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Mikroregion Sokolov - východ  neprodejné

Dovolená na Sokolovsku - produktové balíčky

www.sokolovsko.info

Sokolov ( 359 808 729, nám. Budovatelů 

Cheb ( 354 440 302, nám. Krále Jiřího

Kynpšerk ( 352 324 271, M. Gorkého 1/16

Poohřím do Chebu

Č E S K Y

CYKLOTRASA Č. 2
SOKOLOV – KYNŠPERK – CHEB

Shrnutí trasy
Délka trasy: 38 km, čas: 1:34 hod., nastoupáno: 396 m

nadmořská výška: 405 – 489 m, start v 405 m

Ubytování

¤ Penzion Marie

 Jiráskova 1000

 Sokolov

 ( 352 602 254

Stravování

¤ Vodácké tábořiště Kynšperk na cyk-

lostezce: hostinec 250 m, restaura-

ce 700 m, turistická ubytovna 400 

m, obchod s potravinami 350 m.
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Odpočinková trasa s kopcem mezi Citicemi a Dasnicemi 

vede podél Ohře po asfaltové cyklostezce až do Kynšper-

ku, kde je první větší kulturní a občerstvovací zastávka. 

Zdatní cyklisté pokračují po místy kamenité cestě přes 

malebný zámek Mostov směrem na Cheb, aby poznali 

přehradu Jesenice a řadu historických památek. 

Kynšperk nad Ohří - Katolický kostel Nanebevzetí Panny Marie 

¤ Dřevěná lávka přes Ohři z 19. století. 2 

Přehrada Jesenice - Vodní nádrž dlouhá 12 km a hluboká až 

18 m leží cca 7 km jihovýchodně od Chebu na řece Odravě. 3 

Vede přes ni železniční most na trati Cheb-Plzeň, z něhož ces-

tující vidí část starého mostu přes řeku Odravu, který kdysi spo-

joval dvě části obce Všeboř, jejíž převážná část byla přehradou 

zatopena. 

Cheb - Jednou z nejkrásnějších středoevropských románských 

památek je Chebský hrad, střežený Černou věží. 1  Za kamenným 

opevněním hrad skrývá evropský unikát - vzácnou dvoupatro-

vou románskogotickou kapli sv. Erharda a Uršuly. 

¤ Kostely sv. Mikuláše (13. stol.), sv. Václava (17. stol.), františ-

kánský (13. stol.), sv. Bartoloměje (14. stol.)

¤ Symbolem města je Špalíček, soubor 11 středověkých domů 

rozdělených Kramářskou uličkou. 

 

 

Obtížnost: pro rodiny s dětmi

Profil: rovinatý, s jedním kopcem

Jízdní kolo: do Kynšperku vše, pak vše kromě silničního 

Popis trasy: Ze Starého náměstí v Sokolově vyrazíme po asfal-

tové páteřní cyklostezce Ohře, č. 204, a po pravém břehu řeky 

pojedeme proti proudu přes Citice do Hlavna. Vystoupáme nad 

Dasnice a do Kynšperka opět po rovině. 4  Zastřešenou dřevě-

nou lávkou přejdeme Ohři směrem ke středu města. Dále kolem 

Dobrošů a Hlínové javorovou alejí k zámku Mostov  5  a po trase 

č. 2266 do Potočiště, 7  doleva přes silnici R6, doleva ke křižovat-

ce Ypsilonka (benzinová pumpa) a dle šipek k přehradě Jeseni-

ce. Doprava podél břehu kolem kempů (Karel, Ronak, Dřenice, 

Václav) s plážemi do Podhradu a Chebu. 

Varianty trasy: 

1. Z Kynšperku se lze do Sokolova vrátit po stejné trase nebo 

dojet po silnici do Kaceřova, kde začíná trasa č. 2178 a vede 

po silnici do Sokolova. Po pravé straně uvidíme zrekultivo-

vanou výsypku lomu Boden, před Habartovem mineme od-

bočku k 1 km dlouhé dráze pro in-line bruslaře vedoucí okolo 

jezera ke koupání, a za Habartovem budeme mít opět po pra-

vici jezero Medard (napouštění zahájeno v r. 2010).

