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Mikroregion Sokolov - východ  neprodejné

Dovolená na Sokolovsku - produktové balíčky

www.sokolovsko.info

Sokolov ( 359 808 729, nám. Budovatelů 

Stopovačka

Č E S K Y

ÚKOL ZA ÚKOLEM SOKOLOVEM

Ubytování

¤ Statek Bernard (vč. restau-

race), Královské Poříčí, Ša-

chetní 135, ( 722 929 959

¤ H’M HAMSTER’S Penzion, 

Staré náměstí 136, Sokolov 

( 739 613 056

¤ Ubytovna SU a SOŠ, K. H. 

Borovského 1267, Sokolov 

( 352 623 174

¤ Penzion Danek 

 Sudoměřská 738, Sokolov 

 ( 352 661 455

¤ Penion Marie

 Jiráskova 1000, Sokolov 

 ( 352 602 254

Stravování

¤ Pivovarská restaurace U Per-

mona, Sudoměřská 471

 Sokolov ( 352 623 345

¤ Palačinky ve stánku u mos-

tu přes Ohři v ul. Jednoty 

a u Hornického domu

¤ Restaurace Hornický dům, 

ul. 5. května 655 

 ( 777 003 191

¤ Restaurace Koruna, Staré 

náměstí 68 ( 720 191 181

¤ U Kloců, M. Gorkého 280 

( 352 604 552

¤ Cukrárna 

 na Starém náměstí
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parky sokolov

Poznejte Sokolov hrou. Dospělí i děti si zahrají na puto-

vání Sokolovem, v němž postup do dalšího kola vyžaduje 

vyřešení úkolu, záhady či hlavolamu. Úkoly nejsou nijak 

těžké, takže se nebojte a pojďte do toho. 

Po památkách Sokolova
Na krátkém okruhu obejdeme všechny důležité památky Soko-

lova. Zvládneme to i bez GPS.

Z nám. Budovatelů: Hornický dům (50°10‘51.203“N, 

12°38‘42.473“E) è za něj a doleva è evangelický kostel sv. To-

máše è přes most k centrální škole s pamětní deskou Theodoru 

Schwarzovi, letci z 2. světové války è přes silnici a před kruho-

vým objezdem místo po pravé straně, kde stával památný topol 

(50°10‘49.196“N, 12°38‘32.94“E).

¤ U kruhového objezdu stojí Bojovník od Sokolova. Mezi stro-

my vidíme zámeček (muzeum, výstavy, knihovna  T  ). Branou 

bývalého městského opevnění se vydáme k bývalé mysliv-

ně a směřujeme dále ke Starému náměstí. Po pravé straně 

nad parkovištěm míjíme sluneční hodiny. 

Na Starém náměstí: 6  Historická radnice (50°10‘50.808“N, 

12°38‘22.245“E) è farní kostel sv. Jakuba Většího, který obejde-

me è sousoší sv. Jana Nepomuckého s anděly.

¤ Zpět na náměstí è jubilejní kašna è Mariánský sloup è kaš-

na se sokolníkem  5  è pamětní deska americké armádě a J. W. 

Goethovi.

U kláštera: Kaple Nejsvětější trojice a klášterní kostel sv. Anto-

nína Paduánského (50°10‘44.3“N, 12°38‘14.725“E). Ohře  4  teče 

coby kamenem dohodil.

V parku: 1  Husovy sady se rozkládají okolo zámečku a dále přes 

silnici (50°10‘43.658“N, 12°38‘28.51“E). Na konci náměstí u kláš-

tera è po silnici è jedna ze škol navrhnutých architektem Wel-

sem è doleva do parku è přes silnici k rybníkům a Parkhotelu.

¤ Na konec parku za Parkhotel è po silnici vystoupat do dlouhé-

ho kopce nad nemocnici na rozhlednu Hard (50°10‘39.885“N, 

12°39‘24.858“E); klíč na vrátnici nedaleké Policie ČR è po sil-

nici ke hřbitovu, za nímž se tyčí vysoký památník sovětským 

zajatcům (50°10‘41.324“N, 12°39‘39.21“E).

Památky Rudolfa Welse s GPS přístrojem
Přičichneme ke hře zvané geocaching [geokešink] (www.ge-

ocaching.com). Na prvním stanovišti získáte číslici chybějící 

v zeměpisné souřadnici následujícího stanoviště, na které vás 

navede GPS přístroj. 

