Úvod
Cílem bulletinu je představit veřejnosti třicet nejzajímavějších reliktů zaniklých
obcí Slavkovského lesa z více než šedesáti, jež byly zmapovány v projektu „Obnova reliktů zaniklých obcí Slavkovského lesa“. K těmto třiceti vybraným pozůstatkům po původních obyvatelích byla v rámci projektu vypracována projektová
dokumentace na jejich záchranu. V bulletinu proto také uvádíme části výkresů.
Váš názor na vybrané relikty a návrhy na jejich záchranu nám můžete sdělit
v interaktivním obrázkovém dotazníku na adrese www.jdem.cz/wx4w2.

Oblíbené téma
Velkým krokem v popularizaci zaniklých obcí byl projekt města Březová „Využití fenoménu zaniklých obcí pro rozvoj CR - 1. etapa“, díky němuž vznikla naučná
stezka po sídlech 18 zaniklých obcí a kniha Luďka Jaši „Zaniklé obce na Březovsku“. I tento projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím ROP Severozápad.

O zaniklých obcích
Obce ve Slavkovském lese zanikly, protože z nich byli odsunuti původní obyvatelé a později je pohltil vojenský prostor. Většina z nich zcela zanikla, stavby
byly zbořeny vojáky. Dnes v nich můžeme zkoumat zbytky základů, zdí, kamenné
sloupky, podstavce křížů, boží muka, kamenné mostky, sady, aleje. I tyto poslední fyzické pozůstatky života v bývalém Císařském lese jsou však na nejlepší cestě k definitivnímu zmizení z povrchu zemského zejména díky bujné vegetaci, ale
také díky činorodosti nenechavců. Aby nezanikly poslední zbytky zaniklých obcí,
rozhodla se MAS Sokolovsko požádat o dotaci na vypracování projektových dokumentací na záchranu alespoň některých reliktů. Žádost o dotaci uspěla a spolu
s tímto bulletinem vznikly návrhy na záchranu reliktů. S projektovou dokumentací
v ruce se bude MAS Sokolovsko snažit o získání finančních prostředků na uskutečnění stavebních prací.

Do budoucna
Dalším možným krokem v tématu zaniklých obcí je „zakonzervování“ některé z nich. Co si pod tím představit? Jde o vyčištění místa od přebytečné vegetace,
výstavba cest, stavebně-historický, popř. archeologický průzkum, odkrytí základů, stavební úpravy, vytvoření naučné stezky, odpočinkových míst. Cílem je, aby
návštěvník na místě viděl, jak a kde lidé tehdy žili. Vhodným kandidátem je Krásná Lípa. Na podobné vlně se nese myšlenka rekonstrukce některého „funkčního“
objektu, např. mlýna.
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http://www.mu-brezova.cz/zanikleobce
Luděk Jaša velkou část obsahu svých knih zveřejňuje na Internetu na stránce
www.slavkovsky-les.cz.
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Kaple Panny Marie Sněžné u obce Krásno
Umístění: Kaple je v extravilánu obce, ukryta pod
vzrostlými kaštany cca 100 m napravo
od turistické cesty vedoucí od hřbitova
přes Dlouhou stoku k rozhledně.
GPS:

50.1044692N, 12.7928511E

Rekonstrukční práce budou zahrnovat především sanaci vlhkého smíšeného obvodového zdiva. Sanační omítka
bude zatažena pod stávající přirozený
terén a užita nopová ochranná folie.
Úprava střechy bude spočívat v zamezení jejího přímého styku s kmeny stromů. Bude ošetřena dřevěná
konstrukce krovu, provedena pojistná
hydroizolace a nová plechová krytina
na drážky.
Bude nově položena žulová dlažba v interiéru i na zápraží kapličky, dále
bude obnoveno dřevěné dveřní křídlo a kovové vstupní mříže. Prvky budou
očištěny, odrezeny a ošetřeny ochrannými nátěry.
Přístupová cesta, kterou dnes tvoří
rostlá zemina s travním porostem, bude
upravena v celé délce cca 110 metrů. Povrch kolem cesty, zasažený stavebními
pracemi, bude ohumusován v tl. 10 cm
a oset travní směsí. Okraje úpravy budou ukončeny neviditelným obrubníkem
ukotveným ocelovými hřeby.
Větve přilehlých stromů, které se dotýkají okapů objektu, budou prořezány.
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Pozůstatky objektu Milešov
Umístění: v bývalé obci Milešov poblíž odbočky ze
silnice u informační tabule naučné stezky
Zaniklé obce Slavkovského lesa.
GPS:

50.1102372N, 12.8354706E

Zachované
zbytky
nároží obecního objektu
jsou zarostlé náletovou
zelení. Budou obnaženy
na úroveň přilehlé komunikace, spáry budou vyčištěny od hlíny a organických zbytků, případně
vyspárovány a doplněny
vápennou maltou. Horní ložná spára kamenné
stěny spolu s přilehlým
terénem v šíři cca 2 m (tj.
cca 6 m2) bude zbavena
náletové zeleně a vyrovnána. Horní plocha
obnaženého zdiva bude
očištěna případně stabilizována cementovou,
případně vápenocementovou maltou. Upravený
terén kolem obnovené
a vyspravené stěny se
zadrnuje.
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Milešov 1952 VGHMÚř Dobruška (http://kontaminace.cenia.cz)
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Židovsky hřbitov Arnoltov

R4

Umístění: v lesíku při polní cestě vedoucí
z obce do obory
GPS:

50.1140539N, 12.5883314E

Hřbitov je zarostlý náletem převážně vzrostlými listnatými stromy. Návrh usiluje o rehabilitaci pietního místa estetickými i technickými prostředky, které by
byly v souladu se zvyklostmi užívanými při vytváření židovského hřbitova.
Oplocení: základní nosnou konstrukci tvoří stávající nebo nové kamenné sloupky, doplněné lehkými
dřevěnými výplněmi. Výplň plotu je
navržena jako příhradovina sestávající
z dřevěných podélných pásů a diagonál. Dřevěná výplň je povrchově
ošetřena bezbarvým konzervačním
prostředkem. Vstupní branku tvoří dvě
kyvná křídla.
Zeleň: stávající náletové dřeviny
a křoviska doporučujeme vykácet
na nízký pařez a ošetřit je přípravkem
proti zmlazování. Při opakovaném
nátěru časem samy uhnijí. Na židovských hřbitovech není možné provádět terénní úpravy. Pro zpevnění ploch
je vhodné použití porostu barvínku,
který se nemusí udržovat sečením.
Ostatní opatření: z celkového počtu 29 náhrobků je zapotřebí 15 kusů
narovnat nebo nově umístit. Náhrobky zasazené do hloubky cca 30 cm by
se neměly vyvrátit. Náhrobky je vhodné uklínovat lomovým kamenem, rozhodně ne betonem.
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Pozůstatky kamenného mostku Smrkovec

