Stezkami Barrandienu
o

pruvodce na cesty

3. DÍL

Úvodní slovo
Milý cestovateli,
je nový den. Na strmé, mnohdy nepřístupné stráně
hlubokého údolí Berounky dopadají první paprsky
slunce. Z hvozdů pozvolna odchází noční temnota,
a lesy tak mohou vystavit na odiv svoji unikátní
pestrost. Slunce začíná házet stříbřitá prasátka
na téměř nepatrné vlnky Staré řeky a ta, svým
zdánlivě prostým, obvykle líným bytím, jen těžko
dává uvědomit si, jak mocnou silou zapůsobila v
průběhu dlouhých věků na tvář krajiny. Krajiny,
jejíž bohatství využívali již v dávném paleolitu
lovci mamutů, krajiny s příběhem stejně pestrým
jako dlouhým. Příběhem, jenž vtiskl krajině její
majestát.

Naše QR kódy v kapitolách nepřehlédneš. Stačí
mít ve svém mobilu nainstalovanou libovolnou
aplikaci na čtení těchto
kódů a kdykoli během
výletu nebo doma video
jednoduše načíst.

Pro lepší orientaci během výletu ti pomohou
GPX soubory tras, které si do svého
mobilního zařízení můžeš stáhnout na adrese
www.barrandien.online/gpx.

Prožij si svůj den v této krajině naplno, ať už se Přejeme ti mnoho hezkých dojmů, příjemné
rozhodneš pro některý z našich předkládaných putování a šťastnou cestu!
výletů, vytvoříš si výlet vlastní nebo se vydáš
toulat přírodou jen tak nazdařbůh...
Tak jako v předchozím dílu průvodce
Stezkami Barrandienu se můžeš i v této knížce
prostřednictvím svého mobilního telefonu či
tabletu podívat na krajinu kolem sebe z ptačí
perspektivy, nebo zkrátka ze zcela jiného úhlu
pohledu, a poslechnout si zajímavý příběh
navštívených míst. Odkazy do tohoto virtuálního
prostoru nalezneš v některých kapitolách
ve formě grafických QR kódů.
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Vysvětlivky
Pro lepší orientaci v textu jsou použity následující piktogramy:
Kostel/kaple
Pomník/památník
Rozhledna
Zámek
Hrad
Muzeum
Důl/lom
Jiná zajímavost
Přírodní památka
Památný strom
Studánka/pramen
Místo výhledu
Restaurace
Pivnice/pivovar
Kavárna
Občerstvení
Kemp
Infocentrum
Turistický přístřešek
Koupání
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Vlaková stanice
Autobusová zastávka
Cesta vhodná pro pěší
Cesta vhodná pro kola
Turistická značka modrá
Turistická značka červená
Turistická značka zelená
Turistická značka žlutá
Cyklotrasa
Neznačená cesta
Naučná stezka
Místní značení žluté
Místní značení zelené
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MEANDRY BEROUNKY
trasa: 18 km, převýšení 500 m

3.
1. Hamousův statek

4.

5.

2.
1.

6.

2. Kapličky ve Zbečně

7.

3. PR Brdatka

8.

Zdroj: Mapy.cz

4. Kaple svatého Eustacha

5. Vyhlídka na Berounku

6. Kostel Sv. Petra - Křivoklát

7. Vyhlídka Paraplíčko

8. Vyhlídka Stříbrný luh

Výchozí místo: Zbečno-žst.
(túra)
Cílové místo: Zbečno-žst.
Varianty: Okruh můžeme také absolvovat se startem a cílem v Roztokách, nebo jej rozdělit na dvě etapy:
Úsek vedoucí po levém břehu Berounky přes Křivoklát měří 9,5 km, pravobřežní úsek přes Stříbrný luh je
dlouhý 8,5 km.

STEZKA VHODNÁ PRO:

CO NÁS ČEKÁ:

Krásná túra přírodou plná vyhlídek na hluboké
údolí „Staré řeky“. Trasa na 4 kilometrech kopíruje
informativně bohatou naučnou stezku Brdatka,
prochází třemi hodnotnými přírodními rezervacemi
a navštěvuje několik historicky velice zajímavých
míst. Občerstvit se na trase můžeme nejlépe ve
04 Zbečně a v Roztokách, vykoupat se je možné

ve zbečenském kempu Riviéra a ve vodáckém tábořišti Mezi mosty v Roztokách.

NÁROČNOST TERÉNU:

Trasa je poměrně dlouhá a čítá několik náročnějších výstupů. Většinou vede po nezpevněných
cestách, místy můžeme narazit na padlý strom,

obdivujeme hned několik zajímavostí. Jako první
míjíme bílou raně barokní kapličku, kterou
tu nechal v roce 1698 postavit mlynář Václav
JAK SE SEM DOSTANEME:
Krupička . O pár kroků dál stojí hotový skvost
Zbečno i Roztoky leží na železniční trati Beroun– lidové architektury – Hamousův statek .
který je třeba překonat. Pro absolvování trasy je
vhodné pevné obutí a určitá fyzická kondice.

Rakovník, která je z obou směrů obsluhována vlaky
každou jednu až dvě hodiny. Cesta vlakem nám
zpravidla nezabere více než 30 minut. Dopravujemeli se autem, je nejlepším řešením nechat vozidlo před
vlakovou stanicí, ať už ve Zbečně, nebo v Roztokách.

Lokálka si to zvolna šine po trati podél Berounky,
v jejímž údolí se v časném ránu převalují
chuchvalce mlhy. Když ale vystupujeme ve
Zbečně z vlaku, někde za tou bílou clonou
začínáme tušit slunce, které do hodiny nad
mlhou zvítězí. Na dřevěném domku nalepeném
na nádražní budovu proto hned nacházíme
turistický ukazatel směrující nás po červené
značce k východišti turistických tras
.
Od nádraží se vydáváme doleva pěknou
lipovou alejí. Podél silnice vlevo vede úzká
pěšinka, nemusíme proto šlapat po asfaltu.
Brzy dojdeme k mostu přes Berounku. Z něj se
kocháme pěkným výhledem na samotnou řeku
i na zbečenská stavení lemující její břehy. Růžový
kostelík, který je vidět vlevo, byl zasvěcen
svatému Martinovi.

