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Mikroregion Sokolov - východ  neprodejné

Dovolená na Sokolovsku - produktové balíčky

www.sokolovsko.info

Sokolov ( 359 808 729, nám. Budovatelů 

Nahlédněte 
do dolu 

Č E S K Y

TĚŽBA UHLÍ OD A DO Z

Ubytování

¤ Hotel Nautilus, Poděbradova 355, Chodov, ( 352 688 152

Stravování

¤ Pizzerie Dolce Vita, Karla Havlíčka Borovského 1649, Sokolov

  ( 773 211 005 

¤ Sokolov: zmrzlina v obchodním domě Ural, jídlo v sousední 

Henriettě (náměstí Budovatelů) a pití na terase na Starém 

náměstí.
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Co jsou to rekultivace  
Při povrchovém dobývání bylo a je nutné odkrýt podzemní zá-

soby uhlí. Skrývka zemního materiálu je ukládána na tzv. výsyp-

ky. Ty jsou spolu s vyuhlenými plochami po ukončení činnosti 

různým způsobem rekultivovány (lesnictví, zemědělství, voda, 

jiné). 
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Na Sokolovsku se již desítky let intenzivně těží hnědé 

uhlí, které se nejen ve zdejších elektrárnách proměňuje 

v elektrickou energii. O tom, jaké následky těžba měla 

a má pro lidi a krajinu, se zblízka přesvědčíme při výletech 

okolo Sokolova. 4  Návštěvníky překvapí pokrok v rekul-

tivacích poškozené krajiny, ze které jsou najednou pozo-

ruhodná území příjemná pro život.

Navštívíme vyhlídky na činné doly a zrekultivovaná úze-

mí. Po rovinatých trasách můžeme jet na kole, autem či 

jít pěšky. 

Z vyhlídky u Lomnice (parkoviště u silnice 2 km směr Vintí-

řov) můžeme při činnosti pozorovat kolesová rypadla, dál-

kové přepravní pásy a jiné stroje. 6  Část z velkého množství 

nadložních hornin průmyslově zpracovávají okolní firmy, část 

je ukládána do vnitřní výsypky dolu Jiří, která postupuje za lo-

mem a zasypává vytěženou plochu. Dříve byly tyto materiály 

dopravovány mimo důl, a tak vznikla Velká podkrušnohorská 

výsypka. 

Medardova kápě, čtyřicet dnů kape 

Klášter u Starého náměstí è cyklostezka Ohře è nalevo vidíme 

arboretum, napravo přes most po 1 km jezero Medard è Habar-

tov è Lítovská výsypka (10 km).

Jezero Medard - V r. 2010 bylo zahájeno napouště-

ní zbytkových jam  1  lomů Medard a Libík vodou 

z Ohře. Skončit má v r. 2013. Budoucí jezero o ploše 540 ha 

ležící mezi obcemi Svatava, Habartov, Bukovany a Sokolov 

zabírá území 4 km x 1,5 km. 5  Okolo jezera vedou zpevněné 

trasy vhodné pro cyklistiku. 7 

Vyhlídky: Bukovany (hned po vjezdu do obce z Ci-

tic doprava); Habartov (na křižovatce se zrcadlem 

od Svatavy doleva); z cyklostezky Sokolov (klášter) – Citice 

doprava přes most 1 km za Sokolovem.

Lítovská výsypka - Po výsypce mezi obcemi Chlum sv. Maří 

a Habartov vede naučná stezka (2,2 km) zaměřená na geolo-

gii, hornictví, ekologii a rekultivaci krajiny po povrchové těž-

bě. 2  Začátek je na okraji výsypky (konec ulice Mírová v Chlu-

mu, cca 300 m od autobusové zastávky). Na druhé straně 

výsypky u Habartova je kilometrový asfaltový ovál pro in-line 

brusle okolo jezera pro koupání. V těchto místech se nacházel 

lom Boden.