R6

Umístění: u polní cesty, která spojuje hlavní přístupovou asfaltovou komunikaci v bývalé
obci Smrkovec s pastvinami (směr Lazy).
Mostek vede přes Smrkovecký potok.
GPS:

50.0676092N, 12.5994661E

V zaniklé obci Smrkovec byl mostek důležitým komunikačním tělesem. Mostek je neznámého stáří, odhadem asi 150 let. Šířka mostku je cca 5,5 m, rozpětí
cca 2,5 m, výška nivelety nad potokem cca 2,0 m. Mostek a stěny jsou ve velmi
špatném stavu v důsledku dlouhodobě zanedbané údržby.
Cílem je provést udržovací práce na mostku a nábřežních zdech tak, aby byla
obnovena původní funkční podoba a umožněno bezpečné užívání. Mostek je stále intenzívně využíván pro přechod skotu při pastvě a má rozměry pro přejezd
i těžké techniky.
Architektonické řešení mostku a zdí zůstane zachováno původní, tj. spárované pohledové kamenné zdivo z přírodního kamene. Dlažba na mostovce nebyla
pod hlínou vidět, ale předpokládáme, že povrch byl vydlážděn kamennými kostkami z dostupného kamene, případně vybranými přírodními kameny. Obnova povrchu počítá s vybranými kameny místního nálezu. Rozpočet obsahuje i doplnění
mostku po obou stranách kamennými
nebo dřevěnými sloupky s nataženým
lanem, případně řetězem nebo dřevěnými vodorovnými madly.
Pro smysluplnou obnovu kvalitního
reliktu a prodloužení jeho funkce v krajině je nezbytně nutné odstranit historicky
náletové stromy atakující kamenné konstrukce a trvale je postupně ničící.

řez A - A
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vzorový řez korytem

Historický letecký snímek z 50. let na zaniklou obec smrkovec.
V kroužku vyznačena poloha mostku.
Zdroj: letecké snímkování z archivu Dobruška
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Křížek u Kostelní Břízy
Umístění: u zámeckého parku na začátku
obce ve směru od Arnoltova
GPS:

50.1127675N, 12.6181072E

Převrácený
poškozený
kamenný
sokl
s uraženým křížkem leží
na neupraveném terénu
se zbytky pařezů v jeho
bezprostředním
okolí.
Na přední straně soklu
obrácené směrem k silnici byla umístěna kovová
destička s nápisem (letopočet 1880).
Zrekonstruované stávající části budou doplněny o chybějící prvky
a celek bude znovu osazen na upravený terén
v místě původního umístění. Na restaurovaném
kamenném soklu bude
umístěn nový kovový křížek. Jsou navrženy dvě
varianty. Jedna s vlnitým
křížem, který má evokovat tělo Krista, a druhá dle
historických
podkladů,
kde na tomto místě stával vysoký kříž s tělem
Krista. Zchátralá deska
s letopočtem na přední
straně soklu bude nahrazena plastovou deskou,
patinovanou do odstínu
tmavé mědi, jež k soklu
bude přilepená.
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Židovsky hřbitov Krásná Lípa

R9

Umístění: cca 200 m od splavu v hrázi vodní nádrže
Rovná po pěšině do kopce
GPS:

50.0978278N, 12.6456661E

Hřbitov je zarostlý vzrostlými listnatými stromy. Na hřbitově je umístěno
celkem 114 pomníků, z větší části poměrně zachovalých. Menší část z tohoto
počtu je vyvrácených nebo poškozených. Po obvodu hřbitova stojí kamenné
sloupky původního oplocení. Rovněž je
patrná bývalá vchodová branka se 2 kamennými sloupky.
Hřbitov by měl být vždy oplocen, aby
byly stanoveny hranice, kde je vhodné
dodržovat pietní chování. Navrhujeme
nové oplocení sestávající z žulových
sloupků (14 ks stávajících a 32 ks nových) a dřevěných výplní. Náletové dřeviny a křoviny (cca 70 ks) doporučujeme
vykácet na nízký pařez. Původní hřbitovy
byly bez stromů a z hlediska zachování
náhrobků je důležité prosvětlení jejich
okolí. Pro zpevnění ploch je vhodné
použití porostu barvínku, který se
nemusí udržovat sečením. Všechny
navrhované prostředky jsou střídmé
ve výrazu i technických detailech.
Pro hřbitovy Arnoltov i Krásná
Lípa navrhujeme stejné oplocení,
protože ze zbytků zachovalých sloupů u obou hřbitovů se zdá, že hřbitovy byly opravdu řešeny stejným
způsobem i v minulosti. Odlišně
však bude provedeno moření plotů
a vstupních branek.

14

15

Pomník na návsi Lobzy
Umístění: na návsi mezi stromy
GPS:

50.1350683N, 12.6841431E

Jedná se o opracovaný čtyřhranný
pomník, cca 1 m vysoký, z leštěné žuly
s nezřetelným zlatým nápisem. Po křížku, který byl osazen na pomníku, zbyl jen
otvor. Podstavec křížku je téměř z poloviny zahrabán jako ochrana proti vyvrácení.
Cílem obnovy je vyzvednout stávající
podstavec, opravit jej kamenickým způsobem, doplnit nedochovaný křížek (kovářská práce) a umístit pomník na nové
základy se zachováním původního
umístění.
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Pomník zaniklé obce Smrkovec

R12

Umístění: u hospodářské asfaltové cesty, která
vede k bývalé raketové základně přes
území zaniklé obce Smrkovec
GPS:

