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Mikroregion Sokolov - východ  neprodejné

Dovolená na Sokolovsku - produktové balíčky

www.sokolovsko.info

Sokolov ( 359 808 729, nám. Budovatelů 

Loket ( 353 225 959, T. G. Masaryka 12

Karlovy Vary ( 355 321 171, KV Arena, Západní 1812/73

Údolím Ohře 
do Karlových Varů 

Č E S K Y

CYKLOTRASA Č. 1
SOKOLOV – KARLOVY VARY – NOVÁ ROLE - LOKET

Shrnutí trasy
Délka trasy: 54 km, čas: 3 hod., nastoupáno: 969 m

nadmořská výška: 374 – 550 m, start v 409 m.n.n.

Ubytování

¤ Statek Bernard, restaurace 

a penzion, Šachetní 135 

 Královské Poříčí

 ( 722 929 959

Stravování

¤ U Gardnera, Zahradní 311

 Loket, ( 606 612 018

¤ Restaurace Jan Svatoš

 Svatošské skály, ( 353 332 585
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Klikatící se kaňon řeky, místy hluboký až 250 m, s prud-

kými, neschůdnými svahy lemují skály a jeskyně s pseu-

dokrasovými jevy. My přitom pojedeme po pohodlné 

rovinaté cyklostezce až do Karlových Varů s řadou zajíma-

vostí na dosah ruky a úchvatnými pohledy. Výlet pokraču-

je do Nové Role údolím řeky Rolavy. Přes zrekultivovanou 

bývalou Loketskou výsypku a farmu se zvířaty v Horách 

sjedeme zpět do Lokte.

vedou turistické trasy. Zelená nás po 900 m dovede k rozcestí 

Vyhlídková cesta. Stejnojmenná vrstevnicová cesta je dlouhá 

700 m a nabídne úžasné výhledy z altánků a skalních ochozů.  

Svatošské skály  3  - nejvýraznější žulové útvary v celém údo-

lí Ohře. V soustavě věžovitých skalních a členitých seskupení 

vysokých až 50 m našla lidská obrazotvornost zkamenělý sva-

tební průvod.  T  Nejvýraznějším pilířem je Jan Svatoš, nahoře 

částečně rozdvojený v nevěstu. Seskupení skal vzniklo postup-

ným zvětráváním žuly podle výrazných puklin a patří k oblíbe-

ným horolezeckým terénům.

Stará Role - Pojedeme po trase místopisné naučné stezky  5 

s 18 zastaveními.

Nová Role - Ve městě známém pro výrobu porcelánu nás za-

ujme románsko-gotický kostel sv. archanděla Michaela z doby 

krále Přemysla Otakara I. 4 

¤ Novorolský rybník funguje jako koupaliště. 

Jimlíkov - I přes zákaz se lidé občas koupou v zatopených lo-

mech  2  z těžby kaolínu.

Jenišov - Na bývalé Loketské výsypce (500 ha) málokdo pozná 

těžební minulost. Jsou zde krásné semenné sady jehličnanů 

a letiště pro větroně.

Farma Hory - nabízí ubytování i občerstvení, obklopená obo-

rou s daňčí, jelení a mufloní zvěří, jezdecký areál  6 

Motto: Utrhl jsem květinu–zvadla. Chytil 
jsem motýla–zahynul. Došel jsem k poznání, 
že je třeba lásku k přírodě vyjádřit jinak. 

Obtížnost: pro rodiny s dětmi, z Karlových Varů střední

Profil: rovinatý, z Karlových Varů zvlněný

Jízdní kolo: vše kromě silničního 

Popis trasy: Podél obou řek potkáme mnoho naučných tabu-

lí. U vlakového nádraží v Sokolově využijeme cyklotrasu č. 204. 

Po silnici do Královského Poříčí, kde se napojíme na udržovanou 

cyklostezku, která nás provede podél Ohře postupně pod mos-

tem silnice R6 u Transmotelu, kolem Starého Sedla (lávka přes 

řeku), skrze Loket a dále ke Svatošským skalám, do karlovarské 

čtvrti Doubí. Zde se můžeme otočit a jet po rovině zpět anebo 

pokračovat do města. Cyklotrasa nás navede ke kolejím regi-

onální tratě a podél nich k mostu pro pěší přes Ohři. Od řeky 

se vydáme ke koupališti Rolava (čtvrť Rybáře, Čankovská ul., 

severovýchodně), kde začíná trasa č. 2009. Ta vede podél stej-

nojmenné říčky přes Starou Roli do Nové Role, ve druhé polo-

vině po cyklostezce. V Nové Roli se napojíme na trasu č. 2016 

a po silnici projedeme Jimlíkov a Mírovou. Nad obcí Jenišov se 

po Loketské výsypce dostaneme do obce Hory. Dále pak příro-

dou s kopce do Lokte a po již známé trase zpět do Sokolova.

