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podél Berounky 
a Litavky

Poutní turistika
Návrat ke kořenům 
putování naší 
krajinou

Od Prahy se jihozápadním 
směrem rozkládá oblast, která 
svou mnohotvárností a divokostí 
okouzlí srdce každého roman
ticky založeného návštěvníka 
– Český kras. Tak ji pojmenoval 
významný badatel Jaroslav Pe
trbok, který si při svých cestách 
po Balkánském poloostrově 
nemohl nevšimnout podobnosti 
pohoří Kras v dnešním Slovinsku 
s územím rozkládajícím se 
v okolí řeky Berounky. A ačkoliv 
je stejnojmenná chráněná kra
jinná oblast rozlohou přeci jen 
o něco menší než ono pohoří, je 
dnes jednou z 26 CHKO, které 
se v České republice nacházejí.

První návrhy na ochranu 
nejhodnotnějších částí Českého 
krasu vznikaly již ve 20. letech 

minulého století, kdy byla zajiš
těna formální ochrana zejména 
botanicky nejcennějších částí 
Karlštejnska. Po druhé světové 
válce se dokonce pracovalo 
s návrhem na vyhlášení ná
rodního parku Karlštejnsko, ale 
tento nápad nenašel u vlastníků 
pozemků pochopení. V ochra
ně přírody se pokračovalo 
i v 50. letech, kdy bylo úspěšně 
vyhlášeno hned několik ma
loplošných přírodních rezervací 
– Koda, Radotínské údolí a Karl
štejn. Tato chráněná území na 
začátku 70. let doplnily přírodní 
rezervace Karlické údolí, Voškov, 
Klapice, Tetínské skály, tehdy tzv. 
chráněné přírodní výtvory Zlatý 
kůň, Lom na Kobyle, Černá rokle 
a chráněné naleziště Špičatý 
vrch Barrandovy jámy. Snahy 

o ochranu cenné krajiny nako
nec přinesly kýžené ovoce a dne 
12. dubna 1972 byl Český kras 
vyhlášen jako chráněná krajinná 
oblast.

Svojí rozlohou 130 km2 je sice 
Český kras šestou nejmenší 
CHKO u nás, přesto na svém 
území ukrývá 21 maloplošných 
chráněných území, 13 památ
ných stromů a bezzásahové 
území Doutnáč, které si tak 
nějak žije svým životem. Tako
vých území máme v celé České 
republice pouze 13!

50 let je zkrátka velká věc. 
O tom, co se chystá, ale až 
na dalších stranách.

 www.ceskykras.ochranaprirody.cz

CHKO Český kras 
slaví 50 let
Krajina mezi Prahou a Berounem letos slaví kulatiny. 
V dubnu uplynulo neuvěřitelných 50 let od vyhlášení 
chráněné krajinné oblasti Český kras, která svým 
jménem odkazuje na slovinské pohoří. Významné 
jubileum si zaslouží pořádný dárek, Český kras 
dostane vlastní Dům přírody.

Návštěvnická 
karta 
Berounska
Pobyt na Berounsku vám 
zpříjemní návštěvnická 
karta, která obsahuje 
50 slev a výhod.

Nabídka v návštěvnické 
kartě je velmi pestrá, každý 
si přijde na své. Milovníci 
kultury a historie mohou 
využít četná zvýhodnění 
na vstupy do muzeí či na 
komentované prohlídky 
a exkurze památek. Pro 
aktivní výletníky jsou nachys
tány slevy na sportovní vyžití. 
Rodiny s dětmi určitě ocení 
nabídku koupacích aktivit 
a míst, kde se můžou sezná
mit s domácími i exotickými 
zvířátky.

Všechny volnočasové aktivity 
doplňují slevy do stravo
vacích zařízení, jako jsou 
restaurace či bistra. Pro ty, 
kteří by na Berounsku chtěli 
trávit delší dovolenou, jsou 
nachystány slevy na ubyto
vání v hotelech, penzionech 
či apartmánech.

Jak kartu získat se dozvíte 
na webových stránkách 
www.berounsko.net v sekci 
Návštěvnická karta.

www.berounsko.netberounsko

Návštěvnická karta 
Berounska
Balíček slev a výhod 
pro každého!
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6 + 1 tipů na přírodní koupání i letní koupaliště
Když sluneční paprsky 
prozáří letní oblohu 
a teplota překročí 
příjemných 25 °C, je 
nejvyšší čas obléct 
plavky a zaskočit někam 
k vodě. Možností, jak si 
užít odpočinek v blízkosti 
chladivé hladiny, máte 
na Berounsku hned 
několik. Ať už preferujete 
vodu přírodní nebo 
ošetřenou chlorem, u nás 
si vybere každý.

Osvěžit se jen tak v přírodě má 
bezpochyby své nepopiratelné 
kouzlo, které ocení především 
dospělí preferující klid a sou
kromí před komfortem a vymo
ženostmi dnešní doby. Jenže… 
když cestujete s dětmi, potře
bám jako je jídlo, pití, záchod se 
prostě nevyhnete, a tak hledání 
směřujete do civilizovanějších 
končin. Navíc samotné cachtání 
může malé neposedy brzy 
omrzet, a tak různé klouzačky, 
tobogány a prolézačky jistě 
přijdou vhod. Proto jsou ideální 
letní „městská“ koupaliště. Na 
Berounsku najdete hned tři – ve 
Zdicích, v Berouně a v Chrus
tenicích. Všechna nabízejí 
rozlehlé travnaté pláže, ze 

kterých dohlédnete na bazén 
i skluzavky, možnost občerst
vení a pro nejmenší neplavce 
brouzdaliště.

Jestli ale přeci jen toužíte po 
přírodě, zavítejte k Berounce, 
která patří mezi klidné řeky. 
Pokud slunce opravdu pere, 
smočení v její chladivé vodě 
přinese kýžené osvěžení. 
Nejlepší je svlažit se v některém 
z mnoha jezů na jejím toku. 
Jedním z nejoblíbenějších je jez 
v Hýskově s travnatou pláží, 
občerstvením a stánkem s la

hodnou místní zmrzlinou. Velké 
oblibě se těší také travnaté 
pláže v Nižboru, kde se rovněž 
nachází malé občerstvení 
a hned několik restaurací v okolí 
řeky, nebo travnatá plocha 
v Roztokách u Hospody u Jezzu. 
Všechna tři zmiňovaná místa 
jsou navíc v blízkosti parkovišť 
a v docházkové vzdálenosti od 
vlakové zastávky.

Pokud byste chtěli u Berounky 
strávit více dní, ubytujte se 
v jednom z mnoha kempů. 
Všechny potřebné služby budete 

mít na dosah ruky, aniž byste se 
museli vzdálit od řeky. Vyrazit 
na opuštěné místo u břehu se 
nemusí totiž vyplatit. Většina 
vyšlapaných přístupů do vody 
je totiž bahnitá. Oproti tomu 
v kempech jsou vstupy pozvolné 
s písčitokamenitým podložím.

Počasí venkovnímu koupání pří
liš nepřeje? Nezoufejte na mysli 
a vyrazte do Berouna. Na ost
rově stojí aquapark s relaxač
ním bazénem, whirlpoolem, 
dětským i plaveckým bazénem 
a s Kneippovým chodníkem.

KRAJEM BEROUNKY DĚTSKÝMA OČIMA

Hravé toulky Křivoklátskem 
s rytířem Hradovanem
Prozkoumejte okolí křivoklát
ských obcí Nový Jáchymov 
a Trubská pomocí dvou nových 
questingových tras, na kterých je 
pro malé i velké připravena celá 
řada úkolů. Stačí si do batohu 
přibalit tužku a na začátku každé 
trasy si ve schránce vyzvednout 
hrací list. Za správné vyluštění 
hádanky a splnění všech úkolů 
čeká na všechny pátrače v cíli 
zasloužená odměna.

Trasy, připravené s MAS Mezi 
Hrady ve spolupráci s Nadačním 

fondem Veolia, jsou délkou 
i náročností úkolů přizpůsobeny 
nejmenším cestovatelům, kteří se 
dozvědí plno informací o místní 
fauně, flóře, drobných zajíma
vostech i dalších užitečných 
věcech. Oběma trasami pro
vází rytíř Hradovan, který střeží 
MeziHradí, území na okraji lesa 
mezi hrady Křivoklát a Karlštejn. 
Chcete se o Hradovanovi 
dozvědět více? Navštivte webové 
stránky MAS Mezi Hrady.

 www.mezihrady.cz
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KRAJEM BEROUNKY DĚTSKÝMA OČIMA

Dům přírody 
Českého 
krasu nabídne 
interaktivní 
zážitky

Jak už bylo psáno, 50 let 
si zasluhuje pořádnou 
oslavu, a tak kromě řady 
akcí a nové naučné stezky 
vzniká v blízkosti Koněprus
kých jeskyní a návrší 
Zlatého koně nový turistický 
cíl – Dům přírody Českého 
krasu.

