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Pochoďáky

Kolem průmyslových závodů se prosmýkneme do kouLoketské
kolečko
(12 km) pověstmi a bohaté na zážitky.
zelné přírody
opředené
cyklostezkou
podél
Autobusem
do
Lokte
Z krátkých i delších è
výletů
si vybere
každý.

Staré náměstí è asfaltová cyklostezka podél Lobezského poto-

za houpacím mostem doprava

ka è po pravé straně míjíme sportovní areál Baník è koupaliště
po levé straně za potokem è Areál zdraví è podél potoka pod

è

do Kozích vrchů è na vrcholu přejít na žlutou značku KČT a dolů
1

S dětmi k jezeru Michal (3,8 km)

po 50 m doleva po zašlé asfaltové cestě è dlouho do kopce

Ohře až na Svatošské skály
è

Městské procházky

silnicí R6 è jezero Michal è konec cyklostezky a zpět.

k loketské porcelánce è autobusem domů.
Vycházka pro děti se spoustou prolézaček na trase. První objeÚdolím Ohře projdeme až ke “zkamenělému svatebnímu prů-

víme v Husových sadech u krytého bazénu. 6 V parku jsou ryb-

vodu v čele s Janem Svatošem”. Od skalního výjevu se vydáme

níky, vzácné stromy a botanická naučná stezka. V areálu Baníku

vzhůru do Kozích vrchů. Nahoře si na vrstevnicové cestě pod vr-

(odbočka z cyklostezky) objevíme opičí dráhu a skluzavky. U kou-

chem Koule (658 m.n.m.) užijeme výhledy na strmé stěny údolí.

paliště za můstkem přes potok jsou dvě udržovaná dětská hřiště
s prolézačkami a občerstvením. Za rozmanitými zahrádkami projdeme vyzdobeným tunelem do Areálu zdraví a sportu, 7 kde si

Dobytí Hartenberku (12 km)

vyhraje celá rodina (hospůdka s pískovištěm a hračkami, hřiště).

Staré náměstí è vlakové nádraží, podél kolejí směr

Druhýhradby
tunel nás nasměruje
k jezeru
s velkým tobogánem.
Za
– jen pro
odvážné

Kraslice po modré značce KČT è Svatava è Podlesí è ranč Vránov 3

è Luh n. Svatavou è Hřebeny è hrad Hartenberk dle ce-

4

4
Vzhůru
na Krudum a za Mikulášem

dule (do kopce) è po cestě do Josefova è autobusem domů (či

(838 m.n.m.; 11 km na Krudum)

vlakem z Luhu).

Centrum è po cyklostezce podél Lobezského potoka až na její
konec za jezero Michal è doprava do kopce podél lesa è na sil-

Ke zřícenině barokně přestavěného gotického hradu Harten-

nici a dále do kopce serpentinami è Hrušková (sportovní cent-

berg 1 nás přivedou romantické klikaté lesní cesty podél říčky

rum s občerstvením) è 20 m nad sportovním centrem doprava

Svatava. Hrad se 40m studní ve skále je veřejnosti přístupným

a sledovat značení bílým kolečkem na stromech a kamenech è

soukromým majetkem. Možná na něm potkáte dobrovolníky,

Milíře (první domy, které potkáme) è Krudum s rozhlednou 8

kteří jej opravují. Borovice stojící 200 m východně od hradu je

lesem na cestu z Milířů na Třídomí è doleva z kopce è u mysliv-

nejsilnější památnou borovicí v ČR (obvod 3,8 m).

ny rozcestník KČT è po žluté ke kostelu sv. Mikuláše, potkáme

è

informační
o středověké
těžbě è Hrušková a zpět.
Lesopark atabule
golfové
hřiště
Dolní Rychnov (4,3 km)
3

Říká
že Krudum
hlavuzahrádky
(les), stříbrné
srdce Baní(stříJako se,
předchozí
trasamá
pozelenou
cyklostezce,
za areálem
doprava
podélpatu
potůčku
(přítokna
potoka)
a zahrádek
stále
brná
a zlatou
(v bažinách
úpatí se
kdysi rýžovalo
ku èruda)
silnice vpravo
památný jilm,
přejít
a dále po apolní
do
kopce
zlato).
Je è
to utajuplná
hora opředená
mnoha
legendami
poè zavzniknul
ním doleva
ke golfovému
cestě k Rychnovskému
věstmi.
Tajemný kostel rybníku
sv. Mikuláše
ve 13.
stol., v 16.
è podél aněj
doprava
a po 400 m
směrem
k lesoparhřištizaniknul
stol.
v letech
2002-2006
byldoleva
postupně
odkryt
při ar-

ku
s rybníky. průzkumu.
cheologickém
Lesopark
hřiště
vznikly
jakona
rekultivace
výsypky
SilvesOdbočka:i golfové
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hnědého uhlí.
senské

