
     

 

 

 

      

       

 

 

 

Klub českých turistů Odbor Krušné hory Sokolov 
ve spolupráci se Střední školou živnostenskou Sokolov 

a Centrem tradičních řemesel Statek Bernard 
 

Vás zve na 47. ročník 

dálkového a turistického pochodu a cykloturistické akce 
 

SOKOLOVSKÁ PADESÁTKA 
30. - 31. 8. 2013 

              Rozhledna Krudum                                                                                                                                 Statek Bernard 

 

Trasy povedou CHKO Slavkovský les a údolím řeky Ohře 

 

 
 

 

 



 

 
Pátek 30.8.2013 

Pěší trasy: 
1) Městská trasa IVV (10 km) 
2)  Pěší trasa IVV (12km): Sokolov (Šenvert) – cyklostezka „Ohře“ – Citice – 

jezero Medard – Sokolov (Šenvert) 
 

Prezentace a start : od 15:00 hod. ve Střední škole živnostenské Sokolov, 
Žákovská 716 (200 m od vlakového nádraží a Dopravního terminálu v Sokolově). 
 

Sobota 31.8.2013 
 

Pěší trasy (prezentace a  start na vlakovém nádraží S okolov od 6:30 –  9:30):  
 

Trasa 10 km: rozcestí Vítkov – Hrušková – Mýtina – Staré Sedlo – Bernard 
 

Trasa 13 km: rozcestí Pod Stolcem – Milíře – Hrušková – Mýtina – Bernard 
 

Trasa 15 km: rozcestí Pod Stolcem – Milíře – Krudum  – Sv. Mikuláš – Hrušková 
– Mýtina – Bernard 
 

Trasa 21 km:  rozcestí Pod Stolcem – Milíře – Krudum  – Sv. Mikuláš – Nadlesí – 
Loket – Supí potok – Staré Sedlo – Bernard 
 

Trasa 26 km:  žst. Sokolov – Vítkov – Hrušková – Milíře – Krudum  – Sv. Mikuláš 
– Nadlesí – Dvory – Staré Sedlo – Bernard 
 

Trasa 29 km:  žst. Sokolov – Vítkov – Hrušková – Milíře – Krudum  – Sv. Mikuláš 
– Nadlesí – Loket – Supí potok – Staré Sedlo – Bernard 
 

Pěší trasa 48 km (prezentace a start ve St řední škole živnostenské Sokolov  
– 200m od žst. Sokolov a Dopravního terminálu od 5: 30 – 6:15 hod.): 
Sokolov (Šenvert) – Hrušková – Krudum  – Komáří rybníky - Krásenský vrch – 
Horní Slavkov  - Bošířany – Loket – Staré Sedlo - Bernard 
 

Ke všem trasám je nutno připočíst  1,5 km ze statku Bernard na žst. Královské 
Poříčí, případně  3 km do Sokolova. 
Na trasy začínající mimo Sokolov budou účastníci odváženi smluvním autobusem. 
 
Cyklotrasy: 
 

15 – 60 km. Povedou CHKO Slavkovský les a po cyklostezce „Ohře“. 
Prezentace a start :  od 6:30 do 9:30 hod. na vlakovém nádraží v Sokolově. 
 

Pořadatel si vyhrazuje v případě nutnosti provést změnu tras. Sledujte 
aktualizované a podrobnější informace na našich klubových stránkách:  
http://turiste.turistika.cz/sokolov 
 
Cíl všech tras:  Centrum tradičních řemesel Královské Poříčí - Statek Bernard od 
10:00 – 18:00 hodin. 



 
Startovné 
členové KČT a děti do 15 let včetně  30 Kč* 
ostatní účastníci       40 Kč* 
* 10Kč ze startovného bude použito na výstavbu Bezručovy chaty na Lysé hoře (Akce je 
zařazena do série pochodů „Vystup na svůj vrchol“) 
 

Ubytování:  Zajištěno od pátku do neděle ve vlastním spacáku v tělocvičně 
Střední živnostenské školy Sokolov, Žákovská 716 (200 m od vlakového nádraží a 
Dopravního terminálu Sokolov. Podchodem pod kolejemi jděte směr „Šenvert“). 
Cena ubytování 50,-Kč/osoba/den.  
 

Objednávky a rezervace ubytování do 25.8.2012. 
 

Prezentace ú častník ů přihlášených k ubytování od pátku 30.8.2012 15:00 hod in.  
 

Občerstvení v pr ůběhu akce   
Z vlastních zásob, v hostincích a restauracích na trasách či v cíli na Statku 
Bernard. 
 
Hlavní po řadatel, rezervace ubytování 
Josef Ticha ml., 357 55 Bukovany 132, tel: 777 830 672,  
e-mail: pepa.ticha@centrum.cz 
 
Informace v n ěmeckém jazyce  
Robert Mašek, Karla Čapka 1410, 356 01 Sokolov,  
tel. 739 516 534, e-mail: masek.turista@seznam.cz  
 
Doporu čené mapy 
KČT č. 3 „Krušné hory – Kraslicko“ a KČT č. 2 „Slavkovský les “ 1 : 50 000 
Cykloturistická "Západočeské lázně"       1 : 100 000 
 
Během akce je možno plnit podmínky oblastního turisti ckého odznaku 
Sokolovsko, tématického turistického odznaku Nau čné stezky 
Karlovarského kraje a m ěstskou trasu IVV Sokolov.  
 
Odměna za účast 
Diplom, razítka IVV, razítko „Vystup na svůj vrchol“, turistická razítka, odznaky pro 
výkonnostní turistiku, pro pěší trasy 30 km a delší výkonnostní odznak akce, 
možnost zakoupení turistické vizitky „Sokolovská padesátka“.  
 

Různé: Na statku Bernard bude možnost si prohlédnout výstavu k 125. výročí 
založení KČT a 125. výročí založení turistického spolku Fichtlgebirgsverein a 
expozici Zábavně naučného centra řeky Ohře. 
 
 
 



 

 
 

Střední živnostenská škola Sokolov 
 

Výhodné ubytování v Kraslicích 
 

– zázemí pro Vaše výlety nejen do Krušných hor 
 

Nabízíme ubytování v domov ě mládeže v Kraslicích, ul. Kpt. Jaroše 1843 
 

Dvoul ůžkové a t řílůžkové pokoje, 
sociální za řízení je spole čné vždy na pat ře, k dispozici je i kuchy ňka. 

 
Cena ubytování: 200 K č za osobu a noc  

(při ubytování delším než 3 dny jen 150 K č za osobu a noc) 
 

Obědy ve školní jídeln ě 
Při ubytování b ěhem pracovního týdne (pond ělí-pátek) máte možnost  

zakoupení ob ědů v naší školní jídeln ě v přízemí domova mládeže.  
Cena oběda je 44 Kč. 

 
Nabídka pro školy 

Cena ubytování: 80 K č za osobu a noc a cena celodenního stravování 120 K č   
(snídan ě, oběd, večeře). 

 
Kontakt: paní Berdychová, tel. 736 650 042 

 
 

 
 

SOKOLOVSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUMSOKOLOVSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUMSOKOLOVSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUMSOKOLOVSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM    

Adresa : Náměstí Budovatelů 655, 356 01 Sokolov 

Kontakt : tel. 352 324 716, e-mail : info@mdksokolov.cz  

Internet : www.mdksokolov.cz 

 