V přízemí bude umístěna 
stálá výstava o přírodě 
Českého krasu, která 
zabaví návštěvníky všech 
věkových kategorií, a to 
pomocí interaktivních prv
ků. Zájemci se dozvědí celý 
příběh o zrození trilobita, 
o vzniku krasové krajiny, 
o rostlinách a živočiších 
anebo o objevování jeskyní. 
Pro malé i velké se připra
vují mechanické aktivity, 
pokusy, tematická zákoutí 
i prolézačka s umělou 
jeskyní. A nezůstane pouze 
u stálé expozice či u do
časných výstav. Opravdoví 
badatelé si budou moci 
zarezervovat průvodce 
přírodou nebo si vybrat 
z nejrůznějších exkurzí.

Než se otevřou brány domu 
přírody, můžete se vydat 
třeba do Informačního 
střediska CHKO Český kras, 
které se nachází ve Svatém 
Janu pod Skalou.

 www.ceskykras. 
ochranaprirody.cz

Pohádkový minigolf Eden pobaví malé i velké
V Berouně se ukrývá 
Sportovní centrum Eden, 
zavede vás na cestu 
z pohádky do pohádky, 
při které si zaručeně 
užijete plno zábavy, ať už 
jste malí, nebo velcí.

Vedle lezecké stěny, lukostřelby 
a třeba i golfového simulátoru 
tu totiž najdete minigolf, který 
u nás nemá obdoby. Každou 
z 18 jamek doprovází jiné po
hádkové postavičky. A tak vaším 
úkolem bude, kromě dostání 
míčku do jamky, překonat straš
livého draka nebo větrný mlýn, 
prostřelit prokousaný ementál 
kuchaříka z Ratatouille, dobýt 
mohutný hrad a plno dalších 
záludných úkolů, na které 
dohlíží Bob a Bobek, postavičky 
ze Čtyřlístku, Křemílek a Vocho
můrka, tučňák Vojín, Pat a Mat 
a mnoho dalších.

Minigolf je otevřený každý 
den od 9 hodin do soumraku. 
Ve sportovním centru najdete 
také restauraci s venkovní 
zahrádkou a lávovým grilem, 

kde doplníte energii vydanou 
při osvobozování princezny 
zakleté v žábu.

 www.sporteden.cz

Ve Výtopně Zdice oživí 65 let starou lokomotivu
Nádraží ve Zdicích bývalo ve 
své době důležitým železničním 
uzlem. V jeho těsné blízkosti, 
v historické části výtopny 
s dochovanou kolejovou točnou, 
jsou dnes v muzeu Výtopna 
Zdice k vidění železniční i silniční 

vozidla především z produkce 
tzv. východního bloku, která 
ještě před pár lety přepravovala 
osoby i těžký náklad.

Mezi nejcennější exponáty pat
ří motorová lokomotiva BN 60 

z roku 1957, která reprezentuje 
omezenou sérii svého druhu se 
znakem ČKD. Lokomotivě letos 
bude 65 let, a tak se v muzeu 
rozhodli, že oslavenkyni 
opraví.

Kdo by snad čekal, že při ná
vštěvě Výtopny ve Zdicích uvidí 
jen železniční techniku, ten by se 
hluboce mýlil. Technické muze
um, které vzniklo na místě, kde 
se parní lokomotivy připravovaly 
na cestu, má za cíl prezentovat 
běžný život v období 60. a 70. let 
minulého století. V muzeu si tak 
prohlédnete i předměty každo
denního života, které v mnohých 
vyvolají nostalgické vzpomínky 
a našim nejmladším dají nahléd
nout do historie.

Muzeum je otevřeno vždy 
od dubna do října každý první 
víkend v měsíci, a kromě stálé 
expozice připravuje i různé 
tematické akce s doprovodným 
programem.

 www.saxi.cz
Motorová lokomotiva BN 60 z roku 1957
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Mezinárodní hudební festival Talichův Beroun letos oslaví 40. výročí
Už od roku 1983 se každý říjen a listopad Beroun 
rozezvučí líbeznými tóny klasické hudby. Tradiční 
mezinárodní hudební festival nese jméno jednoho 
z nejvýraznějších českých dirigentů, Václava Talicha.

Dirigent Václav Talich řídil 
Českou filharmonii v letech 
1919–1941. Jeho vysoké nároky 
a preciznost vynesly těleso na 

vrchol světové orchestrální 
scény. I proto je Talich dodnes 
považován za strůjce a zakla
datele dirigentské a orchestrální 

tradice u nás. Poslední léta 
svého života strávil v berounské 
vile v dnešním Talichově údolí. 
A právě Beroun každoročně hostí 
Mezinárodní hudební festival 
Talichův Beroun, a to nepřetržitě 
už neuvěřitelných 40 let.

Význam festivalu pro region i ce
lou republiku potvrzují i patroni, 

kteří nad festivalem převzali 
záštitu. V letech 2001–2009 jím 
byl jeden z posledních Talicho
vých žáků, renomovaný britský 
dirigent sir Charles Mackarres, 
a o pár let později pak záštitu 
převzala ministryně kultury ČR. 
Roku 2013 se prezidentem 
festivalu stal dirigent Jan Talich, 
prasynovec Václava Talicha.

Zaposlouchat se do tónů české 
klasické hudební tvorby není jen 
výsadou starších ročníků. Vzdě
lávací programy pro studenty, 
besedy s vystupujícími umělci 
anebo workshopy v pražském 
Rudolfinu či na pražské konzer
vatoři lákají stále více mladých 
posluchačů i hudebních umělců.

Letos se vedle Plzeňské a Karlo
varské filharmonie můžete těšit 
na vystoupení Symfonického 
orchestru Českého rozhlasu, 
Smetanovo trio, jehož členem 
je právě prasynovec Jan Talich, 
anebo na Ondřeje Havelku 
a jeho Melody Makers. Prostor 
ale dostanou také začínající 
talenti z berounské a hořovické 
Základní umělecké školy.

 www.talichuvberoun.eu

BEROUNSKO VŠEMI SMYSLY

Gurmánský zážitek s výhledy 
na zelenou oázu
Jaká netradiční místa, kde se 
můžete najíst, vás napadnou? 
Co třeba takové golfové 

hřiště? V Beroun Golf Club je 
to možné! Nemusíte být totiž 
zapáleným golfistou, abyste 

si náležitě vychutnali posezení 
na prostorné terase nebo v pří
jemném interiéru s výhledem 
na zelené trávníky, modravá 
jezírka a okolní přírodu kři
voklátských lesů.

Zdejší restaurace golfového 
klubu je vhodná pro romantic
kou večeři ve dvou, nerušené 
obchodní jednání, ale třeba 
i pro rodinné sešlosti či po
hoštění skupin. Stálé menu 
nabízí ve vyváženém poměru 
moderní lehkost i labužnickou 
klasiku. V prostorné restauraci 
připravuje tým kuchařů sezón
ní menu s tradičními českými 
specialitami i mezinárodní 
kuchyní. Když je venku hezky, 
rozpalují na terase gril. Samo
zřejmostí je denní menu, potěší 
nejen stálé hosty, ale i turisty, 
kteří chtějí při svém výletu 
poobědvat. Ti mohou také 

pěšky či na kole prozkoumat 
kilometry zdejších cest, anebo 
v zimě, v případě příznivých 
klimatických podmínek, využít 
běžkařskou trať.

Přestože se restaurace nachází 
ve středočeském Berouně, od 
roku 2015 je zařazena do pro
jektu TopLife Czech – Nejlepší 
pražské restaurace.

 www.golfberoun.cz



Strana 5www.berounsko.netberounsko

Výjimečnost Levandule Choudouňské prokázána!
Od roku 2019 mohou návštěvníci zavítat do Levandulového údolí v Chodouni 
u Zdic, které se pyšní nejrozsáhlejším levandulovým polem v BIO kvalitě u nás. 
Zdejší tým zde pěstuje úctyhodných 50 000 rostlin již 8 let. Jejich cílem je pomáhat 
lidem s celostní péčí o tělo, mysl a duši a také vrátit věhlas českému bylinkářství.

Proč je tak výjimečná?
Pole v Chodouni se nachází na 
pomezí chráněných krajinných 
oblastí Křivoklátsko, Český kras 
a Brdy. Avšak před mnoha 
miliony lety, v období prvohor, 
se v této oblasti rozlévalo moře, 
na jehož dně se tvořily vápenco
vé usazeniny.

