Sokolov
Kraj: Karlovarský

Okres: Sokolov

Správní obvod: Sokolov

GPS souřadnice: 50.174529N, 12.659892E

Nadmořská výška: 401 m n. m.

První pís. zmínka: 1279 (741 let)

Počet obyvatel: 23 060

PSČ: 356 01

Adresa URL: www.sokolov.cz

O obci
Sokolov (do roku 1948 Falknov nad Ohří) je okresní město v západních Čechách. Leží při soutoku
řek Ohře a Svatavy uprostřed sokolovské pánve.

Historie obce
Nejstarší písemná zmínka o Sokolově, dříve Falknově, pochází z 13. dubna 1279. V ní je
připomínán šlechtický rod Nothaftů "de Valkenawe". Nothaftové patřili mezi šlechtické rody, jež se ve
12. a 13. století usazovaly na Loketsku a Chebsku.

Ubytování a restaurace
Ve městě je řada možností ubytování, restaurací, hotelů, barů, atd.

Okolí a příroda
Sokolovsko vynikalo svým přírodním surovinovým bohatstvím. Již ve středověku byla využívána
hojná ložiska vzácných a užitkových rud (šlo převážně o cínové rudy). V současnosti je
nejrozšířenější těžba hnědého uhlí v Sokolovské pánvi.

Současnost obce
Sokolov je místem vhodným i pro odpočinkové a relaxační aktivity. Vzhledem k tomu, že se v posledních
letech velmi zlepšilo životní prostředí města i okolí, dochází k rekultivaci bývalých povrchových dolů a
výsypek, vznikají i nové příležitosti k ...

Sportovní možnosti
Na své si přijdou turisté a cyklisté, protože ve městě a okolí vznikly nové trasy, které vedou např. i
kolem řeky Ohře, a zavedou návštěvníka do krásné přírody Krušných hor a Slavkovského lesa. V
roce 2005 vyrostlo na okraji města nové 18 jamkové golfové hřiště.

Památky a zajímavosti
Ve městě je spousta památek a zajímavostí např. Sokolovský zámek, kašna se sokolníkem, historická
radnice, Hornický dům, kostel sv. Jakuba Většího nebo Kapucínský klášter.
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Doprava
Město je dostupné po silnici E48, E49 nebo po silnici III. třídy č. 210. Ve městě funguje městská
autobusová doprava a dále je zde železniční stanice.
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