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Osvěžení ve vodě 

Č E S K Y

NEJLEPŠÍ RYBNÍKY A KOUPALIŠTĚ

Ubytování

¤ Parkhotel Sokolov 

 Husovy sady 2044 

 Sokolov ( 352 605 600

¤ Ubytovna Baník

 B. Němcové 1780

 Sokolov (  359 808 424

Stravování

¤ Restaurace Hamburg

 Slovenská 1779

 Sokolov ( 352 605 101

¤ Čínská restaurace

 Staré náměstí

 Sokolov ( 352 678 473
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Koupání v širším okolí

¤ Aquaforum ve Františkových Lázních je velký vodní svět 

s 3 vnitřními a 3 venkovními bazény, vodními atrakcemi a re-

staurací. 5  

¤ Mýtský rybník leží u stejnojmenného rozcestí modré a žluté 

turistické značky KČT mezi obcemi Kladská a Prameny. Při pla-

vání průzračnou vodou červenohnědého odstínu, způsobe-

ného rašelinou na dně, vám bude společníkem pouze ticho 

a nedotčená příroda. Auto lze nechat na rozcestí Potok Rota 

a zbylé 2 km je třeba urazit po svých.

¤ Bazén Thermal  8  v Karlových Varech (50 m) je venkovní a vy-

hřívaný, takže i v zimě, kdy je teplota vody 30° C, mohou plav-

ci sledovat třeba sněhovou vánici. Voda v bazénu je z jedné 

třetiny minerální.



V letních měsících se můžeme osvěžit v rozmanitém 

množství přírodních a umělých koupališť. Hluboké lesy 

skrývají nedotčené rybníky, poblíž měst jsou jezera s re-

kreačním zázemím a vodu z celého kraje sbírají řeka Ohře 

a četné menší říčky. Zvláštností oblasti jsou vodní díla 

vzniklá rekultivací bývalých uhelných dolů.

Panenské koupání
¤ Komáří rybníky  2  se nachází na žluté značce KČT mezi obce-

mi Krásno a Hrušková a vede k nim i zelená značka ze zanik-

lé obce Čistá, která leží 2 km za obcí Podstrání směr Krásno. 

K těmto dvěma rybníkům, jejichž dno uvidíte skrze průzrač-

nou vodu i uprostřed rybníku, se nedá dojet autem.

¤ Přehrada v Tatrovicích  3  patří k chladnějším, ale návštěvní-

kům to vynahrazuje krásnou okolní přírodou. Nádrž nabízí 

několik písčitých a travnatých pláží a odlehlá zákoutí. Koupá-

ní jde spojit s houbařením s pohledy z výšky na vodní plochu 

a jako vždy také s cykloturistikou.

Vodní rekultivace
¤ Jezero Boden u Habartova (300 m za městem směr Kaceřov 

po levé straně) vzniklo zatopením zbytkové jámy stejnojmen-

ného lomu. Okolní území náleží k bývalému lomu a je rekul-

tivováno. Cyklisté mohou využít upravené cesty a projet se 

po okolí jezera. Atrakcí jinak nevybaveného areálu je 1,1 km 

dlouhá dráha pro in-line bruslaře Habartovská osmička. 

¤ Bílá voda v Chodově leží na okraji Smolnické výsypky a jde 

o přírodní koupaliště obepnuté zpevněnou cestou s pozvol-

nou písčitou pláží. 7 

¤ Lesopark v Dolním Rychnově vyrostl na bývalé výsypce Sil-

vestr. Nachází se v něm několik malých vodních nádrží. Cesty 

pro cyklisty a pěší procházky.

¤ Zatopením lomu Medard  6  mezi obcemi Citice, Bukovany, 

Svatava a městy Sokolov a Habartov vznikne kolem r. 2013 

jezero o rozměrech 4 km x 1,5 km. Napouštění bylo zahájeno 

v létě r. 2010. Kolem jezera vedou trasy pro cyklisty.

Hojně navštěvovaná velká koupaliště
¤ Sokolovské jezero Michal  4  o rozloze 20 ha vzniklo jako re-

kultivace v r. 2004. Vede k němu cyklostezka ze středu města. 

Návštěvníci jsou hýčkáni kompletním zázemím a nad plav-

ci bdí rota plavčíků. V dlouhé řadě atrakcí vynikají tobogán 

s trojskluzavkou, které ční 12 m nad úrovní terénu a nabízejí 

jízdu dlouhou 190 m na (40 sekund; tobogán) a 117 m (troj-

skluzavka); T  dále např. nafukovací ledovec, šlapadla. Písčitá 

pláž je dlouhá 500 m. 

¤ Koupaliště Sokolov  1  s dvěma 50 m vydlaždičkovanými bazé-

ny nabízí 3 kurty na plážový volejbal a další kurty např. na no-

hejbal. Na děti čeká spousta vodních atrakcí, hřiště a stín pod 

stromy. Přilehlá restaurace Hamburg se pyšní pivními samo-

výčepy. Koupaliště je přímo u cyklostezky vedoucí z centra 

města k jezeru Michal.

¤ Novorolský rybník nemá vodní atrakce, ale nabízí dostatečné 

vybavení na pozvolné široké písčité pláži.

Bazény

¤ Krytý bazén v Sokolově (25 m) má pro aktivní plavce vyhra-

zenu 1 až 2 dráhy. K vybavení patří dvě vířivky, parní komora 

zvlášť pro muže a ženy, tobogán (93 m), dětské brouzdaliště 

se skluzavkou a občerstvení.
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