Levandule Chodouňské tak dnes 
čerpají své léčivé účinky bohaté 
na minerální látky z vápencových 
moří dávných věků. Na poli vane 
často silný vítr, který společně 
se zimním mrazem vytváří pro 
rostliny „stresové prostředí“. Díky 

němu musí levandule vynakládat 
větší úsilí, aby přežily. Levandule 
Chodouňská tak oproti běžné 
levanduli produkuje vysoce 
účinné biodynamické látky. To 
prokázaly první výsledky klinické 
studie týmu docenta Petra 
Kaštánka (EcoFuel Laboratories), 
který je uznávaným vědcem 
v oblasti bioinženýrství a auto
rem desítek inovativních patentů 
a technologií.

Levandulové pivo a další 
novinky
V celoročním areálu čekají 
návštěvníky léčebné procedury 

a zážitky, nejen s levandulí, ale 
i dalšími bylinkami. V únoru byl 
otevřen zbrusu nový prostor pro 
relaxaci, aromaterapii a ochut
návku produktů z BIO levandule, 
kde si návštěvníci mohou dopřát 
odpočinku a zklidnění mysli.

Letošní horkou novinkou je 
řemeslné Levandulové pivo 12° 
z dílny mistrů sládků nedalekého 
pivovaru Matuška. Chutná 
akorát tak hořce s tóny sladké 
Levandule Chodouňské. Kromě 
piva se ale letos můžete také 
těšit na další levandulové 
produkty – dlouho očekávaný 

sirup, pohankovou či jáhlovou 
kaši anebo bezlepkové RAW 
malinovolevandulové kuličky.

 www.levanduloveudoli.cz

Umělci z celého světa míří do Všeradic
To, že jsou Všeradice rodištěm 
ikony tradiční české kuchyně 
Magdaleny Dobromily Retti
gové, jste už možná slyšeli. 

Ale věděli jste také, že se tato 
nenápadná obec na okraji 
chráněné krajinné oblasti Český 
kras stává každoročně místem 
setkání řady umělců z celého 
světa? Důvodem je ART sympo
zium, které se letos uskuteční již 
po sedmnácté.

První sympozium se uskutečnilo 
v roce 2006 za účasti 8 českých 
malířů a malířek. Od té doby 
se na sympoziích vystřídalo 119 
umělců z 21 zemí světa. Během 

desetidenního pobytu objevují 
umělci krásy a zákoutí Berounska. 
To, co viděli na vlastní oči, pak 
jejich šikovné ruce zachycují na 
plátno či papír. Celé sympozium 
je ukončeno vernisáží v Galerii 
a muzeu M. D. Rettigové. Během 
vernisáže si návštěvníci mohou 
prohlédnout všechna díla, 
a dokonce si i pohovořit s jejich 
autory, třeba o krásách Beroun
ska. Letošní ART sympozium je 
plánované na sobotu 18. června 
a samotná výstava pak bude 

k vidění až do konce letních 
prázdnin.

Kromě této tradiční akce se 
návštěvníci galerie a muzea 
mohou těšit na další tři výstavy. 
Na duben a květen se chystá 
výstava skla, v červnu proběhne 
výstava ke 130 letům Sboru 
dobrovolných hasičů ve Všeradi
cích a na podzim se do galerie 
opět vrátí výstava obrazů.

 www.vserad.cz

Chuť na zlatavý mok? Zajděte na Srbecký lok
Orosená sklenice plná tekutého 
zlata s nahořklou chutí završe
ná hustou pěnou… ano, správ
ně, řeč je o českém národním 
nápoji – o pivu! Psal se rok 2018 
a v srdci Českého krasu otevřel 
své brány minipivovar Srbecký 
lok v Campu Srbsko. Celoročně 
tu vaří spodně kvašený Petrův 
ležák, který doplňují sezónní 
speciály, nealkoholický lok 
a fermentované ovocné limo

nády. Osvěžení tu proto najde 
opravdu každý.

Hlavní myšlenka minipivovaru 
vychází z filozofie, že pivo se 
má vypít tam, kde se uvařilo. 
A proto je srbecký kemp jedi
ným místem, kde můžete Petrův 
ležák a další speciály ochutnat. 
Dostat se sem můžete po zemi 
i po vodě. Kemp se totiž nachází 
na břehu řeky Berounky, který 

lemuje cyklostezka i značená 
pěší trasa.

Kladný vztah majitelů k pěni
vému moku se projevil i v jeho 
výrobě. Chuť a složení uvaře
ného piva je přesně taková, 
jakou ji majitelé sami chtějí mít, 
a proto se při výrobě využívá 
slad v BIO kvalitě. Výsledkem je 
nefiltrovaný a nepasterizovaný 
ležák, který z výroby míří přímo 
do výčepního sklepa.

 www.campsrbsko.cz

BEROUNSKO VŠEMI SMYSLY
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Páteřní trasou Berounska, která kopíruje tok řeky 
Berounky a říčky Litavky, je cyklostezka a trasa Po 
stopách českých králů. Z královského města Beroun 
se větví do tří směrů. První vás po proudu Berounky 
dovede na majestátní hrad Karlštejn a dále až 
k dobřichovickému zámku. Druhý směr vede podél 
Litavky, přes Králův Dvůr až do Hořovic, po cestě je 
k vidění souhradí Točníku a Žebráku. A poslední směr 

se ubírá proti proudu Berounky až k bývalému 
hradu (dnes zámku) Nižbor. Ač v této vesnici 

stezka končí, značenými trasami je 
možno pokračovat na blízký hrad 

Křivoklát či vzdálenější Týřov 
a Krakovec.

70. výročí městysu Karlštejn se bude slavit od jara až do podzimu
Tento rok uplyne přesně 70 let od chvíle, kdy se 
dnešní městys objevuje na mapách pod jednotným 
názvem Karlštejn. Ačkoliv uskupení několika vesniček 
v podhradí existovalo již za dob vlády Karla IV., do 
jednotné obce nesoucí jméno zdejší dominanty se vsi 
spojily oficiálně až roku 1952.

70 let už je opravdu něco, co 
si zaslouží pořádnou oslavu. 
Na Karlštejně to vzali z gruntu, 
a tak se slavit bude skoro 
polovinu roku, od jara až do 
podzimu. Velkou slávu zahájí 
první ročník pivního festivalu, 
na něj poslední květnový víkend 
naváže festival v ulicích věno
vaný buskingu a street artu. 11. 
a 12. června se můžete těšit na 
sraz motocyklů v Autokempu 
Karlštejn.

Hradní zdi poslouží jako kulisy 
oblíbenému muzikálu Noc na 
Karlštejně. Série představení 
je naplánována od 30. června 
do 26. srpna. Nebo vyzkoušejte 
hradní novinku – prohlídkový 

okruh celým hradem včetně 
kaple sv. Kříže. 28. července na 
nádvoří hradu vystoupí 4 Tenoři. 
Oslavy na hradě pak vyvrcholí 
27. srpna tradiční Hradozámec
kou nocí.

Pivo i víno potečou 
proudem
Ačkoliv Karlštejn proslavila pře
devším vinná réva pěstovaná 
na místních vinicích, letos bude 
pozornost věnována i pěnivému 
moku se zlatou barvou. 14. květ
na se v podhradí uskuteční pivní 
festival s nabitým programem. 
Bude se čepovat, zpívat, tančit 
a soutěžit. Na dvoře Muzea 
betlémů se seznámíte s umě
ním mistrů bednářů. A o plný 

žaludek se vám postará celá 
řada karlštejnských restaurací.

A když se alkoholem začalo, 
tak to jím i skončí. Po dvouleté, 
covidem vynucené pauze se 
o víkendu 24. a 25. září do 
podhradí vrátí tradiční Karlštejn
ské vinobraní, které jako vždy 

doprovodí středověké slavnosti 
za přítomnosti samotného 
Karla IV. s chotí Eliškou Pomo
řanskou a družinou královských 
dvořanů.

 www.mestyskarlstejn.cz
 www.karlstejnskypivnifestival.cz
 www.karlstejnskevinobrani.cz
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Spojení piva, jídla 
a odpočinku. 
To je MMX Pivotel

Pivovar + hotel = pivotel. 
To je jasná rovnice. A když 
se k tomu navíc ještě 
přidá restaurace s nabídkou 
typicky českých pokrmů, 
vznikne výletní cíl, který 
nemůžete minout. MMX 
Pivotel v Letech u Dobři

chovic je dobře dostupný 
na kole i pěšky. Jen pár 
desítek metrů od cyklostezky 
Po stopách českých králů 
můžete v průběhu celého 
roku ochutnat na 20 druhů 
různých pivních stylů. Pivotel 
se nachází na půl cesty mezi 
vlakovými nádražími Řevnice 
a Dobřichovice, z Prahy či 
Berouna tak na jedno orose
né dorazíte za pár minut.

 www.mmxpivo.cz

Krakovec je pro všechny přístupnou odměnou
Na nízké skalnaté ostrožně, 
nad soutokem Šípského a Kra
kovského potoka na samém 
pomezí Křivoklátska, se tyčí 
zřícenina hradu Krakovce. 
Stavebníkem hradu, založeného 
1381, byl křivoklátský purkrabí 
Jíra z Roztok, vedoucí královské 
dvorní hutě a jeden z oblíbenců 
krále Václava IV. Krakovec 
má spíše charakter gotického 
zámku než hradu a naplňoval 
především požadavky repre
zentace a pohodlného bydlení, 
což dokládají zbytky originál
ních, prostorově i klenebně 
uspořádaných prvků.

