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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

Cheb ( 354 440 302, nám. Krále Jiřího

Krása svatostánků 

Č E S K Y

CÍRKEVNÍ PAMÁTKY SOKOLOVSKA

Ubytování

¤ Statek Bernard, restaurace 

a penzion, Šachetní 135

 Královské Poříčí

 ( 722 929 959

Stravování

¤ U Bílého koníka, Kostelní Bříza 

( 352 600 550

¤ Café Music Bar RETRO

 Kamenice, ( 724 345 214
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Hrušková: V pustém okolí kostela sv. Mikuláše (zmínka z r. 1253) 

najdeme pozůstatky středověkého hornictví, o nichž si pře-

čteme na informačních tabulích. Kostel v 16. stol. zanikl a od-

kryt byl v letech 2002 až 2006 při archeologickém průzkumu. 

Přístupný.

Kostelní Bříza: Kostel v pozdně barokním stylu, písemně zmí-

něn 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. Kun-

huty z poč. 13. stol. změnila přestavba v jednoduchém barok-

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

prvky nejstarší stavební fáze. Zrestaurována při tom byla 

i malba sokolovského rodáka Antonína Schöneckera na zá-

padním průčelí kostela.
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Přestože jsou kostely, kláštery, kapličky, hřbitovy a kříže 

pouze němými svědky minulosti, z jejich výrazu dokáže-

me vyčíst roztodivné příběhy. Mnohdy nás udiví technic-

kým řešením výstavby či zasazením do přírody. Na Soko-

lovsku a v okolí je řada skvostných svatostánků, které 

můžeme navštívit v několika výletech.

Výlety

Na Chlum sv. Maří

Královské Poříčí è Těšovice (2 km) è Sokolov (5) è Citice (8) è 

Hlavno (10) è Dasnice (14) è Chlum sv. Maří (16) è K ynšperk (20).

Trasa je rovinatá, podél Ohře, většinou podél železnice, vede 

po asfaltové cyklostezce či odlehlých silničkách. 

V Královském Poříčí navštívíme infocentrum na Statku Bernard 

(muzeum tradičních řemesel a naučné centrum řeky Ohře) 

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

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 památ-

ky. 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.

Církevní památky
Sokolov: Evangelický kostel sv. Tomáše v ul. Petra Bezruče 

(r. 1904) je zajímavou kombinací novorománských a seces-

ních architektonických a výtvarných prvků. Kostel sv. Jaku-

ba 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 ba-

rokní přestavba) a neorománský evangelický kostel z r. 1904.

Teplá: Premonstrátský klášter založil v r. 1193 český šlechtic 

Hroznata. V 18. stol. se stal centrem umění a vědy a jeho 

knihovna je po strahovské druhou největší knihovnou v ČR 

(cca 100 000 svazků). Prohlídka s průvodcem trvá 

45 min. 

Chlum sv. Maří: Rozsáhlý církevní areál věhlasné-

ho poutního místa je klenotem české barokní 

architektury. Trojlodní kostel Nanebevzetí P. Ma-

rie a sv. Maří Magdaleny (1690-1702) byl vystavěn 

podle plánů Kryštofa Dienzenhofera. Ambit (křížo-

vá chodba) je dílem J. Santiniho. Správce návštěv-

níky pouští dovnitř na požádání.

Loket: Děkanský kostel sv. Václava je znám z roku 

1247. Poutní tradice Lokte souvisí s uzdravením 

českého kralevice Václava, pozdějšího císaře Karla 

IV., připisovaným nebeské přímluvě jeho pratety 

Anežky. Kostel je trvale přístupný. Na náměstí je 

trojiční sloup z r. 1719  4  a na jeho užším konci kaple 

sv. Anny.

Starý Hrozňatov: Pro výstavbu poutního místa Maria 

Loreto poblíž obce byla r. 1664 jako inspirace zvo-

lena kaple v italském Loretu, do něhož byl dle 

legendy přemístěn domek Panny Marie 

(tzv. Svatá chýše). Po r. 1990 byl v němec-

kém Waldsassenu zásluhou místního ro-

dáka Antona Harta, po válce odsunu-

tého do SRN, založen úspěšný spolek 

pro obnovu zničené Lorety. Ta je 

dnes veřejnosti přístupná.

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 Sta-

rém Hrozňatově. 7  Výlet zakončíme v Doubravě na chebském 

statku. 8 

Po zaniklých obcích do středověkého Lokte

Královské Poříčí è Sokolov (3) è Citice è Hlavno è Šabina (8) 

è Arnoltov è Kostelní Bříza (13) è Kamenice è Březová (19) 

è lesopark Dolní Rychnov è jezero Michal è Hrušková (27) è 

kostel sv. Mikuláše è Nadlesí (31) è Údolí (silnice) nebo Dvory 

(terén) è Loket (36) è cyklostezka è Staré Sedlo è K. Poříčí (44) 

è Sokolov (47).

Z cyklostezky Ohře odbočíme v Dasnicích či dle mapy o kousek 

dříve u zámku Chlumek. V Šabině kousek od autobusové za-

stávky u trafostanice najedeme na zpevněnou cestu, která nás 

nasměruje do Kostelní Břízy, kde stojí dominantní kostel. 5  Vy-

užijeme zdejší či kamenickou hospůdku. V Kamenici vyjedeme 

ke kapli sv. Máří Magdalény s rozhledem po Sokolovské pánvi 

a Krušných horách. Od kostela sv. Mikuláše nad Hruškovou  3  nás 

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

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

Z Lokte po cyklostezce Ohře zpět do Sokolova. 
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Mikroregion Sokolov - východ  neprodejné

Dovolená na Sokolovsku - produktové balíčky
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Krása svatostánků 

Č E S K Y

CÍRKEVNÍ PAMÁTKY SOKOLOVSKA

Ubytování

¤ Statek Bernard, restaurace 

a penzion, Šachetní 135

 Královské Poříčí

 ( 722 929 959

Stravování

¤ U Bílého koníka, Kostelní Bříza 

( 352 600 550

¤ Café Music Bar RETRO

 Kamenice, ( 724 345 214

6

Hrušková: V pustém okolí kostela sv. Mikuláše (zmínka z r. 1253) 

najdeme pozůstatky středověkého hornictví, o nichž si pře-

čteme na informačních tabulích. Kostel v 16. stol. zanikl a od-

kryt byl v letech 2002 až 2006 při archeologickém průzkumu. 

Přístupný.

Kostelní Bříza: Kostel v pozdně barokním stylu, písemně zmí-

něn 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. Kun-

huty z poč. 13. stol. změnila přestavba v jednoduchém barok-

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

prvky nejstarší stavební fáze. Zrestaurována při tom byla 

i malba sokolovského rodáka Antonína Schöneckera na zá-

padním průčelí kostela.
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