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Krása svatostánků
CÍRKEVNÍ PAMÁTKY SOKOLOVSKA
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Církevní památky
Sokolov: Evangelický kostel sv. Tomáše v ul. Petra Bezruče
(r. 1904) je zajímavou kombinací novorománských a secesních architektonických a výtvarných prvků. Kostel sv. Jakuba dominuje Starému náměstí, na jehož druhém konci stojí
kaple Nejsvětější Trojice a kapucínský klášter s kostelem sv.
Antonína Paduánského ze 17. stol.
Kynšperk: Kostel Nanebevzetí Panny Marie (13. stol., 1727 barokní přestavba) a neorománský evangelický kostel z r. 1904.
Teplá: Premonstrátský klášter založil v r. 1193 český šlechtic
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Staré Chebsko
Cheb è Háje (2 km) è Starý Hrozňatov (8) è Mýtina (14) è
Doubrava (16).
Při prohlídce středověkého města Cheb s vzácnými církevními
památkami pošetříme síly na poutní místo Maria Loreto ve Starém Hrozňatově. 7 Výlet zakončíme v Doubravě na chebském
statku. 8
Po zaniklých obcích do středověkého Lokte
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Na Chlum sv. Maří
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užijeme zdejší či kamenickou hospůdku. V Kamenici vyjedeme

po asfaltové cyklostezce či odlehlých silničkách.

ke kapli sv. Máří Magdalény s rozhledem po Sokolovské pánvi
a Krušných horách. Od kostela sv. Mikuláše nad Hruškovou 3 nás

V Královském Poříčí navštívíme infocentrum na Statku Bernard

čeká již jen cesta převážně z kopce do středověkého Lokte (přes

(muzeum tradičních řemesel a naučné centrum řeky Ohře)

Dvory vede krásná lesní stezka pro horská kola po zelené KČT).

T

a kostel sv. Kunhuty. Za řekou v Těšovicích si prohlédneme

Z Lokte po cyklostezce Ohře zpět do Sokolova.

dům, který je ukázkou lidové hrázděné architektury chebského
typu. Přes Staré náměstí v Sokolově 1 dojdeme na cyklostezku
Ohře. V Citicích, Hlavně a Dasnicích stojí drobné církevní památky. V Dasnicích ze stezky odbočíme a vydáme se jako poutníci
vstříc dlouhému kopci, na jehož konci čeká překvapivě veliký
barokní církevní areál starobylého poutního místa Chlum sv.
Maří. 6 Nebojte se u vstupu zazvonit, správce vás pustí dovnitř.
Po prohlídce kostela se dáme doleva a po šipkách dojdeme
ke Svaté studánce. Do Kynšperka 2 seběhneme po žluté značce
KČT a vlakem se vydáme zpět.
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Hrušková: V pustém okolí kostela sv. Mikuláše (zmínka z r. 1253)
najdeme pozůstatky středověkého hornictví, o nichž si přečteme na informačních tabulích. Kostel v 16. stol. zanikl a odkryt byl v letech 2002 až 2006 při archeologickém průzkumu.
Přístupný.
Kostelní Bříza: Kostel v pozdně barokním stylu, písemně zmíněn r. 1410, podstupuje od r. 2002 rekonstrukci. Na věži jsou
vzácné kamenné renesanční reliéfy. Kostel je vzpomínkou
na ostatní kostely zaniklé ve Vojenském prostoru Prameny
(1946-1954). Nepřístupný.
Královské Poříčí: Románskogotickou podobu kostela sv. Kunhuty z poč. 13. stol. změnila přestavba v jednoduchém barok-

Ubytování

ním stylu ( 17./18. stol.). Při rekonstrukci v r. 1992 obnoveny

¤

Statek Bernard, restaurace

prvky nejstarší stavební fáze. Zrestaurována při tom byla

a penzion, Šachetní 135

i malba sokolovského rodáka Antonína Schöneckera na zá-

Královské Poříčí

padním průčelí kostela.

( 722 929 959

Stravování
¤

U Bílého koníka, Kostelní Bříza
( 352 600 550

¤

Café Music Bar RETRO
Kamenice, ( 724 345 214

i

Sokolov ( 359 808 729, nám. Budovatelů
Loket ( 353 225 959, T. G. Masaryka 12
Cheb ( 354 440 302, nám. Krále Jiřího
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Dovolená na Sokolovsku - produktové balíčky

www.sokolovsko.info
Mikroregion Sokolov - východ
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