Dnes je celý areál zříceniny 
hradu zpřístupněn, při volné 

či komentované prohlídce 
je možné obdivovat unikátní 
gotické prvky, arkýřovou kapli, 
půlválcovou věž i průniky krajiny 
a architektury. Na Krakovci se 
odehrávají básnická sympozia, 
divadelní představení, koncerty, 
bohoslužby i Husova pouť.

Krakovec, který se mnohým 
zapsal jako hrad Brtník z dětské
ho muzikálu Ať žijí duchové, je 
hmatatelnou ukázkou vrcholného 
myšlení a velkého umění gotické 
architektury. Svou majestátní 
jedinečností vybízí k obdivu a po
koře a je pro nás pro všechny 
přístupnou odměnou.

 www.hradkrakovec.cz

Králův Dvůr skrývá zajímavá místa i přírodní krásy
Desetitisícový Králův Dvůr, který 
se rozkládá podél Litavky, patří 
mezi nejrychleji se rozvíjející 
města u nás. Svým návštěvní
kům nabízí několik příjemných 
cyklistických a turistických 
tras, historické památky i další 
zajímavá místa.

Dominantou města je renesanč
ní zámek, který v roce 1585 po
stavil Jan ml. Lobkovic na místě 
loveckého dvoru vybudovaného 
českým králem Václavem I. 
Jeho přilehlé zahrady lákají 
k posezení a relaxaci. Samotný 
zámek je dnes centrem místního 
společenského a kulturního ži
vota a každoročně ožívá během 
Králodvorského kulturního léta.

Při průzkumu města byste neměli 
minout kostel Nanebevzetí Panny 
Marie v Počaplech, který byl 
postaven zřejmě podle návrhu 
barokního stavitele Kiliána 

Ignáce Dientzenhofera. Na při
lehlém hřbitově se nachází hrob 
významného malíře a popovic
kého rodáka Jana Preislera.

Ani milovníci divoké přírody ve 
městě nepřijdou zkrátka. V blíz
kosti sportovní haly se nachází 
přírodní památka Zahořanský 
stratotyp, významné naleziště 
zkamenělin. Pobyt vašich nej
menších na čerstvém vzduchu 
zpříjemní návštěva dětského 
hřiště u kostela v Počaplech 
s nízkými lanovými překážkami.

 www.kraluvdvur.cz

Kde se rodí soška Českého lva
V malebném údolí řeky Beroun
ky uprostřed křivoklátských lesů 
se píše příběh čápa, lva i sta
leté sklářské tradice opředené 
rouškou historie, talentu a ne
skutečného řemeslného umu.

Místo nesoucí odkaz sklářského 
rodu Rücklů se letos stalo již 
po několikáté domovem sošky 
Českého lva vytvořeného pro 
stejnojmenné prestižní filmové 
ocenění České filmové a televizní 
akademie. Kromě sošky z dílny 
designéra a uměleckého ředitele 
Ronyho Plesla se v nižborské 

sklárně pod rukama sklářských 
a brusičských mistrů rodí kolekce 
křišťálových produktů zdobe
ných historickými dekory i vzory 
současného designu. Proniknout 
do tajů tohoto fascinujícího 
řemesla můžete i vy. Staletími 
prověřené sklářské postupy 
můžete objevit v rámci exkurzí, 
které ve sklárně s čápem ve 
znaku probíhají každý všední 
den. Nahlédněte do pracovního 
procesu brusičů a malířů, vy
zkoušejte si ruční brus a nechte 
se pohltit inspirujícím kouzlem 
toho nejčistšího křišťálu.  www.ruckl.com
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Cestujte pěšky jako kdysi naši předkové
Na začátku každé cesty poutníka je přání… Přání 
změny, nových počátků a možná i přání útěku od 
každodennosti, rutiny a komfortu. Občas není nic 
jednoduššího než si sbalit batoh, obout pohodlné 
boty a vydat se vstříc cestě, která je samotným cílem.

Poutnictví zažívá renesanci, 
stále více z nás si uvědomuje, 
že návrat k způsobu cestování 
našich předků skýtá neoby
čejnou sílu pro život a možná 
i odpovědi na nezodpovězené 
otázky.

Vydejte se s námi na puto
vání k významným místům 
Berounska, Brd a Podbrdska. 
Respektujte sebe a své tempo. 
Nesnažte se dodržet plán za 
každou cenu. S úctou přistupuj
te k přírodě i lidem, s nimiž se 
potkáte. A hlavně se na cestu 
vydejte pěšky!

Poutní místa Berounska, 
Brd a Podbrdska
Jsou magická a tajemstvím 
opředená. Tiší svědci dáv
ných zázraků dodnes tvoří 
nepřehlédnutelné body v naší 
nádherné krajině. Svojí skrytou 
energií a neopakovatelným 
geniem loci přitahují pozornost 
již celá staletí.

Svatý Jan pod Skalou
Výšlap na skalní ostroh nad be
nediktinským klášterem prověří 
fyzičku i těch nejzdatnějších 
sportovců, ale výhled na ma
lebnou obec sevřenou vysokými 

kopci je tou největší odměnou. 
Než se však vydáte vzhůru 
k výškám, navštivte poutní 
kostel a jeskyni s krápníkovou 
výzdobou, kterou podle legendy 
obýval první český poustevník 
sv. Ivan. Dodnes zde naleznete 
stopy jeho života. Vedle kostela 
pak vyvěrá léčivý pramen, který 
byl v minulém století využíván 
v dnes již zaniklých vodoléčeb
ných lázních.

Tetín
Druhým poutním místem 
Berounska je bájemi opředený 
Tetín spjatý s počátky české 
státnosti. Ačkoliv svým jménem 
odkazuje na pověst o Krokových 
dcerách, Tetín se do paměti 
českého národa vepsal spíše 
vraždou první české světice, 

babičky sv. Václava, kněžny 
Ludmily. Starodávná obec sto
jící na skále, ze které se otevírá 
romantický výhled do údolí řeky 
Berounky, se pyšní hned třemi 
kostely.

Skalka
Atmosféra podbrdského ba
rokního areálu je přímo balzám 
na duši. Půvabné místo tvořené 
klášterem a křížovou cestou 

spojující kostel sv. Máří Mag
dalény s poustevnou pochází 
z dílny Kryštofa Dientzehofera. 
Tomu pro stavbu kostela, od 
kterého se otevírá výhled na 
zámek v Mníšku pod Brdy, byla 
inspirací kaple ve francouzském 
AixenProvence.

Svatá Hora
Mariánská barokní perla drží 
stráž nad královským hornic

kým městem Příbram. Staletí 
obdivovaný areál se stal místem 
mnoha zázraků, pro které se 
proslavil téměř po celém světě. 
Bohatě zdobené ambity spoju
jící hned čtyři kaple dávají tušit, 
jaké úctě se Svatá Hora těšila 
v době své největší slávy. Vedle 
samotného poutního místa je 
přístupná také část přilehlého 
kláštera se Svatohorským 
poutním muzeem.

Kříž sv. Ludmily
Na rozlehlé louce rodiny Durasovy 
za Tetínem se tyčí sedmimetrový 
dubový kříž. Vztyčen byl v loňském 
roce u příležitosti 1100 let od mu
čednické smrti první české světice 
a historicky doložené kněžny.

Má připomínat propojení 
sv. Ludmily se sv. Ivanem, který 
tehdy ve Svatém Janu pod Skalou 
jako poustevník žil.

Podívejte se, jak 
kříž vznikal.