Varianty trasy: 

1. Ze Starého Sedla si můžeme trasu zkrátit a po polní cestě se 

vydat k jezeru Michal, koupališti s písčitou pláží a obřím tobo-

gánem a trojskluzavkou. 

2. Milovníkům prudkých a dlouhých stoupání lze doporučit ces-

tu z Lokte na Svatošské skály přes Kozí hory. Z Lokte kolem 

porcelánky u posledního mostu ve městě.

Pozor! Podél Ohře probíhá výstavba nových úseků 

páteřní cyklostezky Ohře (č. 204).

Zajímavosti
Staré Sedlo - v půli cesty mezi Královským Poříčím a Loktem. 

Po lávce přes řeku k informační tabuli, jež nás navede k ústí dě-

dičné štoly, a ke zdejším geologickým zvláštnostem. 

¤ V přírodní památce Údolí Ohře jsou chráněny vysoké skalní 

stěny z pískovců s malými jeskyněmi, výklenky a převisy. Pod 

úpatí skal směřují jen neznačené cesty v lesních porostech. 

Na pravém břehu můžeme najít největší zdejší jeskyni Cikán-

ku, dlouhou 40 m. Na stropech a stěnách některých jeskyní 

vystupují pozoruhodné pozůstatky prokřemenělých kmenů 

třetihorních dřevin. Ačkoliv tak vypadá, tato výzdoba není 

krasová.

¤ Bývalý Starckův zámek, nynější obecní úřad a mateřská škola

¤ Kostel Nejsvětější trojice (1711), který na požádání otevře 

paní z domu odnaproti.

Loket - středověké město se slavným hradem je téměř dokona-

le obtočeno Ohří.

¤ Historické náměstí s obchůdky a restauracemi. Zaujme nás 

monumentální budova radnice s knihovnou ze 17. stol. a oje-

dinělým muzeem knižní vazby. Dále sloup Nejsvětější trojice 

z roku 1719. Cestou k hradu kostel sv. Václava z roku 1240, 

který je trvale přístupný.

¤ Královský hrad  1  ze 12. století. Otevírací doba hradu: březen-

listopad denně 9:00-15:30, říjen-duben denně 9:00-16:30. 

Vstupné do 100 Kč. Cyklostezka vede po levém břehu Ohře 

pod hradem (lavičky, hradní kozy). 

¤ Přírodní amfiteátr, kde se konají kulturní akce, např. Loketské 

kulturní léto. 

¤ Motokrosová trať nad městem směrem na obec Hory je dějiš-

těm závodů seriálu mistrovství světa.

¤ Vodácké tábořiště na naší trase je po celou sezónu okupová-

no davy vodáků.

¤ Naučná stezka Doubí – Svatošské skály je zaměřená na histo-

rii osídlení a archeologii, hornictví, geologii a ekologii. Na naší 

trase uvidíme bývalou cínovou štolu a vrt Hořička. Po cestě 

zpět se na stezku napojíme v obci Hory.

¤ Od drobné barokní kaple sv. Anny na užším konci náměstí 
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pod hradem (lavičky, hradní kozy). 

¤ Přírodní amfiteátr, kde se konají kulturní akce, např. Loketské 

kulturní léto. 

¤ Motokrosová trať nad městem směrem na obec Hory je dějiš-

těm závodů seriálu mistrovství světa.

¤ Vodácké tábořiště na naší trase je po celou sezónu okupová-

no davy vodáků.

¤ Naučná stezka Doubí – Svatošské skály je zaměřená na histo-

rii osídlení a archeologii, hornictví, geologii a ekologii. Na naší 

trase uvidíme bývalou cínovou štolu a vrt Hořička. Po cestě 

zpět se na stezku napojíme v obci Hory.

¤ Od drobné barokní kaple sv. Anny na užším konci náměstí 
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Mikroregion Sokolov - východ  neprodejné

Dovolená na Sokolovsku - produktové balíčky

www.sokolovsko.info

Sokolov ( 359 808 729, nám. Budovatelů 

Loket ( 353 225 959, T. G. Masaryka 12

Karlovy Vary ( 355 321 171, KV Arena, Západní 1812/73

Údolím Ohře 
do Karlových Varů 

Č E S K Y

CYKLOTRASA Č. 1
SOKOLOV – KARLOVY VARY – NOVÁ ROLE - LOKET

Shrnutí trasy
Délka trasy: 54 km, čas: 3 hod., nastoupáno: 969 m

nadmořská výška: 374 – 550 m, start v 409 m.n.n.

Ubytování

¤ Statek Bernard, restaurace 

a penzion, Šachetní 135 

 Královské Poříčí

 ( 722 929 959

Stravování

¤ U Gardnera, Zahradní 311

 Loket, ( 606 612 018

¤ Restaurace Jan Svatoš

 Svatošské skály, ( 353 332 585
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