ZBEČNO

HAMOUSŮV STATEK

Doba, kdy se v překrásné zbečenské roubence žilo,
kdy v přidružených zděných chlévech podupávala
hospodářská zvířata, ve stáji se sýpkou řehtali koně
a kdy byl obýván zdejší výměnek, sahá až do dob
prvních Přemyslovců. Nejstarší trám roubeného
statku prý pochází z roku 1577. Až v roce 1992
selský život na statku utichl a o tři roky později jej
vystřídal život turistický. Ještě v 50. letech
stálo ve Zbečně tradičních chaloupek lidového
stavitelství nespočet. Posledních několik desetiletí
však pro většinu bylo osudných a Hamousův
statek zůstal zachován bez výraznějších
novodobějších zásahů jako jediný. Dnes patří
statek k nejstarším veřejně přístupným památkám
lidové architektury ve středních Čechách.

Přijměte pozvání na virtuální návštěvu Hamousova statku. Jak vypadají
světnice uvnitř krásné
roubenky? A co černá kuchyně? Stačí vstoupit...

Hned za mostem míjíme pohostinství
s příhodným názvem U Mostu , které však
má takhle z jitra ještě zavřeno. U turistického
rozcestníku na velké křižovatce opouštíme Naproti statku probleskuje za památnými
červenou značku a pokračujeme dále po zelené lipami růžová barva původně středověkého
ve směru Křivoklát . V malebném centru obce kostela sv. Martina s farou a farní zahradou . 05

Kdysi býval kostel obklopen hřbitovem, avšak
dnešní zbečenský hřbitov se nachází o půl
kilometru dále po silnici. Před kostelem stojí
socha, ztělesnění smutku nad oběťmi první
světové války .

jali se pronásledovat muži z Břetislavovy
družiny. Lorek se však při útěku zřítil do rokle,
což bylo pro něj osudné. Na paměť smutné
události zde byly vystavěny tyto dvě kapličky.

KAPLIČKY VE ZBEČNĚ
KOSTEL SVATÉHO MARTINA

Po důkladné prohlídce Zbečna pokračujeme
se zelenou značkou dál. Ta ještě asi 600 metrů
kopíruje málo frekventovanou silnici, načež
uhýbá úzkou asfaltovou cestou doleva (ve směru
ukazatele na kemp Riviéra). Máme chuť si dát
něco k pití a vykoupat se v řece, odbočujeme
proto po dalších 150 metrech doleva přímo do
kempu
.

Zelená pokračuje proti proudu řeky dál,
asfaltová cesta se zanedlouho stává štěrkovou,
posléze se mění v úzkou příjemnou pěšinku.
U zastavení č. 16 naučné stezky Brdatka
odbočujeme doprava a začínáme stoupat pryč
od řeky. Postupujeme vzhůru tmavou roklí
podél potoka Štíhlice, až přicházíme ke
stejnojmenné studánce
. Nejenže se tady
osvěžíme dobrou vodou, navíc se díky zdejší
naučné tabuli obohatíme informacemi o životě
v potočním luhu.

KEMP RIVIÉRA

Když se pak vrátíme zpátky na zelenou stezku,
další zajímavé místo na sebe nenechá dlouho
čekat. Je to místo dramatických historických
událostí, na kterém dnes roste několik
památných lip chránících ve svém stínu
dvě kapličky
. 22. prosincového dne
roku 1100 se tudy z lovu vracel kníže
Břetislav II. na lovecký hrádek Zbečno, když ho
06 tu přepadl a zabil jakýsi Lorek. Proradného vraha

SRUB V ROKLI U POTOKA ŠTÍHLICE

O vodu není nouze, po dalších 300 metrech
míjíme další studánku. Kousek za ní
se dozvídáme na informačním panelu
o geomorfologii okolí. Ve zkratce – všude kolem
nás jsou starohorní břidlice, sem tam nějaký ten
buližník a naváté jsou tu sprašové hlíny, které
pamatují doby ledové. Než dojdeme k rozcestí

s červenou TZ, potkáme ještě 4 infopanely,
u kterých si můžeme vydechnout a přečíst o tom,
kde vznikají lesní prameniště, jací živočichové
mají rádi mokro, jak se znehodnocují louky
nebo jak se do přírody dostávají nepůvodní
druhy. Zelenou TZ měníme za červenou
a vydáváme se po ní doleva ve směru
Křivoklát-žst. Po několika minutách chůze
si na rozcestí dopřejeme krátký odpočinek
v malém turistickém přístřešku . Červená tu
odbočuje doprava, aby nás dovedla do přírodní
rezervace Brdatka . Už od roku 1984 se
tu na více než 30 hektarech chrání živočichové
a rostliny, kterým se daří ve zdejších suťových
a teplomilných lesích. Lesy ČR nás u vstupu do
rezervace varují, že tu mohou padat stromy
a my sem vkračujeme na vlastní nebezpečí.
Les však vypadá mírumilovně. Cyklistům je
průjezd rezervací výslovně zapovězen, proto
ty, kdož projíždíš trasu na bicyklu, musíš jej na
kilometrovém úseku vést.

KAPLE SV. EUSTACHA

Její výstavba se váže k roku 1687, kdy myslivec
Jan Sixta (tehdy se myslivcům říkalo fořtknechti)
zastřelil pytláka a byl za to uvězněn. Jeho vrchní
lovčí, Jan Kryštof Rayman, mu pomohl k útěku
z vězení, sám však byl obžalován a do vězení uvržen.
Na přímluvu majitele křivoklátského panství
byl Rayman po dvou letech císařem omilostněn
a propuštěn. Jako dík za své osvobození dal Rayman
zřídit nejprve postranní oltář sv. Eustacha v kostele
sv. Petra na Křivoklátě. Později nechal na nejvyšším
bodě Zámeckého vrchu postavit kapličku, která
byla vysvěcena 1. srpna 1697. Dodnes je kaplička
poutním místem křivoklátských myslivců.

Od kaple se vracíme stejnou stezkou dolů na
hlavní červenou linii, po které pokračujeme
dále směrem k hradu Křivoklát. Brzy přicházíme
k nádherné vyhlídce na údolní nivu největšího
meandru Berounky
. Jsou odtud skvěle
vidět čtvrtohorní (kvartérní) říční terasy, které
názorně ukazují, jak se postupně zahluboval
PŘÍRODNÍ REZERVACE BRDATKA
říční tok. Naučná tabule Panoráma krajiny nám
Jdeme úbočím po úzké malebné pěšince, jmenovitě představí vše, co z vyhlídky vidíme.
po levé ruce máme prudký sráz, který padá
Berounka – Stará řeka,
více než 160 výškových metrů dolů k hladině
která významnou měrou
Berounky. Vyhlídkový altán Gloriet, který
zasáhla do historie vznistojí při stezce, už pamatoval lepší časy a výhled
ku krajiny Křivoklátska.
Do nedozírných hloubek
trochu zarůstá. Brzy přicházíme k odbočce, která
dějin bychom museli
nás po 300 metrech prudšího stoupání dovede
zajít, kdybychom hledali
ke kapli sv. Eustacha . Barokní kaplička
počátek jejího příběhu.
Můžeme si ale nechat
zasvěcená patronovi myslivců stojí na vrcholu
vyprávět alespoň jeho
takzvaného Zámeckého vrchu již více než
část...
07
300 let.