Barokní areál Skalka

Kříž na Svatojánské skále

Kostel sv. Jana Nepomuckého 
na Tetíně

Svatá Hora u Příbrami



Pět míst, kde se nebudete mačkat v davu
Pokud vás nebaví navštěvovat turisticky proslulá 
místa, zbystřete. Máme pro vás pět tipů, kam se 
vypravit nasát atmosféru klidu, a možná i pořídit 
netradiční fotku. Příjemným bonusem je, že tato 
místa nemají vstupné a jsou vám vesměs k dispozici 
každé roční období.

V Hudlické skále šije  
panna košili
Hudlice se zapsaly do českých 
dějin především jako rodiště 
Josefa Jungmanna. Díky buliž
níkové skále zvedající se na 
jihozápadním okraji obce do 
výšky 487 m n. m. mohou ale 
návštěvníkům nabídnout vedle 
pohledu do minulosti národního 
buditele také výhled po okolí. 
Nejzajímavější body v krajině 
objevíte železnými kukátky, 
která jsou usazená rovnou do 
skály. Přímo k Hudlické skále 
vede z návsi modrá turistická 
trasa.

Skála rozhodně patří mezi 
místní pozoruhodnosti, neboť 
má tvar skalní pyramidy a je 
tvořena buližníky, což jsou 
usazené křemité horniny 
z období dávných starohor. 
Navíc je v jejím nitru devatenáct 
metrů dlouhá puklinová jesky
ně. K té se váže místní pověst, 
která praví, že v nejzazším 
koutě jeskyně je kamenný stůl, 
za nějž sedává panna v bílém 
rouchu a šije košili. Každým 
rokem udělá jeden jediný steh 
a až košili došije, nastane konec 
světa.

Vyhlídka z dílny řemeslníků
Nad Berounkou se v blízkosti 
osady Kostelík u Slabců tyčí 
samonosná celodřevěná 
vyhlídka na svahu Plazy. Kromě 
toho, že zaujme svou podobou 
a úchvatným výhledem, který 
poskytuje na údolí řeky, je 
jedinečná svou konstrukcí 
a způsobem budování. Vzhle
dem k tomu, že k místu není 
přístup pro techniku, probíhala 
výstavba pomocí kladek a lan, 
tak jako to kdysi dělávali naši 
předkové. Dřevo bylo použito 
z místních lesů.

Velkou zajímavostí je, že na 
výstavbě se podíleli mistři 
tesaři, kteří stojí za spoluprací 
na stavbě mostu na Krakovec 
nebo středověkého kolového 
jeřábu.

Zvonička v Borku  
má dlouhou historii
Snad už na počátku 17. sto
letí v Borku, osadě nedaleko 
Suchomast, stávala dřevěná 
barokní zvonice. Tu už zde ale 
nenajdete, v roce 1888 ji nahra
dila kamenná stavba o čtver
covém půdorysu. Osazena 
byla dvěma původními zvony 
z dílny Novoměstských mistrů 
zvonařů pražských. Jeden 
pocházel z roku 1517, druhý 
z roku 1764, pravděpodobně se 
nedochovaly, dle zpráv padly 
za oběť válečné poptávce po 
železu v roce 1916. Po prvním 
celosvětovém konfliktu musely 

být zvony nahrazeny, protože 
zvonice sloužila svému účelu 
ještě za 2. světové války. Zvoník 
totiž tehdy bil na poplach.

Zvonička je památkově chrá
něna, proto se k ní chovejte 
s úctou, kterou si vzhledem 
ke své dlouhověkosti zaslouží. 
Společně můžeme doufat, že se 
jí v blízké době podaří obnovit 
a znovu zde rozeznít zvony.

Rodinná hrobka Daubků  
je ukrytá v Litni
Novorenesanční stavba z dílny 
Antonína Wiehla, význačného 
českého architekta z přelomu 
19. a 20. století, je inspirována 
kostelem San Andrea na Via 
Flaminia v Římě. Impozantní 
hrobka se ukrývá na okraji 
městyse Liteň v nově založeném 
anglickém parku.

Členové rytířského rodu Daubků 
sídlili v Litni na zámku a vel
kostatku v letech 1850–1950. 
Do jejich rodiny se počátkem 
30. letech minulého století 
přivdala jedna z nejvýznamněj
ších českých operních pěvkyň 
– Jarmila Novotná.

Lom Mexiko – krásné místo 
s krutou historií
Lomy Velká a Malá Ameriky 
zná minimálně od natočení 
legendárního filmu Limonádový 
Joe téměř každý. Méně se ale ví, 

že poblíž obce Mořina je hned 
několik dalších bývalých vá
pencových lomů. Jedním z nich 
je lom Mexiko a rozhodně stojí 
za návštěvu. Je dlouhý zhruba 
300 metrů, široký 100 metrů 
a hluboký 80 metrů. Upoutá 
vás však svojí divokostí, dno 
lomu je zatopené a příkré stěny 
na hladinu téměř nenechají 
dopadnout sluneční paprsky.

Lom Mexiko je bohužel 
i smutným svědectvím, že 
velmi krásná místa mohou 
často vyprávět krutou historii. 
V 50. letech minulého století zde 
bylo k práci nasazeno minimál
ně 1400 politických vězňů. Jejich 
památku dnes připomíná malý 
pomníček odhalený v roce 2001.
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NEOBJEVENÁ MÍSTA

Zvoničku v Borku můžete navštívit i v zimě
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TRADICE

Středočeské máje: tradice, která přežila staletí
Zavítejte na oslavy vrcholícího jara a navštivte 
jednu z akcí v rámci XXII. Poberounského folklórního 
festivalu Staročeské máje. Největší z festivalů svého 
druhu (nejen) ve středních Čechách se bude konat 
po celý květen hned na několika místech Českého 
krasu a jeho okolí.

Májky – vysoké zdobené stromy, 
které se v obcích českého 
venkova vztyčují v předvečer 
prvního máje již odnepaměti, 

představovaly symbol života, 
ochrany, růstu a pozitivní ener
gie. I proto se lidé pod nimi vždy 
veselili, zpívali a tančili. Ačkoliv 

se tradice s postupem let vyvíjí 
a podoba májových slavností se 
mění, lidové zvyky přetrvávají 
již celá staletí. Někde májky stojí 
celé léto, ba dokonce celý rok, 
jinde se po patřičných oslavách 
kácejí v závěru dne, aby násled
ně byly znovu postaveny.

Májové veselice se neobešly 
bez krojovaných průvodů, 
večerních tancovaček a lidové 
muziky. Snad každý zná 
tradici, kdy se chasníci obce 
jedné snažili porazit a ukrást 
ozdobený strom obci druhé. 
Jejich případný úspěch byl 
náležitě oslavován a ztráta 
májky představovala pro 
okradenou obec jistou potupu, 
že ji neuhlídala. Tento zvyk 
byste však nenašli v každé 
obci. Tak například v Zadní 
Třebani se májka stavěla až 
časně ráno poslední květnovou 
sobotu. Odpoledne obcí prošel 
průvod s dechovkou a mladými 
páry, tzv. májovníky. Večer se 
pak májka vydražila, porazila 
a celou slavnost nakonec 
uzavřela taneční zábava.

Na dnešním festivalu si řadu 
těchto májových tradic při
pomenete. Kromě vystoupení 
desítky hudebních i tanečních 
souborů na vás čeká také 
krojovaný průvod, ceremoniály 
žádání o právo, vystoupení dětí 
ze škol i školek, dražení a kácení 
májí i stylové jarmarky s krajo
vými specialitami.

OCHUTNEJTE
STŘEDNÍ ČECHY

C
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CM

MY

CY

CMY

K

ochutnejte stredni cechy 225x123mm_tisk.pdf   1   07.04.2022   21:32

Kam se za festivalem 
vydat?
7. května
• Beroun

14. května
• Hlásná Třebaň

15. května
• ČernošiceMokropsy

21. května
• Vižina
• Všeradice
• Zadní Třebaň

28. května
• Mořinka

 www.maje.nasenoviny.net
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Místní pověsti – karlštejnská Bílá paní
Ve sklepení Muzea betlémů se návštěvníkům zjevuje karlštejnská Bílá paní. 
Podle pověsti je to duch jedné ze služebných, které byly na hradě ubity. Je to 
pozoruhodná historie, která se udála následovně.

K nejznámějším osobnostem 
působícím na karlštejnské faře 
(dnešní budova muzea) patřil 
kronikář Václav Hájek z Libo
čan, který byl v letech 1527
1534 karlštejnským děkanem. 
Bohužel jeho povahové vlast
nosti nebyly právě úctyhodné, 
byl nátury nepříjemné, prchlivé 
a svárlivé.

