
Z desítek překrásných 
přírodních scenérií Stříbr-
né si přibližme alespoň ty 
nejzajímavější. Popisování 
může trvat donekonečna, 
lepší je osobní návštěva s 
vlastním objevováním. 

Každopádně jde o pří-
hraniční oblast s dlouhým 
a sevřeným údolím Nancy, 
kterým se prodírá Rájecký 
potok. Patří k nejhezčím 
údolím v Krušnohoří pro 
zachovalou přírodu, např. 
množstvím starých a ob-
rovských smrků, jedlí a 
buků. Před válkou spodní 
část byla hustě obydlena, 
měla bohaté dějiny opře-
dené řadou pověstí, třeba 
vznikem názvu. Léta zde 
vyráběla sklárna, přádel-
na, tři pily, sodovkárna a 
mnoho dalších živností. V 
Nancy vedle několika pro-
slulých výletních hostinců 
sloužily obchody, škola a 
sídlily staré revíry, polesí 
Stříbrná a Nancy majitelů 
zdejších lesů, rodu Nostit-
zů s hájovnami a lesovna-
mi. I v současnosti najde-
me pár zbytků zašlé slávy 
této části Stříbrné, několik 
domů nebo v žule vytesané 
podobizny básníka Schille-
ra a skladatele Beethove-

na či upomínkovou desku 
k výročí Československa. 

Rájecký potok je hlav-
ní pramennou větví Stří-
brného potoku, jenž se v 
údolí Nancy nazývá Rájec-
ký. V Kraslicích se vlévá do 
Svatavy a jeho čistá voda 
po úpravě zásobuje pitnou 
vodou značnou část města. 
Spolu s přítoky Předním a 
Zadním Kamenným, Cíno-

vým potokem a menšími 
potůčky tvaruje idylické a 
dech beroucí Nancy. Na 
konci osídlené části údolí 
u soutoku s Cínovým poto-
kem působil za 1. republi-
ky polozapomenutý regio-
nální malíř Franz Gruss. 

Přímo na Nancy nava-
zuje úchvatné Skalní měs-
to vysokých žulových věží, 
jenž vystupují z příkrého 
srázu vrchu Šišák u cesty 
"Reitsteig" spojující Nancy 
s Horní Stříbrnou. Pomalu 
dvacítka skal napěchova-
ná v jednom prostoru byla 
teprve nedávno objevena k 
horolezectví. Další vyční-
vající skály Šišáku ve sva-
hu směrem k Horní Stříbr-
né se skládají již z krysta-
lické břidlice a místy pro-
chází geologická hranice. 
Kousek od Skalního města 
se vypíná Špičák, nejvyšší 
vrchol Sokolovska vysoký 
991 m s působivou vyhlíd-
kou na souvislé hraniční 
lesy. Velice poutavé  jsou i 
další výšiny a vrcholky na 
katastru Stříbrné jako Oslí 
vrch, Skaliny, Bukovec či 
Komáří vrch s kamenným 
mořem na Nové Vsi. 

Stříbrná i přes nebla-
hé bourání oplývá i dokla-
dy krásy vytvořené lidskou 
rukou. Jmenujme přede-
vším kostel z roku 1910, 
vilky továrníků a několik 
cenných a již pomalu mi-
zejících ukázek původních 
krušnohorských domů. 
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Místo odpo#inku, klidu, 
p"írodních krás, turistiky,  
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STŘÍBRNÁ se rozpro-
stírá blízko státní hranice s 
Německem nad Kraslicemi 
v nejzápadnější části Kruš-
ných hor přibližně 30 km 
od Karlových Varů. Polo-
žena je do okouzlující ne-
zničené přírody ve výraz-
ném a členitém prostředí 
velkého převýšení od cca 
570 do 990 m (obydlí do 
730 m). Rozlohou se za-

niklou obcí Nová Ves, jejíž 
území Stříbrná spravuje, 
se řadí k největším obcím 
u nás a k nejzalesněnějším. 
Většina rodinných domků 
se soustřeďuje u páteřní 
cesty z Kraslic na Bublavu 