VYHLÍDKA PARAPLÍČKO A PR NA BABĚ

PANORAMATICKÁ VYHLÍDKA

Červená značka nás dovede mezi stavení obce
Křivoklát. U rybníčku na návsi, odkud je krásně
vidět kostel sv. Petra , se napojíme na
žlutou naučnou stezku , která obchází
rybníček zleva. Ze silnice nás brzy odvádí
doprava na štěrkovou cestu, která zanedlouho
ústí do většího rozcestí. Značku tady není nikde
vidět, nicméně chybu neuděláme, když se
vydáme cestou vedoucí mírně doprava. Jakmile
narazíme na první stavení, značka odbočuje
ze štěrkové cesty na úzkou lesní pěšinu vlevo.
Značení je tu spíše sporadické, musíme spoléhat
především na vlastní intuici. Míjíme nádhernou
vyhlídku na hrad Křivoklát
.

Paraplíčko shlíží na obec Roztoky rozprostírající
se ve velkém meandru Berounky. Přímo pod
vyhlídkou, v blízkosti železničního mostu, se do
řeky vlévá Rakovnický potok. Paraplíčko se nachází
v severozápadním cípu přírodní rezervace Na
Babě , která byla vyhlášena na ostrohu vrchu
Baba (404 m n. m.) roku 1984, aby chránila jedny
z nejzachovalejších skalních a stepních společenstev
v Evropě. Z evropsky významných druhů živočichů
se tu vyskytuje třeba brouk roháč obecný. Přírodní
rezervace Na Babě je charakterizována asi kilometr
dlouhým pásem skal nad Berounkou, na které
je dobře vidět, když pojedeme vlakem po trati
vedoucí po druhé straně řeky z Roztok na Křivoklát.

VÝHLED Z PARAPLÍČKA

VYHLÍDKA NA KŘIVOKLÁT

Dále se naše stezka kříží se svažitou cestou
a my se tu vydáváme doprava dolů. Již brzy se
ocitáme u turistického rozcestníku, od nějž je to
na dohled k vyhlídce Paraplíčko
. Malá
dřevěná konstrukce s kuželovitou střechou dělá
svým nezaměnitelným tvarem svému jménu
08 čest.

Z vyhlídky se vracíme k turistickému rozcestníku,
kde se napojujeme na žlutou značku
. S ní scházíme dolů do Roztok. Musíme si
dát pozor, na krátkém úseku je stezka prudká,
plná kořenů a kamení. Dole přecházíme lávku
přes Rakovnický potok a ocitáme se na silnici.
Tady se dáme (stále se žlutou) doleva pod
železniční most a posléze přejdeme velký silniční
most přes Berounku, odkud je pěkně vidět
rakovnický jez a v letních měsících také značné
množství vodáků.

VÝHLED NA BEROUNKU

Berounky, byla v roce 1984 vyhlášena přírodní
rezervace s romantickým názvem Stříbrný luh.
Chrání hlavně listnaté a suťové lesy. Najdeme
tady habry, buky, ale třeba také tis červený.
Z ptačí říše se tu vyskytují významní lejsci
a území je mimo jiné bohaté také na měkkýše.
Geologické podloží tvoří hlavně suchozemské
vulkanity z nejstarších prvohor – andezity, které
místy krásně vidíme odkryté přímo při cestě.

Hned za mostem, před hotelem Roztoky ,
uhýbáme doleva a míjíme vodácké tábořiště
Mezi mosty, kam se lze v sezóně zaskočit
občerstvit
.
Z návštěvní knihy vodáckého tábořiště
Mezi mosty…
Tábořiště Mezi mosty vřele vítá svoje hosty.
Na kole i na vodě, u Zuzky vždy v pohodě.
Pivo, vínko, skvělé jídlo, na spaní má dobré bydlo.
Obslouží vás krásné ženy, lidové tu mají ceny…

Po pěkné úzké kamínkové pěšině podél kolejí
dojdeme na vlakovou zastávku Roztoky
a odtud stále se žlutou značkou pokračujeme
kolem nepříliš vzhledné fabriky na výrobu
čisticích prostředků. Značka nás brzy odkloní
ze silnice doleva na více než 100 metrů
dlouhé dlážděné schody. Po jejich zdolání
odbočujeme na úzké asfaltové cestě doleva
a u nedalekého turistického rozcestníku měníme
žlutou turistickou značku za červenou
ve
směru na Žloukovickou hájenku. Dostáváme
se na širokou štěrkovou cestu, která u chatiček
přechází v cestu lesní. V místě, kde je informační
tabulí avízovaná přírodní rezervace Stříbrný
luh
, odbočuje červená značka velmi
prudce doprava do strmého stoupání. My tady
červenou opouštíme
, překonáme závoru
a pokračujeme dále rovně po vrstevnici.
PŘÍRODNÍ REZERVACE STŘÍBRNÝ LUH
Na ploše více než 100 hektarů, ve strmém
břehu hluboko zaříznutého meandrujícího údolí

ANDEZITY VE STŘÍBRNÉM LUHU

Záhy se nám po levé ruce objeví moc pěkná
vyhlídka na řeku
, kde můžeme
k chvilkovému kochání využít i lavičku. Na
příštím rozdvojení cest se pustíme tou levou,
která se mírně svažuje dolů, a na dalším rozcestí
se dáme naopak doprava mírně nahoru. Les nám
tu nachystal několik padlých stromů přes cestu,
ale jejich překonání není příliš obtížné. Ač se
k naší stezce sem tam připojují kolmé
pěšiny, stále pokračujeme ve stejném
směru po úbočí. Místy se nám po levé
straně otevírají pěkné výhledy na řeku. 09

STARÁ ŘEKA

Po nějaké době vycházíme ven z lesa do luk
a na dohled již máme první stavení Újezdu
nad Zbečnem. Procházíme kolem hasičské
nádrže, na křižovatce přecházíme silnici
a pokračujeme rovně do ulice s dopravní
značkou zákazu vjezdu. Dále kolem obchodu
s potravinami, do ulice s dalším dopravním
zákazem, a už se otvírá poměrně zajímavý
výhled dolů k Berounce. Do údolí odtud
shlíží také památník obětem první světové
války .