Jeho velkým životním zájmem 
byla záliba v historickém 
bádání a touha sepsat velkou 
kroniku. Potřeba dostat se 
do karlštejnského archivu ho 
přivedla do zdejší farnosti, kde 
se při hovorech s poddanými 
dozvídal zvěsti hovořící o kru
tostech, které prováděla paní 
Kateřina Bechyňová z Lažan, 

manželka (nebo snad švagrová) 
karlštejnského purkrabího Jana 
Bechyně z Lažan.

Na nedaleké rodinné tvrzi 
Pičíně i přímo na Karlštejně 
mučila své služebné řezáním 
těla, pálením, poléváním 
vroucí vodou, a kromě jiných 
ukrutností prý dokonce jednu 
z umučených služebných 
vyhodila prevétem do hradního 
příkopu. Václav Hájek z Li
bočan měl s purkrabím časté 
spory a informace o sadistic
kých sklonech jeho příbuzné 
mu přišla vhod. Podařilo se mu 
dostat paní Kateřinu před soud, 
který prokázal, že strašlivým 
způsobem umučila 14 služeb
ných. Za to byla odsouzena ke 
svržení do věže na Pražském 
hradě a vyhladovění.

No, a tak se na Karlštejně 
dodnes zjevují bílé panny, které 
představují umučené služebné. 
Jednu z nich mohou vidět 
návštěvníci Muzea betlémů ve 
zdejším sklepení.

 www.muzeumbetlemu.cz

Včelín Ořech přibližuje fantastický svět včel
Ořech je vesnicí ležící na 
samém okraji Prahy, zdejší 
včelařská tradice vznikla v roce 
1997. Od té doby uběhlo již 
mnoho „žihadel“ a majitelé se 
naučili včelám poskytnout co 
nejlepší podmínky k životu.

Nechtěli si však fantastický včelí 
svět nechat jen pro sebe, a tak se 
rozhodli ho ukázat všem. V roce 
2013 postavili unikátní prosklený 
včelín, kde se nejen zvídavá dítka 
dozvědí o životě včel. Žihadel se 
bát nemusíte, a naopak se mů
žete těšit na ochutnávku medu. 
Ti nejodvážnější mají možnost 
nasadit včelařské klobouky a jít 
se podívat se včelařem na včely 
přímo.

V areálu, v němž se včelín 
nachází, je také možno zavítat 
do Muzea českých Vánoc, 
zahrát si pétanque či zahradní 

golf anebo relaxovat v ovocném 
sadu.

 www.orech.cz

TRADICE

Muzeum Českého 
krasu uchovává 
recept na 
berounské koláče
V Berouně se pekly koláče, 
které nejsou ledajaké! 
Od klasických se liší tím, 
že náplň mají z obou stran 
a jejich příprava je náročněj
ší. Na spodní straně je vždy 
maková náplň a žádná jiná.

V historii města se koláče 
objevují hned několikrát. 
Například jejich pečení 
je přikládáno způsobení 
požáru v roce 1735. Dokonce 
existuje divadelní veselohra 
z roku 1818, která se přímo 
jmenuje Berounské koláče.

Zajímavou příhodou je, 
že koláče ochutnal sám 
prezident Tomáš Garrigue 
Masaryk. V roce 1925 Beroun 
navštívil „tatíček vlasti“, 
který koláč chtěl vyzkoušet. 
Doprovodem byl varován, 
že jím vybrané pečivo je 
připálené. Byla to však jen 
maková náplň na spodní 
straně. Prezident si i přesto 
koláč dal a velice mu 
chutnal.

Recept se nám do dnešních 
dní dochoval díky paní 
Königové, která jej na 
počátku 80. let minulého 
století svěřila Muzeu České
ho krasu. Ten, kdo by si chtěl 
recept vyzkoušet, může! 
Postup se skrývá pod QR 
kódem.

Recept na berounské koláče

 www.muzeumberoun.cz

Ve sklepení Muzea betlémů se zjevuje Bílá paní

Včelí svět na dosah
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OCHRANA PŘÍRODY

Slovníček ochrany přírody aneb 
co znamenají všechny ty zkratky?
Taky vám jde občas hlava kolem ze všech těch 
zkratek, když se podíváte na mapu? Tak třeba NPR, 
PP, PS… Co ale vlastně znamenají? Přečtěte si náš 
malý slovníček pojmů, se kterým hned budete vědět, 
která bije.

Vezměme to ale hezky popořa
dě. Příroda je to nejvzácnější, 
co na planetě máme. Bohužel 
lidská činnost bývá mnohdy 
destruktivní, a protože se příro
da neumí sama bránit, musí to 
být opět člověk, který zasáhne. 
Územní ochrana přírody je 
proto u nás zakotvena v zákoně 
a přistupuje se k ní v oblastech, 
která jsou významná svou 
faunou, flórou nebo geologic
kým složením. Tak vznikla tzv. 
zvláště chráněná území (ZCHÚ), 
která se dělí na dvě úrovně – 
velkoplošná a maloplošná.

CHKO aneb chráněná 
krajinná oblast
Chráněné krajinné oblasti jsou 
jedním z typů velkoplošných 
ZCHÚ a jejich stupeň ochrany 
je nižší než v případě národních 
parků. Tato rozsáhlá území 
představují jedinečnou krajinu, 
reliéf, významný podíl lesních 
a travních ekosystémů a růz
norodé zastoupení dřevin, příp. 
i památky historického osídlení. 
Na Berounsku naleznete hned 
dvě – Český kras a Křivoklátsko. 
A hned kousek u sousedů – Brdy, 
o těch ale až na straně 15.

(N)PR čili (národní)  
přírodní rezervace
Prvním typem maloplošného 
ZCHÚ jsou přírodní rezervace. 
Rozdíl mezi národní a „ne
národní“ přírodní rezervací 
spočívá v tom, zda jsou jejich 
mimořádné hodnoty významné 
a jedinečné v národním či me
zinárodním měřítku, anebo jsou 
významné „jen“ pro příslušnou 
geografickou oblast. Berounsko 
se pyšní hned 5 NPR a 19 PR, 
z nichž se většina nachází na 
Křivoklátsku. Největší NPR na 
Berounsku je Karlštejn v Českém 
krasu, která je zároveň čtvrtou 
největší NPR u nás.

(N)PP neboli (národní) 
přírodní památka
Druhá maloplošná ZCHÚ 
jsou přírodní památky – malé 
přírodní geologické útvary, na
leziště nerostů nebo vzácných 
a ohrožených druhů s národním 
či mezinárodním významem, 
nebo regionálním, podobně 
jako u (N)PR. Zajímavostí je, že 
za přírodní památku můžou být 
vyhlášeny i útvary formované 
činností člověka. Vedle 4 NPP 
ležících na území Českého 

krasu – Černá rokle, Zlatý kůň, 
Kotýz a Klonk – je na Berounsku 
vyhlášeno ještě 14 PP.

NATURA 2000
Členské státy Evropské unie 
mají povinnost vymezit soustavy 
chráněných území zvaných 
NATURA 2000, kam spadají dvě 
kategorie – evropsky významné 
lokality (EVL) a ptačí oblasti 
(PO). Záměrem této soustavy 
NATURA 2000 je ochrana 
biologické rozmanitosti. Ptačí 
oblast naleznete na Křivoklátsku 
a na celém území Berounska 
20 evropsky významných lokalit.

Bezzásahové území
Na území naší republiky existuje 
pouze 13 bezzásahových území. 
V jejich označení a ochraně 
nehledejte žádnou zvláštní 
složitost, tato území se opravdu 
nechávají bez zásahu, žít svým 
vlastním životem. To nejen 
ochranářům umožňuje sledovat 

přirozený vývoj matky přírody. 
Jedno takové se ukrývá v jádru 
NPR Karlštejn v Českém krasu.

PS aneb památný strom
I jednotlivé stromy si zaslouží 
vlastní ochranu. Některé zde 
stojí již celá staletí a byly tak 
svědky historických bitev, vel
kých lásek i významných dohod. 
Jiné zas imponují svojí velikostí 
a roztodivnými tvary, do kterých 
za desítky let narostly. Na našem 
území jich najdete deseti tisíce. 
A kam za nimi na Berounsku? 
Zaskočte se zadívat do široce 
košaté koruny Dubu u Litně 
nebo u Měňanského mlýna, 
oddechnout si pod Málkovickým 
mléčem, načerpat sílu z Lípy pod 
Krušnou horou nebo se vydejte 
k Pěti dubům nedaleko NPR 
Vůznice, nad jejichž podivností 
budete žasnout.

 www.snamidoprirody.cz
 www.ochranaprirody.cz

PR Čertova skála

PR Skryjská jezírka

NPP Zlatý kůň



Na výlet s Pražskou integrovanou dopravou
I když se to nemusí na první pohled zdát, důvodů, 
proč při objevování naší krásné země cestovat 
veřejnou dopravu, je hned několik. V době, kdy 
řešíme zvyšující se náklady na živobytí i dopady 
lidské činnosti na přírodu, je využití veřejné dopravy 
jeden ze způsobů, jak snížit svou ekologickou 
stopu, a přitom ještě odlehčit i své peněžence. 
Berounsko je pro cestování hromadnými dopravními 
prostředky přátelskou oblastí a díky husté síti pěších 
a cyklistických tras tak vlastní auto ani nebudete 
potřebovat.

