
 
KČT, odbor Krušné hory Sokolov pořádá ve spolupráci 

s Klingenthaler Wandersportverein výlet pro širokou veřejnost 
s podporou smluvního autobusu 
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Trasa: huť v Šindelové – viklan „Kamenný hřib“ – rybník Tajch – zámeček Favorit – údolí 
potoka Skřiváň – Růžové údolí – Rotavské varhany – Rotava sídliště (přibližně 12 km). 
 
Zajímavosti na trase: huť v Šindelové (průvodcem bude ing. J. Hrůza, předseda Spolku 
za zachování hutě v Šindelové), viklan „Kamenný hřib“, obora zámečku Favorit (byl v ní 
nešťastně postřelen „modrý Abbé“ Josef Dobrovský, zámeček Favorit (pouze zvenku – 
zámeček je veřejnosti nepřístupný), romantické údolí potoka Skřiváň, Růžové údolí, 
Rotavské sluňáky, Rotavské varhany a další zajímavosti! 
 
Sehenswürdigkeiten: Hochofen Sindelova/Schindelwald - Wackelstein "Steinnpilz" - 
Waldgrab Kostelni Briza/Schönlind - Schloss Favorit (nur von aussen)- romantisches  Tal  

"Skrivan"- Historische Arbeits-kolonie "Ruzove údolí"- die Sonnensteine - Rothauer Orgel und mehr. 
 
Jízdní řád smluvního autobusu: 
Sokolov-Dopravní terminál         8:00 (čeká na osobní vlak od Karlových Varů/Chomutova) 
Kraslice – autobusové nádraží        9:10* (čeká na osobní vlak od Klingenthalu a Sokolova) 
Rotava – sídliště                            cca 9:15 
*tento spoj mohou využít turisté z Chebska (musí přestoupit v Sokolově v 8:43 do vlaku směr Klingenthal)  
 
Cena zpátečních jízdenek (člen KČT nebo dítě/nečlen): Fahrgeld für Hin– und Rückfahrt) 
Sokolov-Šindelová  100,-/120,- 
Kraslice-Šindelová  20,-/30,- Fahrgeld Kinder/Erw. 0,50/1,00€  
Rotava (sídliště)  10,-/20,- 
Platba jízdného v autobusu    Fahrgeld im Bus bezahlen! 
 
Poznámka: 
Předpokládané zakončení výletu kolem 14:30. Autobus odveze z Rotavy-sídliště 
nejdříve zájemce do Kraslic na vlakové nádraží (14:50) a pak se vrátí pro zbytek 
turistů (15:00), které odveze do Sokolova (16:00). 
Nutné přihlášky předem!!! Po vyčerpání míst k sezení se budou obsazovat 
místa k stání! 

 
 
 
 

 
Anreise von der deutschen Seite mit der Vogtlandbahn über Bahnhof Klingenthal 8.43 Uhr nach Kraslice. 
Dort fährt uns 9.10 Uhr ein Sonderbus über Rotava sídliště 9.15 (Zustieg für PKW-Anreisende) zum Start 
in Šindelova (Schindelwald).   
Nach der Wanderung fährt der Bus ab dem Ziel (Rotava sídliště), um ca. 14.30 Uhr zurück nach Kraslice, 
von wo die Vogtlandbahn um 15.10 Uhr nach Klingenthal fährt. 
Am Start kann das Abzeichen "Durchs Zwotaer Land" für 2, -- €  erworben werden. Das gilt dann zugleich 
auch für die Teilnahme an den übrigen Veranstaltungen "Durchs Zwotaer Land" am 4.6. und am 14.10 
2017 in Zwota. 
Ansprechpartner für die deutschen Teilnehmer ist am 25.3.17 unser Wanderfreund Albrecht Storbeck. 
Anfragen unter: info@klingenthalerwandersportverein.de 
 
Bližší informace a přihlášky: Josef Ticha, tel.: 777 830 672, mail: pepa.ticha@centrum.cz nebo zde: 
http://turiste.turistika.cz/sokolov/ 

http://turiste.turistika.cz/sokolov/


 
 
Mapa s vyznačenou trasou výletu: 

 