PAMÁTNÍK V ÚJEZDU NAD ZBEČNEM

Odtud už se jen pouštíme doprava dolů po
relativně úzké silnici s téměř nulovým provozem.
Asi po kilometru dojdeme do Zbečna, kde stačí
přejít železniční přejezd a za ním překonat
10 posledních 200 metrů k vlakové zastávce .

Ač pojmenování Stará řeka náleží také původnímu
toku Lužnice, Berounce tento romantický
pseudonym vtiskli trampové někdy na začátku
20. století. Sázava je Zlatá, Vltava je Velká
a Berounka je zkrátka Stará. Možná, že je opravdu
nejstarší řekou na českém území. Nebo alespoň
jednou z nejstarších. Stáří vodních toků na
Křivoklátsku je větší než 20 milionů let. Sic ve zcela
jiné podobě, než je známe dnes, ale byly tady už
v dobách, kdy například vůbec neexistovalo České
středohoří. Určit přesně, kudy a kam tehdejší
třetihorní řeky tekly, je značně obtížné. O Berounce
se však říká, že kdysi tekla opačným směrem. Kvůli
tektonickým pohybům, které na našem území
probíhaly od konce třetihor, to skutečně možné je.
Rovněž se o ní hovoří jako o dámě mnoha
tváří. Umí být mírná a hravá, ale i divoká,
někdy dokonce běsnící. Právě s jejím jménem je
spojena největší povodeň 19. století, kdy hladina
dosahovala výšky až 5,7 metru. To bylo v roce
1872. Že toho umí ještě víc, ukázala Berounka
v srpnu 2002, kdy hladina dosáhla až k 8 metrům.
Díky tomu se však zvýšil zájem o problematiku
infrastruktury v záplavových oblastech
a řeka začala být akcentována jako svébytné
dynamické prostředí, které se stále může měnit.

Slovy Oty Pavla: „Nevěděl jsem, proč řeku tak miluji.
Snad proto, že jsou v ní ryby, nebo proto, že je volná
a nespoutaná? Kvůli tomu, že se nikdy nezastaví?
Snad proto, že šumí a nedá spát? Snad proto, že je
tu věky, anebo proto, že její vody v dálce umírají?“

Z MĚSTEČKA DO MĚSTEČKA
trasa: 39 km, převýšení 400 m

5.
6.
1. Pustověty

4.
7.
3.

2. Kohoutův mlýn

2.

1.

3. Nový rybník

8.

Zdroj: Mapy.cz

4. Rybník Bartoň

5. Wolmannův rybník

6. Bývalá koněspřežná dráha

7. Brána do Lánské obory

8. Městečko

Výchozí místo: Městečko u Křivoklátu-žst.
Cílové místo: Městečko u Křivoklátu-žst.
(trek, MTB)
Varianta: Okruh lze také absolvovat se startem a cílem v Rakovníku. Trasu je možné si o 5 km zkrátit,
budeme-li od Belšanky stále následovat cyklotrasu 0103, kterou posléze vyměníme za zelenou turistickou
značku přes Brejl.

STEZKA VHODNÁ PRO:

CO NÁS ČEKÁ:

Stezku definují zejména potoky, mostky, rybníky
a lesy bohaté na zajímavou historii. První třetina
výletu vede podél trati romantické lokálky, později
se zas můžeme projet místy, kudy kdysi vedla
koněspřežná dráha. Výlet nabízí i několik možností
ke koupání.

NÁROČNOST TERÉNU:

Čeká nás jen několik málo nepříjemných stoupání,
lze říci, že se jedná o trasu střední obtížnosti. Okruh
se dá zvládnout na trekingovém kole, jen na úseku
bývalé koněspřežné dráhy je lépe mít bicykl horský.
Cesty jsou z velké části široké štěrkové, případně
asfaltové, lesních nezpevněných cest je na trase
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minimum.

JAK SE SEM DOSTANEME:

Do obce s roztomilým názvem Městečko se velmi
snadno dostaneme i s kolem lokálkou pendlující na
trase Beroun–Rakovník. Vlaky jezdí z obou směrů
co hodinu až dvě. Pro start lze využít také Rakovník,
kam hvězdicovitě přijíždí vlaky z mnoha směrů – od
Berouna, z Kladna, Hostivic, Mostu nebo směrem od
Slavkovského lesa.

Vzhledem k romantické poloze Městečka při
soutoku Rakovnického potoka a Ryšavy se
vyplatí na start výletu vyrazit časněji zrána, kdy
se v údolích při vodních tocích ještě válí mlha.
Tak si můžeme naplno vychutnat tu chvíli, kdy se
z chladného jitra rodí jasný den.

Z vlaku vystupujeme ve chvíli, kdy čerstvé ranní
paprsky oranžově zbarvují pěknou budovu
malého nádraží v Městečku. Abychom se dostali
na silnici, musíme kolo snést dolů po schodišti
vedoucím po boku budovy.

Hned za podchodem si uděláme kratičkou
exkurzi na starou plovárnu s přidruženým
notně zarůstajícím hřištěm, kde nasajeme
atmosféru osmdesátých let. Poté pokračujeme
dále po cestě, která nás převede po mostku
přes Rakovnický potok. Bezprostředně za ním
se dáváme doleva, čímž se napojujeme na
cyklotrasu 0303 . Brzy projíždíme kolem
shromaždiště „historických vozidel“, které se
vyznačuje modrým trabantem stojícím na střeše
plechového kontejneru.

MĚSTEČKO U KŘIVOKLÁTU

Dole narazíme na turistický ukazatel, který nás
po zelené značce odkazuje doleva . Značení
ale už po 80 metrech opustíme, abychom
zahnuli nenápadnou pěšinou doleva do úzkého
12 podchodu pod tratí
.

Jakmile přejedeme úzký kovový můstek přes
potok, stezka se zužuje a dostává pohádkové
vzezření. Vede nyní v pásu mezi Rakovnickým
potokem a jednokolejnou železniční tratí.