50.0688161N, 12.5951978E

Cílem je provést udržovací práce na stávajícím tělese památníku a obnovit povrchy bezprostředního parteru. V bezprostřední blízkosti památníku jsou vzrostlé
stromy různého stáří, které památník atakují a které navrhujeme odstranit.
Architektonické řešení vlastního památníku zůstane zachováno původní. Kamenný památník bude očištěn odborným kamenickým způsobem. Bude odstraněno vyteklé lepidlo v okolí hladkých pamětních desek. Celý kamenný monolit
památníku bude následně očištěn mechanicky i případně vodou a napenetrován
proti vlhkosti.
Přístup k památníku přes příkop bude zadlážděn na sucho do štěrku a drtě
přírodními kameny menšího formátu cca 15 – 20 cm. Obnova povrchu počítá s vybranými kameny místního nálezu. Do stávajícího odvodňovacího příkopu hloubky
cca 400 mm podél asfaltové cesty bude na zhutněný štěrkový podsyp položeno
betonové potrubí, aby byl zajištěn průtok dešťové vody příkopem. Na koncích potrubí je navrženo zpevněné čelo mostku vyzdívané z místních kamenů uložených
do cementové malty. Kamenná plocha volně přechází do okolního trávníku. Podél
zpevněné kamenné plochy bude obnoven trávník v ploše cca 27 m2.

stávající stav
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navrhovaný stav
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Pomník obětem 1. sv. války Studánka

R14

Umístění: turistické rozcestí Studánka (žlutá
značka), u silnice mezi Zlatou a Lazy
GPS:

50.0916514N, 12.5876950E

Architektonický návrh obnovy vychází z původní podoby a jeho cílem je napravit následující chyby: chybějící žulové desky na čelní straně s tesanými nápisy,
zašlý podstavec pod reliktem, nálitky cementové malty v zadní části reliktu, plocha se znečištěnou štěrkovou drtí, rozpadající se obrubník, přístup k reliktu přes
nezpevněný terén. Za tímto účelem bude provedeno:
 obnova reliktu kamenickým způsobem s doplněním chybějících desek
 zabezpečení stability (zvážit možnost jeho narovnání do svislé polohy)
 nové vyzdění obrubníku podstavce přírodním kamenem
 provedení spárované dlažby uvnitř reliktu a v okolí obrubníku
 vytvoření nového přístupového chodníčku, doplnění okolí lavičkou
 úprava okolí, odstranění náletové zeleně, vyčistění rygolu a propustku

návrh úprav
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návrh úprav - řez A - A
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Boží muka u zaniklé obce Studánka I

R15

Umístění: 		u silnice, 400 m nad pomníkem obětem 1.
sv. války ve Studánce ve směru na Lazy
GPS:

50.0879675N, 12.5851325E

Boží muka jsou tvořena poškozeným kamenným kvádrem, který není pevně
usazen v prostoru. Žulový relikt je vysoký 190 cm a má rozměr 45x47 cm.
Relikt bude kamenicky restaurován a budou doplněny poškozené části. Návrh
terénních úprav a vlastní osazení objektu vychází z tvaru pozemku a fixuje místo
umístění Božích muk v prostoru uprostřed pomyslné kruhové plochy na betonovém základu o průměru 120 cm a hloubce 60 cm. Tato plocha o poloměru 5 m je
mírně svahována novou ornicí směrem k jejímu středu, na kterém je pak usazen
vlastní relikt. Výška středu kruhové plochy bude oproti jejímu obvodu vyšší o cca
50 cm. Kruhová plocha bude osazená kusy lomového kamene v hustotě naznačené ve výkresové dokumentaci. Plocha kruhu bude oseta travním semenem.

návrh terénních úprav
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Boží muka u zaniklé obce Studánka II

R16

Umístění: 		v aleji na polní cestě vedoucí od božích
muk u Studánky I (200 m)
GPS:

50.0886353N, 12.5828061E

Jedná se o typický příklad kapličky – Božích
muk umísťovaných ve venkovském prostředí. Objekt je silně poškozen. Omítka na cihelném zdivu je téměř na celém povrchu zničena, zdivo je
částečně rozdrolené a chybí část taškové krytiny
na sedlové střeše. Okolí kapličky je neupravené. Vlastní objekt je rozměrů 130x86 cm, vysoký
244 cm + sedlová střecha výšky 95 cm.
Návrh počítá se standardní stavební obnovou
drobné stavby. Smíšené zdivo (cihla, kámen) celého objektu bude vyspraveno a povrch upraven
sanační omítkou, která bude zatažena až pod
stávající terén. Obnovena bude i střecha kapličky. U paty objektu bude po jeho obvodu položen
do rostlého terénu ochranný pás z pískovcových
desek o šířce 20 cm a min. tl. 3 cm, který bude
chránit bezprostřední okolí kapličky. Navrhovaná
barevnost úprav: omítka šedobílá, pálená střešní
krytina hnědočervená, kámen pískovec.
Na protilehlou stranu úvozové cesty je navržena kamenná lavička s výhledem do prostoru
zaniklé obce Studánka.
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stávající stav

navrhovaný stav
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Objekt Týmov

R17

Umístění: 		100 m směr Kostelní Bříza od turistického
rozcestníku Týmov (žlutá značka)
GPS:

50.0937417N, 12.6113397E

Místo s podstavcem křížku je na vyvýšeném místě u vzrostlého javoru. Podstavec má tvar lichoběžníku a je obrostlý mechem. Mezi křížkem a lesní cestou
je mělký příkop.
Návrh obsahuje i přemístění stávající křížku v rámci jedné parcely o cca 4,0 m
dál od stromu na rovnou plochu. Křížek na novém místě bude mít lépe upravený
bezprostřední parter a přístup k němu bude vhodnější. Podstavec křížku bude renovován do předpokládané původní podoby a osazen na nový základ a opatřen
novou kovovou částí, která se nedochovala. Prostor kolem podstavce křížku se
zadláždí kamennou dlažbou.
Podstavec křížku bude vyzděn z tříděného lomového kamene na maltu
cementovou a vyspárován jako režné
zdivo. Na vyzděný podstavec se nalepí
mrazuvzdorným tmelem kamenná hlavice z jemnozrnné broušené (ne leštěné)
žuly tmavošedé barvy. Uprostřed hlavice je vynechán otvor pro vlepení kovové
části křížku vyrobeného z válcovaných
ocelových profilů. Kovové části křížku budou nejprve žárově pozinkovány
a následně natřeny 2x vrchním nátěrem
barvou na kov (např. kladívkovou) v barvě šedého grafitu, případně tmavého
bronzu.
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Pomník padlým Horní Žitná