¤ Český architekt Rudolf Wels (1882–1944) působil od 20. let 

20. století v Karlových Varech. Učil se u vídeňského klasika 

moderny Adolfa Loose. V Sokolově postavil jednu ze svých 

nejzdařilejších staveb vůbec, Hornický dům. V roce 1943 byl 

Wels s rodinou odeslán do koncentračního tábora Auschwitz-

Birkenau a do plynové komory.

1. N 50°11.209 E 012°38.465 

¤ Wels navrhl budovu, která stojí, přeloženo do češtiny, Na Vy-

hlídce (Schönwerth) a dodnes této části města dominuje. 

Za socialismu byla budova „nahnědlá a na fasádě bylo oprýs-

kané socrealistické grafiti pionýra a nějakého chlapa v pra-

covním, ale to už tam dávno není,“ jak vzpomíná absolvent 

gymnázia, které zde sídlilo, literární kritik Jiří Peňás. A dodává: 

„Nikdo tam nikomu nezakazoval chodit v džínách a to i pěkně 

rozedraných, ba tenisky i bez tkaniček a celé počmárané nápi-

sy Kiss nebo AC DC tam byly akceptovány...“ 

? Na dynamické prostřední části zadní strany budovy je nad 

sebou řada oken. Kolik jich je v každém řádku? Vydělte číslici 

dvěma, a tak získáte číslici V.

2. N 50°10.69V E 012°38.3V5

¤ Pozemek pro tuto stavbu  2  za 1.981.897,- Kčs věnoval majitel 

zámku hrabě Nostic. Svému původnímu účelu slouží dodnes. 

Vznikla pro českou menšinu v německém městě Falkenau.

? Z kolika částí je složeno okno nad hlavním vchodem? Přidejte 

ještě třetinu a získáte číslici Z.

3. N 50°10.Z53 E 012°38.70Z

¤ Tato Welsova stavba byla slavnostně otevřena r. 1925. 3  Zají-

mavostí budovy, jejíž původní břízolitová omítka na bohatě 

členěných zdech měla hnědočervenou barvu, je vlys o délce 

30 m a výšce 2,5 m, na kterém je znázorněn jeden den ze ži-

vota horníka: loučení, cesta do práce, fárání, práce ve štole 

(2 obrazy), vyfárání, cestu domů a příchod domů. Architekto-

nický styl vlysu se zve civilismus. 

¤ V r. 1967 byla provedena zásadní vnitřní i vnější rekonstrukce, 

jež styl budovy posunula k socialistickému realismu. Takže se 

zdá, že byla vybudována právě v 60. letech 20. stol. 

? Kolik schodů vede ke vchodu do budovy? Vynásobte čtyřmi 

a máte Y.

4. N 50°10.ZY E 012°38.782

¤ Budova Bratské pojišťovny z r. 1924 je dnes k nepoznání. V 80. le-

tech byla kompletně přestavěna v duchu socialistického realismu. 

? Kolik oken vidíte nad bočním vchodem do budovy? Toto 

dvoumístné číslo je AB.

5. N 50°10.ZBA E 012°38.3V5

¤ V Sokolově a okolí navrhl architekt řadu rodinných domů, ze-

jména pro funkcionáře dolových podniků. Typickými prvky 

jsou hladké čisté linie fasády, zimní zahrady v patře a výrazná 

balkonová zábradlí členěná do tvaru písmene X. Nezbytnou 

součástí domů jsou dřevěné mříže pro popínavé rostliny.
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Mikroregion Sokolov - východ  neprodejné

Dovolená na Sokolovsku - produktové balíčky

www.sokolovsko.info
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Stopovačka

Č E S K Y
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Borovského 1267, Sokolov 

( 352 623 174

¤ Penzion Danek 
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¤ Penion Marie

 Jiráskova 1000, Sokolov 

 ( 352 602 254

Stravování

¤ Pivovarská restaurace U Per-

mona, Sudoměřská 471

 Sokolov ( 352 623 345

¤ Palačinky ve stánku u mos-

tu přes Ohři v ul. Jednoty 

a u Hornického domu

¤ Restaurace Hornický dům, 

ul. 5. května 655 

 ( 777 003 191

¤ Restaurace Koruna, Staré 

náměstí 68 ( 720 191 181

¤ U Kloců, M. Gorkého 280 

( 352 604 552

¤ Cukrárna 

 na Starém náměstí
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