v údolí Stříbrného potoku 
(Dolní Stříbrná) a v po-
bočném strmějším údolí u 
centra obce s kostelem, 

kterému z východu vévodí 
masiv hory Špičák (Horní 
Stříbrná). Nepatrnou zá-
stavbu najdeme i v údolí 
Nancy u silnice na Přebuz. 
V obci žije téměř 500 lidí 
trvale a další desítky re-
kreantů na svých chalu-
pách a chatách přechodně. 
Stříbrná přísluší k minimu 
sídlům v regionu s neklesa-

jícím počtem obyvatel, ale 
mírně stoupajícím. Snadno 
a pohodlně obec zpřístup-
ňuje ze světa hlavní silnice 
z Kraslic a i autobusová 
dopravní obslužnost dosa-
huje slušné úrovně. Zá-
kladní služby jako obchody 
jsou bohužel umístěny v 
nedalekých Kraslicích, ale i 
přesto je obec plně vyba-
vena v posledních letech 
dostavěnou infrastruktu-

rou, tedy plynofikovaná, s 
vodovodem a kanalizací. 
Stříbrná náleží ke skvělé-
mu místu trvalého bydlení, 
k rekreaci i s dobrou na-

bídkou ubytování přícho-
zích návštěvníků hledají-
cích klid a pohodu. Samo-
zřejmě ideální podmínky 
panují v obci k celoroční 
pěší turistice, výletům na 
kolech a díky rozmanitým 
terénům a zázemí i k pro-
vozování zimních sportů. 
Na svoji velikost a zalidně-
nost žije i poměrně širo-
kým a pulzujícím společen-
ským a kulturním děním. 

První písemná zmínka 
o Stříbrné pochází z roku 
1601. Impulsem k osídlení 
zdejší krajiny se staly bo-
haté kvalitní lesy a jejich 
využití v hornictví a zpra-
cování těžby nalezišť rud 
mnoha kovů. Doložena je 
tavírna rud a v místě exis-
tovala jedna z mála mosa-
záren ve střední Evropě. 
Podobně mimořádná byla i 
výroba olea, dýmavé kyse-
liny sírové a modré kobal-
tové barvy, šmolky. V údolí 
Nancy pracovala i sklárna 
s brusírnou skla a zrcadel 
potažená folií z cínu. Po 

vyčerpání rudných loži-
sek s prodražením úpravy 
rud se obyvatelstvo za-

měřilo na produkci knof-
líků, krajek, výšivek, po-
tiskování látek a výrobu 
hudebních nástrojů, sou-
částek. Ve Stříbrné fun-
govala dále cihelna, ně-
kolik pil, mlýnů, kameno-
lomů a velkých textilek. 

Ve své podstatě něko-
lik století rozvoje a růstu 
Stříbrné ukončila trage-
die nástupu dvou totalit-
ních režimů způsobená 
vypjatým nacionalismem 
a rozpoutáním 2. světové 
války. Pro obec to zna-
menalo skoro kompletní 
výměnu obyvatel s děsi-
vým úbytkem počtu lidí a 
hospodářský pád. Zástav-
ba výrazně prořídla a 
některé části obce téměř 
zanikly, jako Nancy nebo 

Horní Stříbrná směrem k 
Nové Vsi. Celkově živá a 
průmyslová obec s mnoha 
živnostmi se rychle změ-
nila v opuštěné místo "na 
konci světa", ale naštěstí 
po letech s těžkostmi se 
stala oblíbenou a příjem-
nou turistickou, sportovní 
a rekreačně výletní loka-
litou. Se štěstím se oproti 
velké části Krušných hor 
vyhnula i vlivům exhalací 
zapříčiněných těžbou a 
spotřebou uhlí v podhůří 
u řeky Ohře. Pěkná, čista, 
zdravá a inspirující okol-
ní příroda ve Stříbrné 
trvale zůstává a je stěžej-
ním darem, bohatstvím a 
perspektivou, v čemž je i 
obecně spatřována shoda 
v budoucnosti obce. 