R18

Umístění: 		u turistického rozcestníku Bývalá Horní
Žitná (červená značka) severně od Lazů,
u silnice Zlatá - Lazy
GPS:

50.0624475N, 12.6262606E

Pomník, který je jedinou připomínkou zaniklé obce Horní Žitná, je tvořen nahrubo otesaným kamenným monolitem se dvěma slepými okny, na jejichž místě byly dříve vzpomínkové desky. V oknech jsou zbytky černého opakního skla.
Podstavec pomníku z prokládaného betonu je značně narušený povětrnostními
vlivy a je nutné ho stavebně opravit.
Kamenný monolit se mechanicky a vodou očistí, šetrně zbaví zvětralých odpadávajících částí a napustí penetrací kamenickými
oleji. Dále se doplní dvě slepá okna novými
deskami z tmavé žuly s vytesanými, případně frézovanými vzpomínkovými nápisy.
Na rozšířený základ kolem základu monolitu se obezdí podstavec režným zdivem
z přírodního kamene stejného typu jako terénní zídky. Pro terénní vyrovnání jsou navrženy obnovené kamenné terénní schody
uložené do betonového základu se štěrkovým vyrovnávacím podsypem. Kamenné celistvé masívní stupně mohou být celé nebo
budou skládané z více prvků kladených
na vazbu.
Pro vzhled reliktu je žádoucí výsadba
křovinatými rostlinami s převisem, aby se
rozčlenila hmota zadní opěrné zídky. Stávající vzrostlý strom bude doplněn výsadbou
vzrostlé lípy.
Výraznou architektonickou závadou je
stávající plechové oplocení, vymezující okolí reliktu. Přestože je navržena zeleň, bude
zakrytí jen částečné. Doporučuje se jednat
s vlastníkem na výměně oplocení za důstojnější v bezprostředním okolí reliktu.
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Podstavec křížku Dolní Žitná
Umístění: 		po levé straně silnice mezi Studánkou
a Lazy, v místě býv. Dolní Žitné
u odbočky směr býv Ostrov
GPS:

50.0693439N, 12.6169058E

Jde o dochovaný kamenný podstavec s pozůstatkem kovového kříže. Je umístěn v bažinatém prostoru a není k němu žádný přístup.
Relikt bude po obnově přemístěn ke stávající cestě, vedoucí od hlavní asfaltové silnice
do lesa. Na této cestě je již umístěna informační
tabule o zaniklých obcích Slavkovského lesa.
Architektonické řešení reliktu zůstane zachováno původní, bude doplněna pouze část
kovového křížku (2 varianty) a upraveno bezprostřední okolí parteru nového umístění přírodními kameny. Obnova povrchu parteru
počítá s vybranými kameny místního nálezu.
Kamenný podstavec křížku bude očištěn a mírně poškozené části vyspraveny kamenickým
způsobem trvanlivými pryskyřicemi.
Tesané nápisy na dříku a soklu budou citlivě
podle možností obnoveny. Dochovaný zbytek
původního zdobeného litinového křížku bude
očištěn a natřen proti korozi základním nátěrem a 2 x vrchním matným nátěrem na kovy.
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Cesta k obci s kamennými patníky

R24

Umístění: 		cesta se napojuje na silnici mezi
Březovou a Lobzy cca 800 m před
Lobzy; vede po ní zelená turistická
značka „Stezka sv. Vavřince“
GPS:

50.1374922N, 12.6768078E

Na začátku cesty u silnice se nachází kovová závora, před níž je umístěna
informační tabule o zaniklých obcích Březovska, místní informační tabule a turistický rozcestník. Zhruba o 200 m dál za závorou se nacházejí zachovalé žulové patníky, odhadem 10 ks, lemující cestu k zaniklé obci. Patníky jsou vyvrácené
směrem od cesty a některé jsou vrostlé do okolních stromů.
Cílem je obnova zachovalého úseku
původní štětové cesty. Obnova se skládá ze 1) vzpřímení stávajících roztroušených patníků, jejich doplnění novými,
a 2) rekonstrukce části cesty do původního stavu s ukázkou historického způsobu štětování. Upravovaný úsek cesty
bude zakončen zpevněním přechodu
pro dobytek, aby nedocházelo k rozšlapání turistické stezky.
V rekonstruovaném úseku bude
umístěno upomínkové a odpočivné místo s výhledem do krajiny. Kamenná lavička bude z žulového masivu s povrchovou úpravou broušenou nebo tryskanou.
Na čele a na bocích sedací desky budou
vytesány nápisy připomínající obnovou původní štětové cesty. Architektonické řešení bylo navrženo v návaznosti na místní turistickou trasu a výhledově
zvažovano u stavbu reliktu – křížku před
kovovou závorou u vjezdu na cestu.
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situace obnovené části cesty

přechod pro dobytek
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Bývalý kostel sv. Jakuba Vranov

R39

Umístění: na začátku zaniklé obce Vranov poblíž
letiště u obce Rovná
GPS:

50.1022258N, 12.6855494E

Z kostela jsou dochovány jsou pouze jednotlivé roztroušené kameny. Cílem
akce je obnovit památník zaniklé obce Vranov. Celý projekt obnovy památníku
zaniklé obce je z technických a ekonomických důvodů rozdělen do více etap.
První etapa, jež je součástí předloženého projektu, zahrnuje zejména průzkumné práce, které mají upřesnit lokalizaci bývalého kostela sv. Jakuba Většího
a rozsah přilehlého hřbitova.
Průzkumné záchranné práce zahrnují kopané sondy ve vyznačených místech. Sondy mají
proměnnou hloubku dle konfigurace terénu. Ze
sondážních prací bude vyhotovena podrobná
výkresová a textová dokumentace. V případě,
že v průběhu sondážních prací budou nalezeny
pozůstatky prokazatelně starších stavebních
konstrukcí, případně jiné historické artefakty,
budou práce probíhat pod dohledem příslušného orgánu památkové ochrany, přestože lokalita není vyjmenovanou archeologickou lokalitou
z důvodů intenzívní vojenské cvičné techniky.
Plocha zastavěného území obce sloužila jako
cíl cvičné ostré střelby a do prostoru hřbitova
a kostela dopadaly dělostřelecké granáty, případně sloužil k zakopání těžké vojenské techniky při vojenských cvičeních.
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Kamenný článek - pozůstatky
po křížku Paseka

