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Vesničky
Slavkovského lesa
CYKLOTRASA Č. 4
SOKOLOV – KOSTELNÍ BŘÍZA - VÍTKOV
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Kopcovitá trasa nás zavede do východního cípu Slavkovského lesa, který sice nepoznáme v jeho plné kráse
(Kladská), ale i tak si odneseme vzpomínky na oblast,
kde historicky vládlo hornictví kovů a původní němečtí
obyvatelé. Projedeme se lesoparkem a údolím Lobezského potoka, pokocháme se výhledem od kaple sv. Máří
Magdalény na Kamenici, potěší nás vzkvétající vesnička
Kostelní Bříza.
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Rovná - V horní a střední části původní obce byla na počátku

Na bájný vrch Krudum vede zelená značka po zpevněné ces-
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Nedaleko Sokolova je na kopci obec Hrušková se sportovním

ní koryta potoka a výstavbu nové silnice do Hruškové.

centrem a s pozůstatky pozdně románského kostela sv. Mikuláše (13. stol.), který byl objeven v r. 2002-2004 při archeologických průzkumech. 3
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Březová - Multifunkční centrum Březová (r. 2010) plní funkce
restaurace, baru, kulturního/sportovního sálu, bowlingu, minisquashe a zábavné herny (www.mu-brezova.cz).
Kamenice - Kaple sv. Máří Magdalény 7 s vyhlídkou na Sokolovskou pánev. T
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Bystřina - Rybník ideální na koupání, do něhož je skrze skalní

Do středu Slavkovského lesa (Kladská) vede rozbitá asfaltka kolem přehrady Krásná Lípa (odbočka v osadě Bystřina,
1,8 km za K. Břízou).
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Nedaleko Sokolova je na kopci obec Hrušková se sportovním
centrem a s pozůstatky pozdně románského kostela sv. Mikuláše (13. stol.), který byl objeven v r. 2002-2004 při archeologických průzkumech. 3
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Shrnutí trasy
Délka trasy: 31 km, čas: 1:18 hod., nastoupáno: 473 m
nadmořská výška: 392 – 765 m, start v 392 m
551 m
525 m
500 m
475 m
450 m
425 m
400 m
373 m
0m

5 km

10 km

Ubytování
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Stravování

Penzion Vlasta Peter-
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Vinárna Lobzy, ( 352 699 164

ková, Bezejmenná 8,

¤

U Bílého koníka, Kostelní Bříza

Březová ( 352 661 341

( 352 600 550

i

Sokolov ( 359 808 729, nám. Budovatelů
Březová ( 352 633 510, městský úřad
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Dovolená na Sokolovsku - produktové balíčky

www.sokolovsko.info
Mikroregion Sokolov - východ

neprodejné

