
     

 

 
 

  

 

 

 

 
Klub českých turistů, odbor Krušné hory Sokolov 

ve spolupráci s městem Březová u Sokolova 
vás srdečně zve na 52. ročník 

dálkového pochodu a rodinné turistické a cyklistické akce 

    SSOOKKOOLLOOVVSSKKÁÁ  PPAADDEESSÁÁTTKKAA  
PPáátteekk  3311..  88..  22001188  
Pěší trasy: 
1) Městská trasa IVV 10 km 
2) Pěší trasa 10 km (IVV razítko) – Ze Sokolova do Citic za výhledy na jezero Medard 

Prezentace a start: od 15:00 - 21:30 hod. - Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace -  
Žákovská 716 (čtvrť Šenvert - 200 m pochodem od vlakového nádraží a Dopravního terminálu v Sokolově). 
 

SSoobboottaa  11..  99..  22001188  
Pěší trasy (10 – 50 km) a cyklotrasy povedou ke kapli sv. Máří Magdalény u Kamenice 
s nejkrásnějším výhledem v CHKO Slavkovský les.  
 

Prezentace a start: Vlakové nádraží Sokolov od 6:30 do 9:30. 
 

Pozn.: Pěší trasa 50 km startuje od 5:30 do 6:15 ve Střední škole živnostenské Sokolov, 
příspěvková organizace, Žákovská 716 (čtvrť Šenvert) 
 

Cíl: Motor Bar a Retro Café vedle sokolovského gymnázia (1,5 km od startu) od 10:30 do 18:00. 
 

Startovné v sobotu: Členové KČT a děti do 15 let včetně 20 Kč. Ostatní účastníci 30 Kč.  
 

Občerstvení v průběhu akce: Z vlastních zásob, v hostincích a restauracích na trasách či v cíli. 
Na hlavní kontrole v Kamenické hospůdce dostanou účastníci zdarma chleba se sádlem a cibulí. 
 

Různé: Na start kratších tras v Arnoltově budou účastníci odvezeni zdarma autobusem. Odjezdy 
autobusu ze startu přibližně v 7:00, 7:35, 8:15, 9:00 a 9:45. Autobus v 9:45 vyjede až do Kostelní 
Břízy a je určen především pro rodiny s dětmi a starší turisty (do Sokolova je to pak 11 km po 
rovině a z kopce). Základní trasa Arnoltov – Kostelní Bříza – Kamenice – Březová – Sokolov měří 
15 km a lze ji zkrátit o 5 km využitím MHD z Březové do Sokolova (hodinový takt). 
 

NNeedděěllee  22..  99..  22001188 

Výlet vedený průvodcem dlouhý 11 km (razítko IVV) za výhledy do okolí Jindřichovic (zaniklá obec Hory). 
Odjezd vlakem ze Sokolova v 7:32 do Oloví (7:50). Ukončení výletu v Rotavě. Příjezd vlakem do Sokolova 
v 14:27. 
 

Ubytování: Pořadatel zajišťuje v pátek a v sobotu pouze pro zájemce o přespání ve vlastním 
spacím pytli za 50,-Kč/noc v tělocvičně ve Střední škole živnostenské Sokolov, příspěvková 
organizace, Žákovská 716 – Šenvert. 
 

Odměna za účast: Diplom, razítka IVV, turistická razítka. Možnost zakoupit turistickou vizitku 
„Sokolovská padesátka“. Absolventi tras nad 30 km obdrží zdarma odznak akce, ostatní si jej 
mohou koupit za 30,- Kč. 
 

Bližší informace a přihláška k ubytování: 

Josef Ticha, 357 55 Bukovany 132, tel: 777 830 672,  

e-mail: pepa.ticha@centrum.cz web: http://www.spoluhraci.cz/kct-odbor-krusne-hory-sokolov  a 

 

mailto:pepa.ticha@centrum.cz
http://www.spoluhraci.cz/kct-odbor-krusne-hory-sokolov


Partneři akce 

 

SSttřřeeddnníí  šškkoollaa  žžiivvnnoosstteennsskkáá  SSookkoolloovv,,  

ppřřííssppěěvvkkoovváá  oorrggaanniizzaaccee  

 
Nabízíme výhodné ubytování pro veřejnost v domovech mládeže. 