2

Pochoďáky
Loketské kolečko (12 km)
Autobusem do Lokte è cyklostezkou podél
Ohře až na Svatošské skály
è

è

za houpacím mostem doprava

po 50 m doleva po zašlé asfaltové cestě è dlouho do kopce

do Kozích vrchů è na vrcholu přejít na žlutou značku KČT a dolů
k loketské porcelánce è autobusem domů.
Údolím Ohře projdeme až ke “zkamenělému svatebnímu průvodu v čele s Janem Svatošem”. Od skalního výjevu se vydáme
vzhůru do Kozích vrchů. Nahoře si na vrstevnicové cestě pod vrchem Koule (658 m.n.m.) užijeme výhledy na strmé stěny údolí.

Dobytí Hartenberku (12 km)

Za hradby – jen pro odvážné

Staré náměstí è vlakové nádraží, podél kolejí směr
Kraslice po modré značce KČT è Svatava è Podlesí è ranč Vránov 3

Vzhůru na Krudum a za Mikulášem

è Luh n. Svatavou è Hřebeny è hrad Hartenberk dle ce-

(838 m.n.m.; 11 km na Krudum)

dule (do kopce) è po cestě do Josefova è autobusem domů (či

Centrum è po cyklostezce podél Lobezského potoka až na její

vlakem z Luhu).

konec za jezero Michal è doprava do kopce podél lesa è na silnici a dále do kopce serpentinami è Hrušková (sportovní cent-

Ke zřícenině barokně přestavěného gotického hradu Harten-

rum s občerstvením) è 20 m nad sportovním centrem doprava

berg 1 nás přivedou romantické klikaté lesní cesty podél říčky

a sledovat značení bílým kolečkem na stromech a kamenech è

Svatava. Hrad se 40m studní ve skále je veřejnosti přístupným

Milíře (první domy, které potkáme) è Krudum s rozhlednou 8

è

soukromým majetkem. Možná na něm potkáte dobrovolníky,

lesem na cestu z Milířů na Třídomí è doleva z kopce è u mysliv-

kteří jej opravují. Borovice stojící 200 m východně od hradu je

ny rozcestník KČT è po žluté ke kostelu sv. Mikuláše, potkáme

nejsilnější památnou borovicí v ČR (obvod 3,8 m).

informační tabule o středověké těžbě è Hrušková a zpět.
Říká se, že Krudum má zelenou hlavu (les), stříbrné srdce (stříbrná ruda) a zlatou patu (v bažinách na úpatí se kdysi rýžovalo
zlato). Je to tajuplná hora opředená mnoha legendami a pověstmi. Tajemný kostel sv. Mikuláše vzniknul ve 13. stol., v 16.
stol. zaniknul a v letech 2002-2006 byl postupně odkryt při archeologickém průzkumu.
Odbočka: z Třídomí po žluté značce na Komáří rybníky a ke Krásenské rozhledně 2
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Arboretum Antonín (1 km)
Staré náměstí è zámeček è
poliklinika, gymnázium

è

směrem k zelenému nadzemnímu

parovodu, kde začíná arboretum. 5
Arboretum na bývalé výsypce Antonín s převýšením 50 m bylo
založeno v letech 1969-1974 pro potřebu experimentálních výzkumů zaměřených na prognózu obnovy lesa na půdě zasažené lidskou činností (průmysl aj.). Spektrum dřevin je odhadováno na 200 druhů.
Ubytování
¤

Ubytovna na Baníku

Stravování
¤

Sokolov
( 605 740 463

Multifunkční centrum Březová
s barem a restaurací ( 352 600 001

B. Němcové 1780,
¤

Restaurace a pizzerie na Starém
nám. v Sokolově. V létě terasy.

i

Sokolov ( 359 808 729, nám. Budovatelů
Loket ( 353 225 959, T. G. Masaryka 12
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Dovolená na Sokolovsku - produktové balíčky

www.sokolovsko.info
Mikroregion Sokolov - východ

neprodejné