Cestou míjíme několik železničních mostů, které seznamuje se zdejšími lučními ekosystémy.
byly kvůli špatnému technickému stavu v roce To, co kolem sebe vidíme, jsou vlhké kulturní
louky vytvořené na aluviálních půdách, tedy
2015 opraveny.
takových půdách, které sem byly naneseny
ŽELEZNIČNÍ MOST
vodotečemi. Nepřekvapí nás, že tu mají velké
zastoupení rostliny typické pro mokré louky.
NA TRATI BEROUN–RAKOVNÍK
Třeba kostřava, bojínek nebo řeřišnice – všechny
s přízviskem luční.
Čeká nás krátké prudší stoupání mezi stromy.
Když opět vyjedeme z lesa ven, naskytne se
nám pěkný výhled na louky nad Rakovnickým
potokem. Pak se svezeme dolů, dostaneme
se opět na druhou stranu potoka a blížíme se
zvolna k Pustovětům.
Trať spojující Beroun s Rakovníkem se začala stavět
v roce 1874 jako součást Rakovnicko-protivínské
dráhy a doprava na ní byla zahájena už
za neuvěřitelné dva roky. Kvůli obtížnému
terénu se jednalo o stavbu značně nákladnou.
Vyžadovala vyražení 4 tunelů, na což byli
přizváni severoitalští odborníci. Při stavbě trati
musel být Rakovnický potok sveden do uměle
vytvořeného hlubokého koryta, aby nebyl
v případě rozvodnění ohrožen železniční násep.

Jakmile jeden ze železničních mostků
podjedeme, trochu se zadýcháme v prudším
stoupání. Nahoře se objevuje cyklistická značka
varující před nebezpečným klesáním. Sjezd
dolů však zas tak nebezpečný není. Co je však
zajímavé, že přes cestu na poměrně širokém
úseku přetéká potok, který teče z levého svahu
dolů do Berounky, a tak musíme projet malou
vrstvou vody. Dole přejedeme po pěkné dřevěné
lávce zase na levý břeh Rakovnického potoka
a úzkou pěšinkou projíždíme mezi loukami.
Na malém rozcestí se dáváme doleva, stále
podél luk. Znovu překonáme potok a podjedeme
koleje.
Přímo u železničního mostu osamoceně stojí
zastavení cyklistické naučné stezky, které nás

PUSTOVĚTY

Název vsi se odkazuje na lid rozpustile až neslušně
mluvící. Nejstarší zmínka o Pustovětech pochází
už z roku 1391. V obci kdysi býval velký rybník,
který původně sloužil nikoli pro chov ryb, ale jako
vodní nádrž, která umožňovala při vypouštění
splavovat dříví z rozsáhlých okolních lesů
až do řeky Mže (dnešní Berounky). Pod hrází
rybníka stávaly hutě zpracovávající železo.
V roce 1531 se Pustověty přehnala velká povodeň,
jejíž vody s sebou pustovětský rybník odnesly.
Existenci
rybníka
dodnes
připomíná
například místní název Ostrůvek, zbytek
vysoké hráze nebo rozsáhlé louky, které se
rozprostírají na celém dně někdejšího rybníka.
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U prvních stavení se objevuje křižovatka,
na které se dáme doleva. Projíždíme kolem
obecního úřadu a na křížení silnic u hostince
Na Ostrově
odbočujeme vpravo, čímž
se napojujeme na modrou a červenou
turistickou značku
. Po dvou
kilometrech míjíme odbočku doprava vedoucí
na lašovickou vlakovou zastávku
krásně usazenou v lesním zákoutí, posléze
s těžkým srdcem necháme bez povšimnutí
ceduli, která nás zve doleva k návštěvě 1500
metrů vzdálené hospody Na Kovárně ,
a spolu s cyklotrasou
odbočíme přes malý
betonový mostek doprava.

VLAKOVÁ ZASTÁVKA LAŠOVICE

Na další nevelké křižovatce se stále držíme
cyklistické značky vedoucí vpravo (respektive
rovně). Těsně před obcí Dolní Chlum se k nám
přidává červená turistická značka
.
Při cestě vidíme po levé ruce odkryté starohorní
břidlice střídající se po vrstvách s droby (droba je
zjednodušeně druh pískovce).
ODKRYV BŘIDLIC A DROBŮ U LAŠOVIC

odbočujeme doleva (vpravo bychom se dostali
na vlakovou zastávku Chlum u Rakovníka
) a stále po pěkné cyklostezce jedeme mezi
potokem a železniční tratí až ke Kohoutovu
mlýnu .
KOHOUTŮV MLÝN

Mlýn na Rakovnickém potoce, směrem od
Rakovníka v pořadí třetí, byl za starých časů
nazýván mlýnem Hutským. Jedna pověst vypráví
o mlynáři, který tady před mnoha lety hospodařil
se svojí ženou. Vedlo se jim dobře, ale neměli
žádné děti, což je velmi trápilo. Mlynářka se
denně modlila, aby je pán Bůh obdařil dítětem.
Jedné noci se jí zjevil svatý Jan Nepomucký
se sdělením, že její prosba bude vyslyšena,
nechá-li vedle mlýna postavit kapličku.
A tak šla mlynářka do Rakovníka pro zedníky
a vlastnoručně jim při stavbě pomáhala.
Do hotové kapličky pak umístila sošku sv. Jana
Nepomuckého. Po krátkém čase se opravdu ve
mlýně narodil chlapec, který nemohl mít jiné
jméno než Jan. Jak to s rodinou dopadlo,
je už příběh jiný. A kaplička? Ta musela být
kvůli stavbě Rakovnicko-protivínské dráhy
v roce 1873 přemístěna z původního místa
na návrší nad mlýn, ale stojí tady dodnes.

Cestou dále proti proudu potoka se dostáváme
k místu, kde v minulosti fungoval Zábranský
mlýn, původně zvaný V Řepně, známý také
jako Hradcův. Býval jedním z nejstarších mlýnů
na Rakovnicku, na Rakovnickém potoce klapal
Na druhé straně Dolního Chlumu nás značka už před rokem 1400. Dnes je mlýnské stavení
14 vede přes Rakovnický potok. Hned za mostem využíváno jako rodinný domek.

