
Další informace o činnosti klubu včetně fotografií z akcí na www.kctkvary.cz 
Účast na plánovaných akcích KČT, odbor Slovan Karlovy Vary je pojištěna prostřednictví ČOV.  

 

 

 
 

 

 

  
Pojďte s námi za zdravím a poznáním! 

KČT, odbor Slovan Karlovy Vary 

 

 

                                                                      

Z Lokte a Třídomí do Sokolova přes 

KRUDUM   

16. října 2021 

Pěší vycházka  19,7 km s obtížností 1,5* vede po trase: 
Z vlakového nádraží Loket se přes město vydáme po silnici směrem ke Svatošským skalám. 

Před mostem odbočíme vpravo na cyklostezku (do Zahradní ulice). Dojdeme k lávce přes Ohři 

(již je opravená) a dáme se po zelené značce  na druhou stranu řeky. Pokračovat budeme rovněž 

po zelené značce vzhůru do lesů. Asi po 1,5 km vyjdeme z lesa na planinu a po 3 km projdeme 

osadou Dvory (stále po zelené), po cyklistické trase mineme Nadlesí a Třídomí (5,8k m) až 

dojdeme na rozcestí, kde se napojují zelená a žlutá značka (6,6 km). Ti, kteří na rozhlednu 

nechtějí, budou pokračovat po žluté značce až ke zbytkům kostela sv. Mikuláše kde na ostatní 

počkají (je tam posezení). Ostatní půjdou po zelené na Krudum (8,5 km). Cesta je strmá a 

kamenitá. .Pokud to počasí dovolí,  je možnost vystoupit na rozhlednu .Pokračovat budeme po 

žluté ke kostelu, kde na nás čekají zbylí turisté. Společně se vydáme po žluté do osady 

Hrušková (11,5km). Cestou mineme „Louku přísahy“. Z Hruškové půjdeme k jezeru Michal 

(14,9 km). Po cyklostezce (žlutá zn.) dojdeme na Staré náměstí v Sokolově (18,5 km). Zde je 

možnost občerstvení. Pokračovat budeme po cyklo přes „Most lásky“ až na nádraží. 

(19,7 km- 6h 10min). 

 

Doprava vlakem tam: 7:13Os Ostrov; 7:30 K.Vary Os;7:42 Nové Sedlo / 7:45;Loket Os7:52  

 

Doprava vlakem zpět: Sokolov  14:00,14:54,16:09 ,16:54R;17:27  Karlovy Vary 

14:26,15:14,16:32,17:14R18:30; Ostrov n O. 14:40,15:26,16:46,17:26,18:44  

  

Zdrávi došli!  

Vede:  Pavel Mrhálek - pavel.mrhalek@volny.cz – 736 413 183 
Celou cestu nepotkáme žádnou studánku ani hospodu. Je nutné s tím počítat a vzít s sebou 

občerstvení a pití na celý den. Časově je to náročný výlet (6 hodin) a můžeme si dovolit pouze 

krátkou přestávku na občerstvení u kostela sv. Michala. V Sokolově je možnost občerstvení. 

 

Časová osa: Start 9:30; rozcestí za Třídomím 11:00; rozhledna 12:00; rozhledna výstup 12:30; 

kostel sv.Mikuláše 13:00; Hrušková 14:00; Jezero Michal 15:00; Sokolov 16:00; nádraží 16:20; 

odjezd vlaku 16:54. Celkem 19,7 km – 6 hodin a 10 minut. 

 