R44

Umístění: 		na začátku cesty do zaniklé obce Paseka
poblíž Lobzů
GPS:

50.1373503N, 12.6773606E

Kamenný objekt je neznámého původu, může to být
podstavec křížku, ale také zeměměřičský bod. Žulový
kámen obdélníkového tvaru uprostřed s pozůstatkem
po osazení další kovové části se tyčí mírně nad stávající
terén. Dle písemných záznamů lze předpokládat, že zde
mohl být umístěn církevní objekt – křížek, jelikož se v obci
nenacházel kostel a relikt se nachází v nejvyšším bodě
nad obcí.
Kamenný článek se zbytkem kovové části bude ponechán na svém místě, neboť jeho technický stav neumožňuje efektivní využití do obnoveného reliktu. Vjeho blízkosti bude umístěn žulový podstavec s kovovým křížkem
zcela nový, přičemž bude upraveno bezprostřední okolí
parteru nového umístění přírodními žulovými kameny.
Návrh kříže obsahuje 2 varianty.
Ve vzdálenosti cca 4,8 m před závorou, mimo štěrkovou cestu, bude urovnán stávající zatravněný terén
do plošiny rozměrů cca 1,5 x 1,5 m. Bude vyhloubena jáma
o rozměrech 650 x 650 mm do hloubky cca 500 mm,
která bude vysypána kamennou drtí a zhutněna. Na toto
zpevněné základové podloží bude usazen kamenný blok podstavce křížku. Kolem podstavce bude provedena zádlažba z nepravidelných žulových kostek nebo
kamenů lokálního původu.
Tělo kříže má dynamický tvar evokující lidské tělo a je tvořeno dvěma prolínajícími se segmentovými ohýbanými ocelovými pásy s povrchem upraveným
šopováním mědí v matové úpravě.
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Smírčí kříž nad silnicí
Rudolec - Kostelní Bříza

R46

Umístění: 		mezi vrchem Letná a silnicí vedoucí mezi
Rudolcem a Kostelní Břízou
GPS:

50.1243158N, 12.6220253E

Smírčí kříž se nachází v náletovém březovém hájku, je vzhledově zachovalý,
mírně vyvrácený, 1 m vysoký. Fyzický stav reliktu není podle předběžné prohlídky
dobrý a vyžaduje základní odborné kamenické ošetření.
Cílem je obnovit poškozené kamenné části tohoto reliktu. Zároveň s obnovou
poničených částí je navrženo vytvoření podstavce pro relikt pro zlepšení viditelnosti reliktu a snadnější údržbu objektu.
Kamenná část reliktu může být opravena v kamenické dílně, případně přímo
na staveništi. Poškozená část bude stabilizována kamenickým způsobem (např.
praskliny zality kompozitním materiálem), impregnována proti povětrnostním
vlivům, a opětovně usazena na původní obnovené místo. Relikt bude doplněn
čtvercovým soklem výšky 125 mm. Vlastní kamenný objekt bude osazen na nízký
základ z prokládaného betonu. Horní viditelná plocha bude vyzděna z přírodního kamene s vnitřním betonovým jádrem. Základ zabezpečí stabilitu a umožní
bezproblémovou údržbu bezprostředního okolí. Obnova povrchu parteru počítá
s vybranými kameny místního nálezu.
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Pozorovací stanoviště Smrkovec

R51

Umístění: 		na loukách jihovýchodně od bývalé obce
Smrkovec, podél cesty ze Smrkovce
do Lazů.
GPS:

50.0658522N, 12.6058992E

Betonové vojenské pozorovací objekty jsou po mírných úpravách využitelné.
Cílem akce je umístit podél stávající komunikace směrovky k jednotlivým krytům
K1 až K4 a informační tabuli o historii zaniklé obce Smrkovec (Schönficht) a zachovaných vojenských zařízení nacházejících se v jejím blízkém okolí.
Směrovky jsou
navrženy z pozinkovaného profilu UPE
80. Směr je vyznačen šikmým seříznutím
vodorovné
části profilu a šipkou
z vyvrtaných otvorů. Popisy označující vzdálenost a typ
krytu budou nastříkány na stojině
profilu „bednovým“
typem písma v černé barvě. Informační
tabule bude dřevěná
stejného typu, jakým
jsou označeny naučné cesty po zaniklých obcích CHKO
Slavkovský les.
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Královská alej - Kostelní Bříza

R52

Umístění: 		mezi zámkem v Kostelní Bříze
a velkostatkem u Arnoltova, na zelené
turistické trase sv. Vavřince
GPS:

50.1154242N, 12.6174300E

Jde o historickou alej, vedoucí z podzámčí v Kostelní Bříze směrem na Arnoltov. Povrch cesty není v celé délce stejný. V převážné ploše tvoří cestu udusaný
povrch štěrku s pískem a naplavenou hlínou, s největší pravděpodobností se štětovaným podkladem. V delších úsecích je cesta s vyježděnými kolejemi různé
hloubky. Na začátku cesty od zámečku jsou po pravé straně zbytky opěrných
zídek a několik kamenných patníků.
Cílem je provést obnovu, návrh systémové údržby a doplnění stávající Královské aleje. Navržené práce jsou umístěny v úseku cesty na katastru Kostelní Břízy
v celkové délce cca 750 – 850 m.
Protože se jedná o poměrně dlouhý úsek původně komfortní cesty, je třeba práce z finančních důvodů rozdělit do více etap. V první je třeba vytvořit projektovou
dokumentaci obnovy celé cesty. Jedná se kompletní zaměření, dendrologický průzkum, sondy do struktury cesty v počtu cca 4 příčných sond v rozestupech 400 m
a základní hydrologické posouzení odtokových poměrů po celé trase cesty.
Nezávisle na celém projektu obnovy cesty navrhujeme zrealizovat některá
technická opatření na vybraných krátkých úsecích. Dále je třeba v první etapě
kompletně odstranit náletové křoviny po obou stranách v trase celé cesty. Ponechány budou jenom kvalitní stromy na vhodném místě pro budoucí perspektivní
využití o obvodu kmene větším než 50 cm. Předpokládáme, že zároveň budou
odhaleny zbývající kamenné patníky, které budou zpětně osazeny jednostranně
na pravou stranu cesty nad svahem. Dále je třeba v první etapě dosypat místa
největších terénních prohlubní a výmolů.
Dále jsou navržena 4
místa s úpravou opěrné zídky do svahu, s lavičkou, odpadkovým košem a úpravou
menší plochy stávající cesty.
Stávající propustek s malým
mostkem navrhujeme buď
opravit, nebo provést nový dle
návrhu. Nakonec je navržen
nový přechod pro krávy odolný proti poškozování cesty,
ke kterému dnes dochází.
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Boží muka u zaniklé obce Studánka
Umístění: při polní cestě nad bývalou obcí
Studánka mezi relikty č. 15 a 16.
GPS:

50.0879792N, 12.5840206E

Boží muka, tvořená poškozeným kamenným kvádrem,
jsou umístěna mezi dvěma vzrostlými stromy. Žulový relikt je vysoký 170 cm a má rozměr 22x 37 cm. V rozšířené hlavici byl patrně umístěn votivní obrázek. Obelisk je
mírně vychýlený od vertikální osy. Umístění Božích muk
mezi dva stromy vytváří prostorový celek přirozené monumentality s průhledem do prostoru zaniklých lidských
sídel.
Relikt bude kamenicky obnoven (zhlaví) a narovnán.
Po rekonstrukci kamenného obelisku bude tento znovu
usazen na základovou patku z betonu prokládaného lomovým kamenem. Povrch základu bude dokončen vrstvou
ornice osázené trávou. Vlastní kamenný obelisk bude stabilizován pomocí klínků z lomového kamene. Na osu reliktu
navrhujeme ve vzdálenosti asi 5 m umístit kamennou lavičku.
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Hřbitov Kostelní Bříza

R57

Umístění: vedle kostela sv. Petra a Pavla
na Kostelní Bříze
GPS:

50.1170519N, 12.6219622E

Hřbitov je udržován, rostou však na jeho ploše nevhodně zvolené i umístěné keře a rovněž lavičky již nesplňují
estetické požadavky. Dominantním prvkem je kříž s tělem
Ježíše. Hřbitovní zeď je opravena, osazeny jsou dvě vstupní brány s kovanou ocelovou mříží. Stále probíhá obnova
kostela. V polovině 20. století byly náhrobky postupně demolovány a odvezeny na okraj nedalekého lesa směr Kamenice vzdáleného vzdušnou čarou cca 650 m.
Keře budou vysazeny do skupiny v jižní části pozemku,
a soliterně na severu. Jedná se celkem o čtyři kusy Amelanchier lamarckii ‘Ballerina’, zapěstované do formy vícekmenu. Z pietních důvodů je navrženo nové umístění původních náhrobních kamenů, z nichž malá část se nachází již na pozemku hřbitova.
Protože již není možné identifikovat původní umístění náhrobních kamenů,
bude jejich instalace provedena podél hřbitovní zdi na betonový základ, který
bude od samotné zdi oddělen spárou se štěrkem, bude vodorovný, s výškovými
stupni tak, aby maximální výška vystupující nad terén byla 30 cm. Povrch betonového základu bude opracován pemrlováním. Vzhledem k tomu, že terén hřbitova
se postupně svažuje, budou betonové sokly zhotoveny jako dilatované segmenty o délce cca 3 - 6 m dle svažující se plochy tak, aby z nejvyššího horního terénu vystupovaly cca 10 cm a v nejnižší spodní části maximálně 30 cm nad terén.
Do betonové směsi bude použité světlé žulové kamenivo.
Dva kusy laviček s opěradly budou umístěny podél štěrkové cesty, samostatně mezi stromy je umístěna lavička bez opěradla. Kříž se sochou Krista a kamenný
vícestupňový podstavec bude renovován. Proběhne očištění suchým otryskáním,
natření „kovářskou“ barvou a pozlacení nápisů. Podél instalovaných náhrobků
bude v šířce 100 cm na nízko posekaný stávající bylinný porost nasypána 8 cm
vysoká vrstva štěrkopísku. Ta bude následně zapravena frézováním do podkladu
a plocha bude oseta hřišťovou travní směsí. Tímto vznikne travnatý chodníček
snášející sešlap, který je možné sekat v častější frekvenci než zbylé plochy.
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Pomník zaniklé obce Lobzy

R59

Umístění: 		na návsi v Lobzech
GPS:

50.1350347N, 12.6840328E

Cílem je umístit na pomyslné návsi v obci Lobzy vedle tabule s mapou Slavkovského lesa nový pomník na zaniklou obec Lobzy. Pomník vypoví o velikosti
zástavby v obci před jejím opuštěním a následným zničením v padesátých letech
20. století. Pomník ve tvaru plastického zastavovacího plánu obce doplní blízké
informační tabule o zaniklých obcích Slavkovského lesa, které dokumentují ještě
starší stav původních obcí před druhou světovou válkou.
Vlastní reliéf budou tvořit zeleň, cesty, rybníky a nápisy. Domky budou nalepeny dodatečně. Symboly domků budou vytvořeny z broušené, případně leštěné slinuté keramické desky (vhodná je červená barva). Prostor kolem podstavce
křížku se zadláždí kamennou dlažbou do podkladní a kladecí vrstvy štěrku a drtě,
spáry se zapískují.
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Pomník obětem války Rudolec

R60

Umístění: 		na konci obce, napravo od silnice
ve směru na Kostelní Břízu
GPS:

50.1316111N, 12.6162339E

Umístění kamenného monolitu na betonové desce, či soklu je vyhovující, ostatní doplňující úpravy parteru nepovažujeme za důstojné
a vhodné pro takto pojatý památník. Jedná se
zejména o vysypaný štěrk kolem soklu bez jakékoliv úpravy regulující rozlézání štěrku do okolí,
dále o nevhodné řešení přístupu přes malý příkop
a o řešení poškozených sloupků s řetězem kolem
celého pietního místa. Uspořádání a velikost stromů po obou stranách pomníku jsou dobré, a není
třeba kromě jejich základní údržby provádět další
úpravy.
Cílem stavebníka je obnovit poškozené části
tohoto pomníku. Zároveň s obnovou poničených
částí je navržena úprava okolí. Navrženým řešením a doplňujícími úpravami se zabezpečí snadnější údržba okolí objektu. Stávající poziční architektonické řešení zůstane zachováno původní. Bude převážně
upraveno okolí.
Fyzický stav kamenné části památníku je podle předběžné prohlídky dobrý
a vyžaduje pouze základní odborné kamenické ošetření. Na podstavné desce
se odstraní poškozené betonové části, zbývající povrchy se rovněž mechanicky a vodou očistí a připraví k budoucímu obložení (obezdění) kamenem. Volně
ložené kameny kolem desky se vykopou. Betonové sloupky budou odstraněny
i s betonovými základy.
Kamenné sloupky budou osazeny do kapsy v betonovém základku a zality cementovou mrazuvzdornou zálivkou, případně mrazuvzdorným venkovním
tmelem. Nová kamenná dlažba malého formátu doběhne přes betonovou patku
až ke kamenným sloupkům. Po obvodu mezi sloupky bude proveden obrubník
široký 20 cm a bude v terénu osazen do betonového základu.
Kolem obloženého soklu bude položena dlažba menšího formátu (světlý drobnější kámen), přístupový chodník bude vydlážděn z přírodního kamene
většího formátu (tmavý kámen), na hutněný štěrkový podsyp v tl. 10 - 15 cm.
Mezi sloupky bude osazen nový kovový řetěz (kovářská práce). Stávající plochu
od trávníku směrem ke stromům navrhujeme posázet polehavými keři barvínku,
břečťanu apod.
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Pomník obětem války Kamenice

R61

Umístění: v trojúhelníkové křižovatce v horní
části obce
GPS:

50.1286994N, 12.6497728E

Jde o žulový pomník s mramorovou deskou. Okolí pomníku je ohraničeno
žulovými sloupky pospojované řetězem s velkými oky. Těsné okolí je vysypáno
šterkem.
Cílem je obnovit poškozené kamenné části tohoto
reliktu. Zároveň s obnovou
poničených částí je navrženo
vytvoření základové desky
pod podstavcem, které zlepší
stabilitu reliktu. Dále budou
obnoveny povrchy parteru v kontaktním okolí, které
jsou hlavní architektonickou
závadou. Tyto práce povedou
také k usnadnění údržby pomníku.
Protože pravděpodobně pod celou plochou památníku prochází kořenový
systém dvou sousedních stromů, jsou navržená opatření v založení památníku
pouze v malých hloubkách na hutněných štěrkových podsypech a mají za úkol
spíše vyrovnávat značné nerovnosti v upravených plochách kolem památníku.
Vrchní líc základové desky bude 10 cm pod upraveným terénem. Na desku se
osadí zrestaurovaná soklová část a vlastní kamenná stéla památníku.
Kamenné sloupky budou po obvodě znovu osazeny do betonových patek
a bude mezi ně položen obrubník z tmavého přírodního kamene do betonového
lože s vyrovnávacím štěrkopískovým, nebo štěrkovým podsypem.
Kolem tělesa soklové části bude položena dlažba (světlý drobnější kámen, případně mozaika), a dále přístupový chodníček (tmavý kámen), obě dlažby do kladecí vrstvy štěrkodrtě 4,0 cm a s podsypem štěrkem. Mezi sloupky bude osazen
původní zrestaurovaný kovový řetěz v délce cca 5,9 bm. Bude provedena výsadba habrů, případně tisů v počtu cca 10 ks sazenic (nové pozadí reliktu).
Stávající koryto odvodnění za propustkem je třeba důkladně vyčistit. V délce
cca 4,0 m po obou stranách budou kamenné stěny výšky 0,5 – 0,8 m přezděny
ze stávajících kamenů na cementovou maltu a vyspárovány.
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Pomník obětem 1. světové
války - Březová

R62

Umístění: 		vpravo u silnice směr Kamenice,
		na spojnici ulic Lesní a Bezejmenná
GPS:

50.1453239N, 12.6434042E

Jedná se o žulový objekt, v přední části je umístěna mramorová deska s nápisem, v horní části je vyryt kříž. Bezprostřední okolí pomníku je zarostlé přerostlými
okrasnými tůjemi a betonové a kamenné plochy jsou místy poškozeny. Přerostlá
zeleň znesnadňuje údržbu kolem pomníku. Kovové sloupky se řetězy, rozsypané
oblázky a bludné kameny před pomníkem nejsou dle našeho názoru vhodným
doplňkem parteru pomníku. Cílem architektonického návrhu je minimálními prostředky vytvořit vhodné řešení parteru ke stávajícímu pomníku. Upravený parter
má být snadno udržován při malých provozních nákladech a má odolávat povětrnostním i jiným destruktivním vlivům.
Kámen vyžaduje základní odborné kamenické ošetření. Po odstranění tují
bude vybrán prostor okolo reliktu od vrchní vrstvy smíšené zeminy, štěrkové drti
s oblázky a solitérních kamenů před pomníkem. Kamenný malý schůdek před
vrchní deskou s monolitem bude zapojen výškově do nové kamenné dlažby. Původní kovové sloupky budou nahrazeny sloupky z přírodního kamene připravené v kamenické dílně. Bude provedeno vyčištění stávajícího potrubí pro odvod
dešťových vod. Otevřený příkop bude zatrubněn a zasypán.Kolem tělesa soklové
části a pomníku bude položena dlažba
(světlý drobnější kámen) a přístupový
chodník (tmavý kámen). Mezi sloupky
bude osazen nový kovový řetěz.
V pozadí reliktu se vysadí 2 stromky – lípa a kvetoucí keře jako podnož
vzrostlým stromům a zároveň optické
pozadí pomníku. Z keřů doporučujeme
pěnišníky, nebo keře, které je možné
kultivovat řezem, např. tavolníky, trojpuky apod. Na závěr prací bude plocha kolem dlažeb oseta trávou.
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Památník zaniklé obce
Rudolec - náves

R63

Umístění: 		na návsi v Rudolci
GPS:

50.1334883N, 12.6159903E

Památník zaniklé obce Rudolec je řešen jako obraz historické mapy zaniklé
obce v dlažbě, která se barevně výrazně odlišuje od pozadí dlažby chodníků. Obraz v dlažbě schematicky zobrazuje historickou situaci obce před zánikem podle
plánů stabilního katastru.