Přejíždíme modrý mostek přes Jalový potok, za
nímž nás Rakovník přivítá čističkou odpadních
vod. Ještě chvíli pokračujeme po červené
značce rovně až ke žlutému mostu pro pěší,
který nás převede přes Rakovnický potok
(dnes jej přejíždíme již naposledy). Přejdeme
silnici, za ní se napojíme na cyklotrasu
0102
ve směru na Nové Strašecí a dáme
se s ní vpravo. Už po několika metrech sjedeme
ze štěrkové pěšiny doleva, přejedeme pěknou
dřevěnou lávku, za ní se držíme zase vlevo
a už se ocitáme u přírodního Tyršova
koupaliště
, kam si chodí lidé zaplavat
už od roku 1932.
RAKOVNICKÉ RYBNÍKY

Okolí Rakovníka je poměrně bohaté na vodní
toky, díky kterým tu mohla být vybudována
soustava vzájemně propojených rybníků.
V 16. století jich tu existovalo okolo dvaceti.
Na Novém rybníce, v jehož vodách plavaly ryby už
po roce 1502, vzniklo ve třicátých letech Tyršovo
koupaliště. Nový rybník náleží k Lišanskému
potoku a rozlohou zaujímá téměř 2 hektary.

Po cyklotrase 0102 pokračujeme podél
Lišanského potoka dál, míjíme další dva rybníky
a v místě, kde asfaltová stezka přechází po
modrém mostku přes potok, asfalt opouštíme.
Držíme se stále stejného břehu potoka
a pokračujeme rovně po nezpevněné cestě.
O 300 metrů dál přeci jen potok po oranžovomodrém mostě překonáme, čímž se napojujeme
opět na asfalt. Míjíme usedlost Hamr, kde se

v minulosti zpracovávaly pomocí vodního kola
kovy.

HAMR NA LIŠANSKÉM POTOCE

Čeká nás krátký prudký kopeček, ze kterého jsou
po pravé straně vidět nad Lišanským potokem
krásně odkryté jílovce a prachovce. Stezka nás
dále vede podjezdem pod hlavní silnicí, po
železné lávce přes potok a kolem nevzhledného
závodu výrobce keramických obkladů. Musíme
překonat příjezdovou cestu k fabrice, kde nám
cestu křižuje červená turistická značka. Té si
nevšímáme, sledujeme pořád CT 0102, která
vede vpravo podél hlavní silnice. Po oranžové
lávce přejíždíme Čistý potok, čímž se už zas
dostáváme na pěknou pěšinu procházející mezi
břízami a dále k rybníku Oprám. Ten je bohužel
značně zaneřáděný odpadky. Za dalším kovovým
mostkem přes potok jedeme chvilku po asfaltu.
Na křižovatce se přepojíme na cyklotrasu
0103
ve směru na Bartoň (CT 0102 uhýbá
doleva), kde se k nám zároveň na několik
kilometrů přidává červená turistická značka
. Stezka nás zanedlouho přivádí k rybníku
Bartoň
. Dá se tu i vykoupat, prý tady
díky zásobování vodou lesními prameny a ze
Skelnohuťského potoka bývá voda čistější než
na Tyršově koupališti.

RYBNÍK BARTOŇ

15

S červenou turistickou značkou a cyklotrasou
0103 jedeme stále rovně až k rozcestí Belšanka,
kde si dáme svačinu v malém turistickém
přístřešku
. Odtud i nadále pokračujeme
rovně, a to i ve chvíli, kdy červená uhýbá doleva.
Ať se děje, co se děje, na dalších 3 kilometrech
nikam neodbočujeme, dokud nedojedeme
k silnici.
Pokud bychom chtěli zvolit kratší variantní
trasu, pokračovali bychom stále po cyklotrase
0103, dokud nenatrefíme na zelenou turistickou
značku. Na ní je pak třeba zahnout doprava přes
Brejl.

Za ním stojí dva myslivci, kteří mu nabíjí a podávají
pušky. Císař touto cestou skolil enormně velké
množství zvěře. Hostina, která se po skončení
lovu odehrávala v nedaleké hájovně, se nesla
v duchu dvorské etikety – byl zde připraven jeden
stůl pro panstvo, jeden pro myslivce a jeden pro
nadháněče. Odtud prý dostala hájovna své jméno.

Po silnici hned o kousek dál stojí turistický
přístřešek
. Kolem něj je zbudované
parkoviště, je tu proto dost rušno a nepříliš čisto,
a tak se tu nezdržujeme. Silnice poměrně hodně
klesá. V prudké zatáčce mineme první odbočku
doprava, pozornost však věnujeme až té v pořadí
My se vydáváme cestou delší a obtížnější druhé. Je nezpevněná a uzavřená závorou.
a zahýbáme na neznačenou silnici doleva Kolem závory se protáhneme a příjemně mírně
. Projíždíme kolem místa, kterému se říká Tři klesáme. Na prvním vidličkovitém rozcestí
se držíme té větší cesty vlevo a zanedlouho
Stoly, nebo také U Tří Stolů.
tak přijíždíme na hráz Wolmannova rybníka
. Rozprostírá se tu v lesích, nenápadně
schovaný, a jak sluneční paprsky hřejivě dopadají
na malé plážičky na jeho březích, bezostyšně
svádí ke koupání.
TŘI STOLY

WOLMANNŮV RYBNÍK
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Místní název má prý svůj původ v časech habsburské
monarchie, kdy se v křivoklátských lesích pořádaly
megalomanské honitby. Zkraje 18. století byl
v těchto místech uspořádán hon pro císaře Karla VI.,
otce Marie Terezie. Tehdy praktikovaný takzvaný
německý uzavřený způsob lovu se odehrává tak,
že zvěř je nahnána do velkých ohrad, ve kterých
císař projíždí na voze taženém čtyřmi volky a sedíc
na točité židli střílí po zvěři všude kolem sebe.