2. Z Kaceřova lze jet i do Chlumu sv. Maří, kde se zastavíme u ba-

rokních církevních památek. Nebojte se zazvonit u dveří kos-

tela, správce vás pustí dovnitř.

3. Z centra Chebu lze do Sokolova dojet vlakem anebo se vrátit 

po silnici č. 606 na křižovatku Ypsilonka a přes Nebanice, kde 

je řada jezdeckých areálů pro koně a oblíbená hospůdka pro 

cyklisty, dojet do Kynšperku.

4. Podél Ohře probíhá dokončování páteřní cyklostezky. Možná se 

budete moci z Kynšperku vydat dále podél Ohře až do Chebu. 

¤ Asfaltová cyklostezka v Sokolově začíná na konci Sta-

rého náměstí za klášterem. Je schovaná za velikým tep-

lovodním potrubím a schází se k ní z mostu přes Ohři pro pěší. 

¤ V Citicích cyklostezka, vedená po pravém břehu řeky, 

vede po mostu a stáčí se na levý břeh. 

Zajímavosti

Sokolov - Staré náměstí - Farní kostel sv. Jakuba Většího stá-

val ve městě již koncem 13. století a v 17. století byl přestavěn 

v raně barokním stylu. V 90. letech 20. stol. byly obnoveny fasá-

dy do původní barokní barevnosti. 6  

¤ Renesanční historická radnice (r. 1540) získala dnešní podobu 

po požáru ve 30. letech 17. století. V průčelí je zachován go-

ticko-renesanční vstupní portál. 

¤ Kašna se sokolníkem byla na Starém náměstí instalována 

v roce 1717. Sokolník se psem u nohou a sokolem na ruce 

údajně založil sokolí dvůr, z něhož povstal Sokolov. Kašna 

připomíná i chmelařskou tradici na Sokolovsku - kolem dříku 

sloupu se pnou chmelové ratolesti.

¤ Kaple Nejsvětější trojice z roku 1719 a mariánský sloup z roku 

1701. 

¤ Kapucínský klášter s kostelem sv. Antonína Paduánského ze 

17. stol. přežil rušení klášterů za vlády Josefa II. a byl činný 

až do roku 1950, kdy byl 4. května StB zlikvidován, kapucíni 

internováni a klášter přidělen Ministerstvu obrany. Rozsáhlá 

rekonstrukce kláštera i hrobky proběhla v 90. letech 20. stol. 

a od roku 2002 slouží klášter jako koncertní síň.

¤ Sokolovský zámeček (r. 1663) je jedním z kulturních center 

Sokolova a nachází se coby kamenem dohodil od Starého 

náměstí v rozsáhlém městském parku. Pozdně renesanční 

zámek vznikl na půdorysu starší šlikovské vodní tvrze, těžce 

poškozené za třicetileté války. Zámek původně obklopoval 

vodní příkop, park se sochami a obora s daňky a jeleny. V 19. 

století byl klasicistně a nověji upravován. Od roku 1960 se 

v zámku nachází muzeum, knihovna a obřadní síň.
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SOKOLOV – KYNŠPERK – CHEB

Shrnutí trasy
Délka trasy: 38 km, čas: 1:34 hod., nastoupáno: 396 m

nadmořská výška: 405 – 489 m, start v 405 m

Ubytování

¤ Penzion Marie

 Jiráskova 1000

 Sokolov

 ( 352 602 254

Stravování

¤ Vodácké tábořiště Kynšperk na cyk-

lostezce: hostinec 250 m, restaura-

ce 700 m, turistická ubytovna 400 

m, obchod s potravinami 350 m.