Architektonické řešení památníku bylo navrženo se záměrem návaznosti
na výhledově zvažovanou stavbu kapličky z důvodu její přísně dodržované orientace podélné osy východ-západ. Proto součástí návrhu vlastního památníku je
naznačení možného vzhledu kapličky a jejího umístění, protože bezprostředně
navazuje na památník tvořený dlažbou před zamýšlenou kapličkou.
Dlažba znázorňující mapu obce bude položena do cementové malty a vyspárována. Plocha ostatní mimo objekty a cesty obce je navržena z přírodních kamenů
přiměřeně upravených k pokládce v proměnné tl. 50 – 100 mm kladených do kladecí vrstvy. Celková plošná výměra nových dlažeb celého památníku je 93 m2.
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Boží muka mezi Rudolcem
a Kostelní Břízou

R64

Umístění: 		na půli cesty mezi Rudolcem a Kostelní
Břízou, v zatáčce před modřínovou alejí
GPS:

50.1235419N, 12.6213536E

Jedná se o kamenný podstavec křížku s rytinou
v přední části, vysoký necelý metr. Křížek se již nezachoval, tudíž bude osazen nově. Fyzický stav kamenných
částí reliktu je podle předběžné prohlídky dobrý a vyžaduje základní odborné kamenické ošetření.
Zároveň s obnovou poničených
částí je navrženo
přemístění reliktu
na stejný pozemek
na viditelné místo
u cesty. Vlastní kamenný objekt bude
umístěn na nízký betonový sokl,
obezděný z přírodního kamene. Sokl
zabezpečí stabilitu
a umožní bezproblémovou údržbu
bezprostředního
okolí. Obnova povrchu parteru počítá s vybranými kameny místního nálezu. Kamenný podstavec křížku bude očištěn a mírně
poškozené části vyspraveny kamenickým způsobem trvanlivými pryskyřicemi.
Ke konstrukci nosného kříže bude přinýtován kruh
průměru 20 cm kovaný z pásoviny. Na tento podklad
bude osazen menší kříž připomínající siluetu Krista na kříži. Menší křížek navrhujeme pozlatit, případně vybrat věrnou imitaci zlata v nátěru, např. trvanlivou barvou zlaté
metalízy.
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Boží muka na křižovatce Rudolec
Umístění: 		na křižovatce Rudolec / Kostelní
		Bříza / Mýtina
GPS:

50.1270022N, 12.6230850E

Jedná se o kamenný podstavec křížku, vysoký cca 1,3 m,
v dobrém stavu. Okolí místa pro Boží muka musí být upraveno,
vyčištěno od náletové zeleně. V současné době se dochovaný
podstavec ztrácí v této zeleni. Zároveň s obnovou poničených
částí je navrženo přemístění reliktu na stejný pozemek na viditelné místo u cesty.
Architektonické řešení reliktu zůstane zachováno původní,
bude doplněno pouze částí kovového křížku, který se nedochoval – jsou navrženy 2 varianty. Vlastní kamenný objekt bude osazen na nízký betonový základ. Horní viditelná plocha bude vyzděna z přírodního kamene. Základ zabezpečí stabilitu a umožní
bezproblémovou údržbu bezprostředního okolí. Obnova povrchu
parteru počítá s vybranými kameny místního nálezu. Kamenný
podstavec křížku bude očištěn a mírně poškozené části vyspraveny kamenickým způsobem trvanlivými pryskyřicemi.
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Křížek z r. 1799 v Čisté

R66

Umístění: 		vlevo u polní cesty z Podstrání směr
		býv. Chaloupky
GPS:

50.0991453N, 12.7043528E

Jedná se o kamenný podstavec s vysokým kovovým křížem, který je zrezlý.
Cílem je přemístit stávající křížek v rámci jedné parcely o cca 10,5 m. Důvodem
přemístění je ochrana křížku, který v současné době stojí blízko zatáčky lesní
cesty, po které je sváženo těžené dřevo a křížek je těžební činností ohrožován.
Zároveň bude na novém místě lépe viditelný z hlavní lesní cesty a spolu se samostatně stojícím smrkem vytvoří přijatelnou pohledovou kompozici. Po přesunutí křížku na vybrané místo bude kolem křížku provedena kamenná předlažba
do kladecí vrstvy se štěrkovým podsypem. Přístupová plocha ke křížku směrem
od cesty se vyseká a urovná se zachováním mělkého příkopu.
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MAS Sokolovsko
MAS Sokolovsko o. p. s. (místní akční skupina) byla úspěšně založena dne
21. 7. 2006 se 17 zakladateli z veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu Sokolovsko:
 koordinace rozvoje regionu ve všech oblastech
 realizace metody LEADER a programu EAFRD na území regionu
 rozvoj a propagace regionu a jeho turistického potenciálu
 vytváření nových forem a možností ekonomického
		 a turistického využití krajiny
 ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot pro rozvoj turistického ruchu
 podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí
 služby při financování projektů k rozvoji regionu
 posouzení projektů k rozvoji regionu
 koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu
 tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných
k rozvoji regionu
 součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu
 příprava informačních a metodických materiálů a školních pomůcek
 výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže
 spolupráce na rozvoji lidských zdrojů
 zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu kraje
 provoz informačních center – koordinace a rozvoj
 atestování služeb poskytovaných svými členy pro zajištění
		 kvality a standardu služeb
 činnosti spojené se spoluprácí s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu
 obnova místních doprovodných komunikací včetně infrastruktury, kulturních
památek, významných budov, základního občanského vybavení
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Svazek měst a obcí Kraslicka
Mikroregion Pod Chlumem
Mikroregion Sokolov - východ
Kynšperk nad Ohří
Horní Slavkov
Krásno
Libavské Údolí
Rovná

Stříbrná

SRN

Přebuz

Bublava

Šindelová
Kraslice
Rotava

Jindřichovice

Oloví

Dolní Nivy

Okres Cheb

Chodov

Vintířov

Krajková
Josefov

Svatava
Habartov

Mírová

Lomnice
Královské
Poříčí

Sokolov
Chlum
Svaté Bukovany
Dolní
Kaceřov Maří
Rychnov
Dasnice
Kynšperk
nad Ohří
Šabina
Libavské
Březová
Údolí

Jenišov

Nové
Sedlo

Staré
Sedlo

Hory

Okres Karlovy Vary

Loket

Horní Slavkov

Rovná

Krásno

Kontaktní údaje
MAS Sokolovsko o.p.s.
Nám. Míru 230, 357 61 Březová
IČ: 279 62 008
E-mail: info@mas-sokolovsko.eu
Web: www.mas-sokolovsko.eu
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