Na hladinu rybníka z okraje hráze shlíží
nevelký pomník památce českého lesníka
Eduarda Wollmanna . Otázka zůstává,
jaký název rybníka je tedy ten správný… jedno
L nebo dvě, některé zdroje také uvádějí název
Wolemannův. Nakonec vyhodnotíme, že je to
vcelku jedno, a vydáváme se na další cestu. Ta
povede takzvaným Druhým luhem v blízkosti
stejnojmenného potoka. Na první křižovatce se
dáme doprava dolů a po hlavní cestě sjedeme na

křížení se žlutou turistickou značkou
.
Tady opouštíme velkou cestu a jedeme se žlutou
doprava po lesní pěšině. Přijíždíme na rozcestí
u Pilského rybníka.
PILSKÝ RYBNÍK
… je s téměř 6 hektary největším z 25 rybníků,
které spravuje Lesní správa Lány. Leží na potoce
Strouha, i když v některých mapách je potok uveden
už jako Klíčava (nicméně Strouha se do Klíčavy vlévá
až pod Pilským rybníkem). Jak už jeho samotný
název napovídá, posláním nádrže bylo zásobovat
vodou náhony okolních pil, které zpracovávaly
dřevo z křivoklátských lesů. Nejintenzivněji tu
těžba probíhala v polovině 19. století. Okolí
nádrže je dnes ohraničené jako pásmo hygienické
ochrany 2. stupně a vstup k samotné hrázi nádrže
je zakázaný. Rybník jako na dlani však můžeme
vidět, když se vydáme po žluté turistické značce
směrem na Lány. Jakmile začneme stoupat do
kopce, odbočíme po několika desítkách metrů vlevo
do lesa. Ocitneme se tak přímo nad vodním dílem,
čímž se nám naskytne výhled vskutku romantický.

PÁSMO HYGIENICKÉ OCHRANY U PILSKÉHO RYBNÍKA

Od rozcestí Pilský rybník se vydáváme po žluté
a zelené turistické značce
doprava.
Projíždíme nyní po okraji přírodní rezervace
Údolí Klíčavy . Na podmáčených loukách
Klíčavského luhu se daří celé řadě druhů rostlin
i živočichů. Vyskytuje se tady například i zmije
obecná, užovka obojková nebo ještěrka živorodá.
Přímo v potoce Klíčava žije mimo jiné kriticky
ohrožená mihule potoční nebo sladkovodní mlž
s pěkným jménem – velevrub tupý. Tyto druhy
skvěle indikují dobrou kvalitu vody.

Od rozcestníku, kde se žlutá značka odchyluje
doleva, budeme pokračovat již jen se
zelenou
. Turistická směrovka nám tu
říká, že po 350 metrech odbočuje vlevo těleso
bývalé koněspřežné dráhy z let 1830–36.
Je na nás, jestli se po ní vydáme, nebo budeme
pokračovat dále po zelené až na Brejl. My jsme
se rozhodli nasát trochu genia loci staré dráhy,
a tak zanedlouho překračujeme železný špagát
s cedulí zákaz zastavení, za kterým se vine široká
zarůstající cesta . Právě tudy v předminulém
století jezdily po kolejích vozy tažené koňmi.

LÁNSKÁ KONĚSPŘEŽKA

Koněspřežná dráha byla předchůdkyní dnešní
železnice. Od 19. století se tratě „koněspřežky“
budovaly po celém světě. Vůbec první veřejná
železnice zahájila provoz v roce 1825 v Anglii,
první veřejnou železnicí v kontinentální Evropě
pak byla dráha z Českých Budějovic do rakouského
Lince. Titulem druhá nejstarší veřejná železnice
na evropském kontinentě se pyšní lánská
koněspřežka vedoucí z Prahy přes Kladno do Lán.
Vyměřením trati byl pověřen Joachim Barrande,
který během své práce objevil u Skryj a Týřovic
naleziště zkamenělin světového významu. Trať
byla původně projektována až do Plzně, ale
vlivem nepříznivé finanční situace vzniklo jen
62 kilometrů. Do provozu byla spuštěna v roce 1830.
Úzkokolejná trať s rozchodem 95 cm se využívala
zejména pro přepravu dříví, kamene, obilí, později

17

uhlí. V roce 1863 byla úzkokolejka přestavěna
na normální rozchod (1435 mm) a připojena
k Buštěhradské parní železnici. Lesní úsek ze
Stochova do Píní zůstal jako koněspřežka až do
roku 1873, kdy byl pro nerentabilnost rozebrán.

Stezka po bývalé koněspřežce sice vede téměř
po vrstevnici, ale má terénní charakter a pro
její průjezd se hodí horské kolo. Po její pravé
straně padá prudký sráz do údolí Klíčavy.
Varianta trasy po bývalé koněspřežné dráze má
tu nevýhodu, že nás vyvede u samoty Píně na
poměrně frekventované hlavní silnici vedoucí
z Lán na Křivoklát, po které musíme po odbočení
doprava nějakou dobu jet. Naopak výhodou je,
že si můžeme už po 800 metrech prohlédnout
nádhernou starou opukovou bránu do Lánské
obory z 18. století .

Od brány nás čeká táhlé nepříjemné stoupání.
Projíždíme okolo osady Brejl a vydechneme
si až u rozcestí Sv. Alžběta. Těsně před rozcestím
stojí po levé straně silnice pomníček hajného
Antonína Wagnera , který byl v roce
1865 ve zdejších lesích zastřelen pytlákem při
jeho pronásledování. Přímo na rozcestí stojí
sloupová kaplička , kterou, jak i nápis ve
výklenku praví, nechal v roce 1861 postavit
Emil Egon Fürstenberg jako upomínku na svoji
milovanou sestru Elišku, jež zemřela v klášteře
v hábitu řeholnice. Stojí-li tedy u rozcestí
Wagnerův pomník a Eliščina kaplička, nabízí se
otázka, proč se samotné rozcestí jmenuje právě
svatá Alžběta. Povíme si k tomu krátký příběh.

BRÁNA DO LÁNSKÉ OBORY
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Od roku 1778 byla Lánská obora na severu
obehnána 20 km dlouhou kamennou zdí,
která oddělovala křivoklátské (fürstenberské)
a smečenské (martinické) panství. Zeď měla
zabránit zvěři vniknout do smečenských polí, kde
se stávala kořistí pytláků. Zbývajících 30 km obvodu
obory bylo ohraničeno dřevěným plotem. Na třech
místech, kde se křížily veřejné silnice, byly postaveny
vysoké klenuté brány, jejichž klenby zdobily litinové
jelení hlavy. Brána stojící v těsné blízkosti silnice
vedoucí z Lán na Křivoklát, v lokalitě zvané Myší
díra, se do dnešních dob zachovala jako jediná.
Najdeme ji kousek od místa, kde silnice překonává
tok Klíčavy. Blízké okolí brány je hustě zarostlé,
ale brána samotná je v překvapivě dobrém stavu.