Cena ubytování 185,- Kč. 
 

DM Sokolov – K. H. Borovského 1267, tel.: 775 751 150 

DM Kynšperk nad Ohří – Mládeže 496, tel.: 775 751 152 

DM Kraslice – Kpt. Jaroše 1843, tel.: 736 650 042 

------------------------------------------------------------------------------- 

 MMěěssttoo  BBřřeezzoovváá  uu  SSookkoolloovvaa  --  

  bbrráánnaa  ddoo  SSllaavvkkoovvsskkééhhoo  lleessaa 
 

Březová byla založena ve 14. století a nachází se na úpatí Slavkovského lesa jihozápadně od Sokolova. 

Současná Březová představuje pro široké okolí a region jedno z center kulturního, sportovního či společenského dění, které nabízí 
řadu zajímavostí. Jedním z pilířů je nově zrekonstruovaný Kulturní dům a Multifunkční centrum. To nabízí návštěvníkům celou 
řadu různorodých aktivit, od služeb Městské knihovny, přes digitální kino Admira sloužící také k pořádání divadel či koncertů, až 
po sportovní činnost v multifunkční hale, kde se pořádají i plesy. Všechny prostory si lze také pronajmout pro soukromé či firemní 
účely. Zároveň se zde nachází také bowlingové centrum, minigolfové hřiště a restaurace.  

Březová je dále centrem, odkud lze vyrazit na mnoho okolních turistických tras, ať už pěšky nebo  na kolech. Tyto trasy nabízí 
celou řadu možností k návštěvám zajímavých destinací. Jako příklad můžeme zmínit kapličku sv. Máří Magdalény, která je 
dominantou nedaleké vsi Kamenice a z jejíž okolní vyhlídky je krásný pohled na Sokolovsko, Chebsko, ale třeba i na jezero 
Medard či na některé oblasti nedalekého Německa. Dále lze zmínit např. běžecké stopy na Lobzech, Rudoleckou stodolu nebo 
památky na Kostelní Bříze, kterými jsou zámecký park a kostel sv. Petra a Pavla. Nedaleko se nachází také velmi oblíbená 
restaurace „U Bílého koníka“. Dalším fenoménem vztahujícím se k Březové jsou tzv. zaniklé obce, které mohou návštěvníci 
vyhledat a rozpoznat podle propracovaného informačního systému nástěnek, umístěných u každé této zaniklé obce.   

NEJBLIŽŠÍ KULTURNÍ AKCE: 
Středa 8. 8. 2018 – pátek 21. 9. 2018 – PUTOVNÍ VÝSTAVA – PRŮMYSL SE PŘEDSTAVUJE VEŘEJNOSTI – malý sál 
Kulturního domu – výstava představí 10 zajímavých příkladů průmyslové výroby v oblasti západních Čech 
Sobota 1. 9. 2018 – PRŮMYSLOVÉ ZÁŘÍ NA SOKOLOVSKU – KONEC PRÁZDNIN V BŘEZOVÉ – celý areál Kulturního domu 
– součástí akce bude program pro děti, přednášky, vernisáž výstavy a zároveň také večerní hudební koncerty regionálních kapel 
Úterý 18. 9. 2018 – ZÁBAVNÝ POŘAD „S KAMARÁDEM DO DEŠTĚ“ – kinosál Kulturního domu – 19 hod. - účinkují Lukáš 
Vaculík, Jitka Sedláčková, Tomáš Barták 
Úterý 2. 10. 2018 – KULTURNÍ PROGRAM K MEZINÁRODNÍMU DNI SENIORŮ – kinosál Kulturního domu – 17:30 hod. - 
účinkují dechový orchestr Březováček, zpěvák Josef Zíma  

 
 
KONTAKTY: 
Město Březová 
Nám. Míru 230 
356 01 Březová 
www.mu-brezova.cz 
Tel.: 352 633 510 
E-mail: info@mu-brezova.cz 
Facebook: Město Březová 

 


