odpovědnou politiku životního prostředí s ohledem na 
budoucí generace. Oblast podnikání NET4GAS úzce souvisí s otázkou ochrany přírody a životního 
prostředí a od toho se odvíjí i dlouhodobá sponzoringová strategie firmy realizovaná v rámci 
programu NET4GAS Blíž přírodě. NET4GAS je generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody 
a projektu Revitalizace rašelinišť v Krušných horách občanského sdružení DAPHNE ČR – Institut 
aplikované ekologie, podporuje i další subjekty. Podrobné informace o otevřených lokalitách i dalších 
přírodních zajímavostech či typy na výlet představuje veřejnosti na internetových stránkách 
www.blizprirode.cz. 
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