Výhody cestování veřejnou 
dopravou

• Nižší znečištění ovzduší, které 
přispívá k oteplování planety 
a k tvorbě smogu především 
ve městech.

• Nižší zátěž pro veřejné 
komunikace. Kolonu autobusů 
jen málokdy uvidíte a díky 
vyhrazeným jízdním pruhům 
nebo kolejím může být ces
tování veřejnými dopravními 
prostředky často rychlejší než 
vlastním autem.

• Menší zátěž pro peněženky. 
Díky integraci dopravy lze na 
jednu jízdenku využít více druhů 
veřejné dopravy. Navíc existuje 
celá řada výhodných dlouho
dobých tarifů, které se ekono
micky vyplatí při pravidelném 
využívání hromadné dopravy.

• Zlepšující se kvalita veřejné 
dopravy. Autobusoví dopravci 
nakupují moderní vozidla, 
která splňují veškeré standar
dy kvality jako bezbariéro
vost, klimatizace nebo WiFi 
připojení a elektrické zásuvky.

• Odpadá problém s hledáním 
parkování a jeho placením, 
které mnohdy výrazně 
prodražuje celý výlet. Kromě 
toho se nemusíte trápit 
parkovacími zónami, zákazy 
stání ani obavami, zda vám 
zatím auto nevykradli.

• A v neposlední řadě, při 
cestování veřejnou dopravou 
se nemusíte o nic starat. 
Můžete si v klidu vychutnat 
pohled na míjející krajinu, 
a přitom se netrápit doprav
ními komplikacemi. V klidu 
se na výletě svlažíte jedním 
oroseným, aniž byste se 
museli dohadovat, kdo dnes 
řídí. A koneckonců vám při 
takové cestě ani nehrozí 
žádná pokuta.

 www.pid.cz
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VEŘEJNÁ DOPRAVA

Na výlet  

do Koněprus

6 km

Koněprusy
Popovice

7 km

Koněprusy
Srbsko

10 km

Koněprusy
Beroun

3,5 km

Naučná stezka
Zlatý kůň

tam
z: Praha hl. n. 9:09

do: Koněprusy, jeskyně 10:18

zpět
z: 14:23

do: Praha hl. n. 15:43633
Rak. rychlík Koněprusy, jeskyně633

 7

Praha hl. n.

Srbsko

Beroun

Popovice

Koněprusy,
jeskyně

Koupaliště
Popovice

Koukolova hora 

Axamitová brána

Vyhlídka
Zlatý kůň

Koněpruské
jeskyně

Kodská
jeskyně

Lom Homolák

Lom Na Kobyle

Tetín

Kodské
kaskády

633

 7, R16, R26
Rakovnický rychlík

 70

10:05
14:10

633

14:23
633

vyhlídka

skalní útvar

jeskyně/lom

koupaliště/vodní plocha

kaskády

nebo jakýmkoliv vlakem        v intervalu 30 minut 7nebo  z Praha hl. n. ve 13:13 a  s příj. ve 14:23R16 633

Do Koněpruských jeskyní z Prahy
Naplánujte si výlet do nejdelšího 
jeskynního systému v České 
republice. Svoje věrné auto 
nechte tentokrát doma a vy
dejte se na cestu s Pražskou 
integrovanou dopravou. 
Z Prahy si vystačíte jen s jednou 
jízdenkou, jedním přestupem 
a dvěma dopravními prostřed
ky. Díky integraci dopravy na 
sebe jednotlivé spoje navazují 
a vy tak nebudete muset nikde 
dlouho čekat.

Nejprve sedněte na vlak do 
Berouna, odkud vás k jeskyním 
doveze autobusová linka 633. 
Po jejich prohlídce si dopře
jte ještě malý průzkum okolí. 
Možnosti máte hned tři! Můžete 

se vydat přes Axamitovou bránu 
do Popovic, nebo přes Kodu do 
Srbska. Z obou míst se do Prahy 
vrátíte vlakem. Anebo poznejte 
jen nejbližší okolí jeskyní díky 
naučné stezce Zlatý kůň a zpět 
se vraťte po stejné ose – tedy 
autobusovou linkou 633 do 
Berouna a vlakem do Prahy.

Velkolom Čertovy schody leží na trase
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TIP NA VÝLET

Po stopách obrozenců
Zhruba 21 km dlouhá trasa vás zavede na okraj 
křivoklátských lesů do míst spojených s významnými 
osobnostmi, které v 19. století bojovali za obrodu 
českého národa, jeho kultury a jazyka. Kromě historie 
vás okouzlí příroda a nádherné výhledy.

Národní buditel z Hudlic
Okružní pěší výlet zahájíte 
u rodného domu a památníku 
národního buditele, jazyko
vědce a překladatele Josefa 
Jungmanna (1773–1847) v Hud
licích. Rozhodně nahlédněte 
dovnitř staročeské roubené 
chalupy z roku 1718, kde najdete 
dobové zařízení a expozici 
o Jungmannově životě a díle. 
Expozice bývá otevřena v turis
tické sezóně od dubna do října 
vždy od středy do neděle. Před 
domkem si můžete prohlédnout 
litinovou bustu Jungmanna, 
která pochází z roku 1873 a byla 
vyrobena v Novém Jáchymově.

První z archeologů
Z Hudlic se vydáte po červené 
turistické trase, na rozcestí za 
obcí zahnete do leva po žluté. 
Ta vás dovede přes památný 
vrch Velíz s kostelem sv. Jana 
Křtitele, který se nachází ve 
vesnici Kublov. Velíz se stal ně
mým svědkem historie, Kosmova 
kronika uvádí, že zde byl vězněn 
přemyslovský kníže Jaromír 
(† 1035) konkurenčním rodem 
Vršovců. Patrně i tato skutečnost 

upoutala pozornost vlastenecké
ho kněze a národopisce Václava 
Krolmuse, který jako první na 
Velízu prováděl archeologický 
průzkum, a to již v roce 1857.

Čechy krásné, Čechy mé
Z Velízu dorazíte po žluté dolů 
přímo do obce Kublov, kde se 
nachází památník hudebního 

skladatele Josefa Leopolda 
Zvonaře (1824–1865). Památník 
je možno navštívit po domluvě 
s obecním úřadem a můžete 
zde prostřednictvím expozice 
nahlédnout do Zvonařova 
života a díla. Expozice autora 
známé písně Čechy krásné, 
Čechy mé a spoluzakladatele 

pěveckého spolku Hlahol se 
nachází v bývalé škole. Před 
ní stojí v parku jeho pomník 
z roku 1871, opět dílo železáren 
v Novém Jáchymově. V dolní 
části obce je k vidění Zvona
řův roubený rodný domek, 
který je typickým příkladem 
lidové architektury z přelomu 
18. a 19. století.

Založení Sokola
A nakonec se z Kublova vypra
víte po zelené turistické trase až 
na rozcestí V potocích, odkud 
zahnete do leva na žlutou trasu. 
Ta vede na Vraní skálu, úchvat
né vyhlídkové místo, z něhož se 
otevírá pohled na Křivoklátsko. 
Právě ve zdejších okolních 
lesích se zrodila myšlenka 
založení první české tělový
chovné organizace. Nedaleko 
se totiž nachází myslivna Na 
Králi, kde se v roce 1860 poprvé 
setkali a spolu pobývali Jindřich 
Fügner a Miroslav Tyrš, zakla
datelé Sokola (1862).

Pokračovat budete ještě 
kousek po žluté, na rozcestí Pod 
Vraní skálou se však napojíte na 
modrou turistickou trasu, která 
vás dovede do vesnice Svatá. 
V obci budete po chvíli po levé 
straně míjet vilu doktora Josefa 
Scheinera, význačného pracov
níka a jednoho z prvních staros
tů Sokola. Modrá turistická 
trasa vás pak zavede zpátky do 
Hudlic, těsně před nimi budete 
procházet kolem Hudlické skály, 
z níž je pěkná vyhlídka.

 Délka: 21,3 km  Náročnost: 2 ze 3  Stoupání: 551 m

V červenci 2023 uplyne rovných 
250 let od narození Josefa Jungmanna.

