
     

 

 
 

  

 

 

 

 
Klub českých turistů, odbor Krušné hory Sokolov 

Vás srdečně zve na 53. ročník 
dálkového pochodu a rodinné turistické a cyklistické akce 

    SSOOKKOOLLOOVVSSKKÁÁ  PPAADDEESSÁÁTTKKAA  
PPáátteekk  3300..  88..  22001199  
Pěší trasa: 

Městská trasa IVV 10 km (historické centrum Sokolova, rozhledna Hard, Královské Poříčí) 
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  3311..  88..  22001199  
Pěší trasy (11 - lze zkrátit*, 16, 20, 30, 51 km) a cyklotrasy povedou přes Šabinu, Dasnice, 
Bukovany a jezero Medard do Sokolova.  
 

Prezentace a start: Vlakové nádraží Sokolov od 6:30 do 9:45. 
 

Pozn.: Pěší trasa 51 km startuje od 5:45 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. Účastníci 
trasy 50 km si mohou dokoupit za 30 Kč stravenku na polévku (kontrola v Dasnicích).  
 

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

Různé: Na začátek kratších tras v Šabině budou účastníci odvezeni ze startu zdarma autobusem. 
Odjezdy autobusu přibližně v 7:30, 8:10, 8:45, 9:15 a 9:45. 
*Základní trasa Šabina – Dasnice – Bukovany – jezero Medard – Sokolov měří 11 km a lze ji zkrátit 
využitím veřejné dopravy (Bukovany - 13:05 BUS, Citice - 12:08 vlak, 13:07 BUS, 13:54 vlak). 
 

NNeedděěllee  11..  99..  22001199 

Výlet vedený průvodcem dlouhý 11 km (razítko IVV) na vyhlídku Horní Pískovec u Královského Poříčí. 
Odjezd vlakem ze Sokolova v 8:14 do Nového Sedla (8:22). Ukončení výletu v Sokolově kolem 15:00. Sraz 
zájemců o výlet v 8:00 na sokolovském nádraží nebo v 8:25 v Novém Sedle před nádražní budovou. 
 

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 
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Partneři akce 

 

SSttřřeeddnníí  šškkoollaa  žžiivvnnoosstteennsskkáá  SSookkoolloovv,,  

ppřřííssppěěvvkkoovváá  oorrggaanniizzaaccee  

 

Nabízíme výhodné ubytování pro veřejnost. 

Cena ubytování 185,- Kč. 

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

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

 

   Sokolovské infocentrum: 

Otevírací doba 

Pondělí - pátek: 8:00 - 17:00 

Sobota - neděle: pouze prodej suvenýrů a propagačních předmětů  

Dveře Sokolovského infocentra jsou pro vás otevřeny i mimo otevírací hodiny, a to denně od 6:00 do 

22:00. 

I mimo hlavní provoz u nás můžete navštívit veřejný internet a vybrat si propagační materiály, které máme 

ve vitrínkách k dispozici zdarma. Naši vrátní vám také podají základní informaci o orientaci ve městě, 

poskytnou případně plánek města a regionu zdarma. 

Sokolovské infocentrum nabízí 

 informace o možnostech ubytování, stravování, kulturních, sportovních a turistických akcích v Sokolově a 
okolí 

 informace o památkách a turisticky zajímavých lokalitách Sokolova a jeho okolí 
 tipy na výlety v regionu i ČR 
 informace o autobusových a vlakových spojích 
 nabídka tištěných propagačních materiálů 
 prodej pohledů, upomínkových předmětů, turistických map a průvodců a knih s turistickou tématikou 
 internet pro veřejnost 
 tiskové a kopírovací služby pro veřejnost 

Adresa Sokolovského infocentra 

Městský dům kultury Sokolov, příspěvková 

organizace 

5. května 655 

356 01 Sokolov 

Tel. 1: 359 808 729 

Tel. 2: 359 808 714 

Email: info@mdksokolov.cz 

mailto:info@mdksokolov.cz