Sokolovský Grand kaňon
Staré náměstí è silnice směr Boučí, po levé straně Erika, u Boučí 

doprava alejí na Velkou podkrušnohorskou výsypku è Lomnice 

è vyhlídka na Jiří (16 km).

Pískovna Erika - Stará nepoužívaná pískovna leží po levé straně 

silnice Sokolov-Boučí (po pravé je Velká podkrušnohorská vý-

sypka). Má mnoho drobných vodních ploch, které jsou rájem 

obojživelníků a hnízdištěm břehulí. Je světovým nalezištěm 

zkamenělin pralesní flóry. 

Velká podkrušnohorská výsypka - Rozloha výsypky, která se 

rozkládá mezi obcemi Lomnice, Vintířov a Vřesová, je 1957 ha, 

což je dle Wikipedie nejvíce v ČR. 3  

¤ Na výsypce probíhá biologická část rekultivace (výsadba 

dřevin, budování zemědělských ploch). Je na ní natažena síť 

cest, takže ji můžeme na kole projet křížem krážem a užít si 

výhledů do okolí a pokochat se pohledem na blyštivé hladiny 

vodních nádrží.

¤ Zdejší okružní naučná stezka zevrubně popisuje, jak na vý-

sypce vzniká nová krajina. Výchozí místo je 2 km od středu 

Lomnice po silnici směr Vintířov nalevo. Měří 3,2 km a má 13 

zastávek, značena je obrázkem ježka. 

Důl Jiří - Sokolovský Grand kaňon, jak bychom mohli Jiřího 

nazvat, je v současné době nejdůležitějším uhelným lomem 

v Sokolovské pánvi a rozkládá se mezi Lomnicí, Vintířovem 

a Královským Poříčím. Rozšiřuje se zhruba o 100 m za rok 

ve směru VZ. Zastavit by se měl před silnicí Svatava-Lomnice. 

Je hluboký 130 až 200 m.

 

Důl Družba - menší důl se nachází mezi obcemi Královské Po-

říčí, Vintířov a Nové Sedlo. Vyhlídka: Horní Pískovec. Poslední 

velká zbytková jáma, která vznikne v závěru těžby uhlí na So-

kolovsku po r. 2036, zbyde po dolech Jiří a Družba. Uvažuje se 

o jejím zatopení. Jezero by mělo plochu 1322 ha a hloubku 

až 93 m.
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Za Michalem

Staré náměstí è cyklostezka podél Lobezského potoka è jeze-

ro Michal, golfové hřiště a lesopark (5 km). 

Jezero Michal - Těžba v jihovýchodní předměst-

ské zóně Sokolova skončila v r. 1988 a o 16 let 

později zde bylo otevřeno jezero o rozloze 29 ha s bohatým 

rekreačním zázemím. Zatopení bylo provedeno vodou z Lo-

bezského potoka. 

 Vyhlídka je ze silnice na Hruškovou.

Silvestr - Ve východní části lokality Silvestr, mezi obcemi Dol-

ní Rychnov a Březová, bylo vybudováno golfové hřiště s 18 

jamkami a lesopark. Ten je přístupný ze všech směrů (Dolní 

Rychnov). Ke golfovému hřišti vede silnice od čerpací stanice.
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Č E S K Y

TĚŽBA UHLÍ OD A DO Z

Ubytování

¤ Hotel Nautilus, Poděbradova 355, Chodov, ( 352 688 152

Stravování

¤ Pizzerie Dolce Vita, Karla Havlíčka Borovského 1649, Sokolov

  ( 773 211 005 

¤ Sokolov: zmrzlina v obchodním domě Ural, jídlo v sousední 

Henriettě (náměstí Budovatelů) a pití na terase na Starém 

náměstí.
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Co jsou to rekultivace  
Při povrchovém dobývání bylo a je nutné odkrýt podzemní zá-

soby uhlí. Skrývka zemního materiálu je ukládána na tzv. výsyp-

ky. Ty jsou spolu s vyuhlenými plochami po ukončení činnosti 

různým způsobem rekultivovány (lesnictví, zemědělství, voda, 

jiné). 
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