Trasa na Mapy.cz

Expozice v Rodném domě 
Josefa Jungmanna

Vraní Skála

Vrch Velíz
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NA SKOK K SOUSEDŮM

Industriální památky i divoká příroda. Poznejte místa 
za hranicemi Berounska
Berounsko je nádherná oblast, na jejíž prozkoumání 
vám týdenní dovolená bude málo. Pokud ale máte 
pocit, že jste prozkoumali už vše, co jste chtěli, 
vydejte se za hranice k sousedům. Čekají na vás 
industriální stavby, panenská příroda, historické 
památky i adrenalinové zážitky.

Brdy a Podbrdsko
Na jih od Berounska leží kraj 
zvaný Brdy a Podbrdsko. Jak už 
název napovídá, hlavní domi
nantou je nejmladší chráněná 
krajinná oblast u nás – Brdy, 
která vznikla na území bývalého 
vojenského újezdu. Díky tomu si 
uchovala svoji divokou povahu 
a nádhernou přírodu, kterou 
střeží lesní duch Fabián.

Plno krás ale na vás čeká i mimo 
území CHKO. Na jejím severním 
okraji leží vrchol Plešivec zvaný 
Olymp Brd. Pod jeho vrcho
lovou partií se otevírá výhled 
na centrální Brdy z vyhlídky 
Čertova kazatelna. Další výhled 
nabízí Malá skála či Fabiánova 
zahrádka, které minete při cestě 
k vrcholu. V okolí Plešivce by 
vaší pozornosti neměl uniknout 
ani viklan, kterým se dle pověsti 
ověřovala věrnost žen, a Smara
gdové jezírko.

Jen kousek od Plešivce se v hus
tých lesích ukrývá nedokončená 
přehrada na toku Chumava. 
Kamenný přepad dodnes 
připomíná podnikatelský záměr 
z počátku 90. let 20. století na 
vybudování vodní nádrže pro 
Hostomice.

O tom, že oválná pracovna 
není jen výsadou amerického 
prezidenta, se přesvědčte na 
zámku Hořovice. A protože tu 
zámky mají hned dva, zavítejte 
také do starého zámku s muze
em a galerií.

Kdo by neznal Pevnost Boyard. 
Na motivy francouzské soutěže 
v Chotilsku vznikla hra, která 
u nás nemá obdoby. TEPfactor 
prověří vaši fyzičku, logiku 
i týmového ducha.

 www.brdyapodrbdsko.cz

Kladensko Slánsko
Území severně od Berounska 
se nazývá Kladensko Slán
sko. Industriální ráz krajiny 
tu kontrastuje s nejstaršími 
kamennými stavbami, které byly 
svědky počátků českého ná
roda. Hlavním centrem oblasti 
je Kladno, největší středočeské 
město, kterému se přezdívá 
město uhlí a oceli.

Zašlou slávu industriálního 
města dodnes připomíná 
Hornický skanzen Mayrau. 
Při jeho návštěvě se přenesete 
zpět v čase a na každém rohu 
budete mít neodbytný pocit, 
že odsud horníci odešli teprve 
včera.

Dominantou města je šest 
rozdělovských věžáků vybudo
vaných v 50. letech 20. století. 
Nahlédněte do vzorového bytu 
reprezentujícího socialistické 
bydlení nebo do krytu civilní 
obrany. V rámci prohlídky 

Muzea věžáků se po Kladně 
rozhlédnete ze střešní terasy 
ve výšce 48 m.

Ve městě Slaný se nachází 
jediná středočeská via ferrata. 
Na Slánské hoře je vybudováno 
šest lezeckých cest s dvěma 
mosty. Naberte síly a vyzkou
šejte si lezení na ferratě s obtíž
ností C.

Slunečné počasí využijte k cestě 
do Lán. Ačkoliv je zámek ne
přístupný, jeho park rozhodně 
stojí za návštěvu. Romantická 
zákoutí doplňují stavby od 
slavného architekta Josipa 
Plečnika. Přístupný je také 
palmový skleník, který se před 
pár lety dočkal rekonstrukce. 
Jen kousek za obcí se nachází 
ukázková obora s vyhlídkovou 
lávkou, odkud můžete pozo
rovat divokou zvěř ve svém 
přirozeném prostředí.

 www.kladenskoslansko.cz

Nedokončená přehrada na Chumavě

Kladenské věžáky

Zámek v Hořovicích

Vrch Plešivec

Hornický skanzen Mayrau

Palmový skleník v Lánech
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Informační centrum Muzeum betlémů Karlštejn
 www.muzeumbetlemu.cz
 +420 721 029 362
 Karlštejn 11v 

267 18 Karlštejn

Informační středisko CHKO Český kras – Svatý Jan 
pod Skalou

 +420 771 112 157
 www.svatyjan.cz |  www.dumprirody.cz
 Svatý Jan pod Skalou 2 

266 01 Svatý Jan pod Skalou

Informační středisko CHKO Křivoklátsko – Křivoklát
 www.is-krivoklat.cz |  www.dumprirody.cz
 +420 313 558 101
 nám. Svatopluka Čecha 82 

270 23 Křivoklát

Městské informační centrum Beroun
 www.infocentrumberoun.cz
 +420 311 654 321
 Husovo nám. 69 

266 01 Beroun

Muzeum a informační centrum Tetín
 www.muzeumtetin.cz
 +420 723 823 317
 nám. 9. května 

266 01 Tetín

Spolkové a informační centrum Hýskov
 www.infocentrumhyskov.cz
 +420 702 125 578
 Na Krétě 183 

267 06 Hýskov

Západně od Prahy, podél toku řeky Berounky, 
rozkládá se oblast přírodních krás křivoklátských 
hvozdů a vápencové krajiny Českého krasu.
Západně od Prahy, podél toku 
řeky Berounky, rozkládá se 
oblast přírodních krás křivoklát
ských hvozdů a vápencové 
krajiny Českého krasu.

Berounsko je nádhernou desti
nací ve středních Čechách, která 
proslula turistickými cíli, jako 
jsou hrady Karlštejn a Křivoklát, 
Koněpruské jeskyně, Hamousův 
statek, lom Velká Amerika, 
Skryjská jezírka či poutní místa 
Tetín a Svatý Jan pod Skalou.

Spousta dalších míst však 
zůstává neobjevena. A tak tu na 
vás čeká romantické říční údolí 
Berounky, krásná příroda, řada 
vyhlídek a rozhleden, rozmanité 

památky, půvabné vesničky, 
živé tradice, dochovaná lidová 
architektura a mnohem více!

U nás si na své přijdou milovníci 
historie, sportovci toužící po 
aktivním odpočinku, příznivci 
pěší turistiky, labužníci hledající 
gastro zážitky, rodiny s dětmi 
a všichni ti, kteří touží objevovat 
krásy naší země. Vždyť doma 
je přeci nejlépe! Vydejte se 
proto k nám objevovat dosud 
neobjevené, poznávat dosud 
nepoznané.

Slibujeme, že týden u nás vám 
uplyne jako voda v Berounce.

 www.berounsko.net

Turistická informační centra

BEROUNSKO

Rádce návštěvníka

Kdo je připraven, není překva-
pen! Nastudujte si informace 
o Berounsku, využít můžete 
naše webové stránky www.
berounsko.net a s radostí vás 
také přivítají v informačních 
centrech.

Pěšky nebo na kole, jde to 
vždycky vesele! Zkuste nechat 
auto doma a nebude vás trápit, 
kde ho zaparkujete.

Trvalá čistota je krásy jistota! 
Ať už jste v přírodě, ve městě 
anebo na vesnici, vyhazujte 
odpadky tam, kam patří.

Chcete více vidět? Zvolte 
vícedenní výlet! Když u nás 
přespíte, uvidíte mnohem více. 
Využijte některá z ubytovacích 
zařízení, na Berounsku máme 
rodinné apartmány, útulné 
penziony, komfortní hotely či 
kempy v přírodě.

Lokální produkty i služby, 
naplní vaše tužby! Ochutnejte 
a zažijte Berounsko. Podpoříte 
tak místní dodavatele a pestrost 
naší nabídky, která se může 
i díky vám rozrůst.

V naší krásné přírodě, braňte 
se úplné svobodě! Pravidla 
v ochraně přírody mají svůj 
důvod a význam. Myslete na 
to, když navštěvujete chráněné 
krajinné oblasti. Přírodu máme 
jen jednu, za péči nám bude 
vděčná.

Ať teplo nebo zima, 
na Berounsku je všude prima! 
Karlštejn, Křivoklát a další 
turisticky atraktivní cíle zná 
každý, co ale zkusit objevit nová 
místa v neobvyklou roční dobu? 
Jedinečný zážitek garantován!
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