
      

 
130 let v pohybu  

       

    
    

   Město Sokolov 
 

       

 

KČT, odbor Krušné hory Sokolov 
a KČT, oblast Karlovarský kraj, 

ve spolupráci s MDK Sokolov, 
 

pod záštitou Ing. arch. Vojtěcha Franty, 
uvolněného člena Zastupitelstva Karlovarského kraje 

pro oblast lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO 
pod záštitou starosty města Sokolov 

Bc. Jana Picky 
 

pořádá na počest 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

130. výročí založení Klubu českých turistů 
 

a 100. výročí vyhlášení samostatné Československé republiky  
 
 

XVI. Letní turistický sraz 
ve dnech 30. 6. – 8. 7. 2018 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

  Motto: KARLOVARSKÝ KRAJ…… JEDEN DEN NESTAČÍ 
 
 

Akce je připravována za finanční a mediální podpory Karlovarského kraje a Města Sokolov. 



Milí turisté, 
jménem organizačního štábu si Vás dovoluji pozvat do Karlovarského kraje a města Sokolova. Díky výhodné poloze 
v údolí řeky Ohře, rozprostřeného mezi svahy Slavkovského lesa a Krušných hor i řadě atraktivních míst pro rekreaci  
a relaxaci na zrekultivovaných výsypkách, vám můžeme v Sokolově a jeho okolí nabídnout množství aktivit od pěší 
turistiky a cykloturistiky, poznávání kraje prostřednictvím naučných stezek i výhledových míst až po koupání 
v atraktivním prostředí. Dopřejte si poznávání kulturních a historických míst a objektů Sokolova, užijte si město jako 
centrum kultury, památek a sportovně rekreačních aktivit. 
Jsme součástí projektu Karlovarského kraje „Živý kraj“ a i pro nás platí jeho nosné heslo „Karlovarský kraj - jeden den 
nestačí“. I proto jsme pro vás ve spolupráci s Městským domem kultury Sokolov, městem Sokolov, Karlovarským 
krajem, správci některých kulturních památek, krajským dopravcem, spřátelenými spolky a řadou dalších subjektů 
cestovního ruchu, připravili program na týdenní dovolenou v Karlovarském kraji.  
Některé z vás turistický program zavede i do míst od Sokolova vzdálenějších, abyste měli možnost si sestavit co 
nejpestřejší mozaiku dojmů z Karlovarského kraje. Sedm dní letního turistického srazu je doba krátká na to, abyste 
mohli poznat všechny nejhezčí a nejzajímavější krásy opomíjeného Sokolovska a Karlovarského kraje. 
Až budete od nás odjíždět domů, věřím tomu, že většina z vás si řekne, kolik jste toho ještě chtěli vidět a prožít. Vím 
z vlastní zkušenosti, že to jsou ty okamžiky, které rozhodnou pro návrat a individuální návštěvu v dalších letech. 
Těšíme se na Vaší návštěvu a věříme tomu, že se do tohoto nádherného koutu naší vlasti budete rádi vracet. 
 

Ladislav Zoubek 
předseda oblastního výboru KČT, oblast Karlovarský kraj 

Program srazu 
 

Příjezd účastníků do výchozích  
míst etapové části akce:  30. června 2018 (sobota) 
Příjezd na jednodenní etapy:  4. července 2018 (středa) 
Sraz všech účastníků na  
Starém náměstí v Sokolově:  4. července 2018 v 17:00 hodin, slavnostní zahájení srazu 
Jednodenní túry:   5. – 7. července 2018 
Společenský večer:   7. července 2018 (sobota) 
Odjezdy účastníků: 8. července 2018 (dopoledne ještě možnost individuální turistiky, 

Městský okruh IVV Sokolov, Muzeum Sokolov) 
 

Turistické menu a další lákadla 
-  

- 30. 6. – 4. 7. 2018 Etapový pochod Aš - Kraslice, 2x etapová cyklojízda (Krajem živých vod, 
Krušnohorská cyklotrasa + Cyklostezka Ohře), vícedenní vodácké splutí Ohře (Cheb – Karlovy Vary) 
a etapová cyklojízda Karlovarským krajem (omezený počet osob ve skupinách). 

- 5. 7. – 7. 7. 2018 Jednodenní pochody a cyklotrasy do okolí Sokolova (Slavkovský les, Krušné hory, 
údolí řek Ohře a Svatava). Turistické vizitky, turistické znánky a nálepky a další suvenýry. 

- 4. 7. – 6. 7. 2018 Večerní program – povídání a fotografie na téma Karlovarský kraj.  
- 4. 7. – 6. 7. 2018 Alternativní individuální turistika (výběr z možností): 

o za poznáním kulturních, přírodních či technických památek a naučných stezek od Bečova nad Teplou až po 

Rozhlednu Háj  u Aše, od vrcholu Dyleně až po Klínovec,  
o OTO a TTO (Sokolovsko, Chebskem, Okolím Chodova, Krajem léčivých vod, Ohře, Naučné stezky KK), 
o okruhové trasy IVV (Za poznáním Chebska, Mariánskolázeňské cyklotrasy),  
o městské trasy IVV (Putování Karlovými Vary, Sokolov, Putování historickým Chebem, Za Františko-

lázeňskými prameny, Kudy chodil anglický král Edward VII, Kudy chodil Johan Wolfgang Goethe),  
o za vrcholy našich rozhleden a vyhlídek od Aše po Klínovec, 
o do hlubin středověkých důlních děl (Důl Jeroným ve Slavkovském lese, Mauritius v Hřebečné, Johanes na 

Zlatém kopci u Božího Daru), 
o pohodově po Ohři s podporou vodácké půjčovny Dronte,  
o zdatně do stoupání za dalekými výhledy s podporou našich cyklobusů i pohodově na kole nebo na bruslích 

po cyklostezce Ohře do Chebu a zpět, 
o badatelsky za odhalením tajemství našich muzeí a památek (Sokolov, Cheb, Doubrava, Krásno, Horní 

Blatná, Karlovy Vary, Bečov nad Teplou) či na prohlídku do Ostrova (světový unikát SORELA), 
o labužnicky za pivy z našich regionálních pivovárků (Sokolov, Loket, Kynšperk nad Ohří, Chyše, Kraslice-

Tisová), 
o s trochou adrenalinu při zdolávání lanových center (Karlovy Vary, Cheb, Františkovy Lázně, Loket) nebo 

třeba zdoláním některé z cyklotras v Trail Parku Klínovec. 
 

Vyžádejte si propozice Letního turistického srazu 2018, po jejich vydání Vám je automaticky pošleme 
na e-mail, který uvedete). 
Propozice budou nejpozději od 1. listopadu 2017 také ke stažení na www.kct.cz. 
Uzávěrka přihlášek 31. května 2018.  
Kontakt: Ladislav Zoubek, e-mail: ladislav.zoubek@gymso.cz 

http://www.kct.cz/
mailto:ladislav.zoubek@gymso.cz