V roce 1721 majitel křivoklátského panství, hrabě
Jan Josef Valdštejn, uspořádal hon pro císařovnu
Alžbětu Kristýnu (choť císaře Karla VI.). Zvěř byla pro
tento lov do ohrady předem shromažďována po dva
týdny a během lovu štvána přímo před císařovnu,
která tak jen mohla sedět v altánu a pálit jednu
ránu za druhou. Říká se, že prý takto zastřelila
kolem 140 kusů vysoké zvěře, včetně kolouchů
a laní. Hrabě Valdštejn na počest císařovny
přejmenoval tehdejší Novodomský revír na
Alžbětinský a na rozcestí nechal vystavět kapličku
svaté Alžběty. V souvislosti s tímto lovem byla
také nedaleko obce Nový Dům vystavěna barokní
socha sv. Jana Nepomuckého. Někdo říká na počest
úspěšného lovu, někdo zase v upomínku masakru
vysoké zvěře. K soše se lze snadno dostat, když ze
silnice vedoucí od rozcestí sv. Alžběta k Novému
Domu odbočíme po žluté turistické značce doleva.

SLOUPOVÁ KAPLIČKA NA ROZCESTÍ SV. ALŽBĚTY

LÍPA SVOBODY

Odtud vystoupáme k filiálnímu kostelu
Od svaté Alžběty už se pomalu chýlíme ke konci sv. Jakuba Staršího (též je správný název
našeho výletu. Ještě 1 kilometr jedeme po hlavní kostel sv. Jakuba Většího), který spadá pod
silnici, než narazíme na rozcestí Pařeziny – farnost ve Zbečně.
hájovna. Odtud konečně odbočíme se zelenou
turistickou značkou
na lesní stezku
doprava (směr Městečko). Zelená se brzy spojuje
s cyklotrasou 0048 , která nás dovede přes
rozcestí Mečná až do Městečka, kde se dáme na
hlavní silnici doprava . Asi po 150 metrech
dojedeme k památníku obětem 1. světové
války (stojí v blízkosti autobusové zastávky),
naproti němuž se košatí krásná lípa vysazená
v roce 1919 jako „lípa svobody“ na paměť KOSTEL SV. JAKUBA STARŠÍHO
výročí vzniku Československé republiky.
Tady se naposledy napojíme na zelenou
turistickou značku
, abychom se s ní
dostali po 500 metrech na vlakovou zastávku
.

PAMÁTNÍK OBĚTEM 1. SV. VÁLKY
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NA TŘI ROZHLEDNY

trasa: 35 km, převýšení 400 m

1. Kožová hora

1.
7.

2. Přírodní amfiteátr

8.
2.

6.
3. Poteplí

5.

3.
4.

Zdroj: Mapy.cz

4. Vysoký vrch

5. Bratronice

STEZKA VHODNÁ PRO:

6. Bunkr u Bratronic

(MTB, trek)

CO NÁS ČEKÁ:

Jak název trasy napovídá, čekají nás právě tři
pěkné rozhledny, ale především také celkově
zajímavá trasa plná pozoruhodností upomínajících
často pohnuté dějiny starší i novodobé, ať už
pomníky obětem válek, staré mlýny, vojenský
bunkr nebo kultovní hostinec „na Dolňáku“.

NÁROČNOST TERÉNU:

Trasa vede nejčastěji po cyklostezkách nebo
pohodlných lesních a polních pěšinách, místy i po
20 nepříliš frekventovaných silnicích. Jen výšlap na

8. Rozhledna Veselov

7. Družec

Výchozí místo: Kladno-žst.
Cílové místo: Kladno-žst.

Vysoký vrch je náročný a pravděpodobně bude na
krátkém kamenitém úseku nutno kolo vytlačit.

JAK SE SEM DOSTANEME:
Do Kladna je nejsnazší spojení z pražských Dejvic,
Veleslavína nebo Hostivic. Osobní i spěšné vlaky mají
prostor pro kola, střídají se na trati co půl hodiny
a cesta sem jim trvá kolem 30–40 minut. Zhruba
každou hodinu jezdí do Kladna také vlaky ze směru
od Rakovníka, stejně tak od Kralup nad Vltavou.

Hlavní vlakové nádraží největší středočeské Kožová hora . Trojúhelníček nás dovede
aglomerace jsme si představovali rušnější. k silnici, po které je třeba necelých 100 metrů jet,
K tomuto železničnímu uzlu vybudovanému na než z ní odbočíme doleva přímo k rozhledně.
tehdejší Buštěhradské dráze se možná více hodí
jeho starý název Kladno-Vejhybka. Vzhledem KOŽOVÁ HORA
k velikosti města a k velkému množství
dojíždějících se však již mnoho let plánuje
výstavba „rychlodráhy“ z Kladna do Prahy,
která by měla vést až na letiště. Nádraží tedy
pravděpodobně čeká jeho zásadní přestavba
a modernizace.
My už ale necháme nádraží za zády a vydáváme
se vlevo po modré turistické značce
vstříc
našemu výletu. Hned v úvodu míjíme restauraci
s příhodným názvem U Nádraží , která láká
kolemjdoucí na klasickou „českou kuchyni“. Ráno
však na vepřové výpečky ani řízek chuť nemáme,
a tak pokračujeme ulicí Milady Horákové dál
ke křižovatce, kde se dáme doleva. Hned za
křižovatkou začíná cyklochodník, který zleva
silnici kopíruje. Asi po 400 metrech odbočuje
modrá značka vlevo na lesní cestu. Můžeme jet
tudy, nebo pokračovat po štěrkové cestě ještě
150 metrů
a zahnout až na příští odbočce,
která je pro kola vhodnější a beztak se s modrou
opět záhy spojuje
. Přes štěrkovou stezku
přechází hned dvakrát jednokolejná železniční
trať, což působí v tomto lesním prostředí velmi
romanticky.
ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD NA STEZCE

Po modré značce dojedeme až k turistickému
rozcestníku, odkud budeme 400 metrů
následovat modrý trojúhelník až na rozhlednu

Pro vyznavače čísel uvedeme, že rozhledna stojí
na jednom z nejvyšších vrcholů okresu Kladno
v nadmořské výšce 456 m a je vysoká 35 metrů,
přičemž po výstupu 131 vnitřních schodů se
dostaneme na prosklenou vyhlídkovou plošinu
do výše 31 metrů nad zemí. Na Kožové hoře byla
rozhledna ze struskových cihel postavena v roce
1930 z iniciativy kladenského odboru Klubu
československých turistů. Z vyhlídkové plošiny
je možno na severu přehlédnout průmyslovou
oblast Kladna, za níž se tyčí hora Říp, a na horizontu
za ní i kuželovité vrchy Českého středohoří.
Na jihozápadě se otevírá pohled na Křivoklátskou
vrchovinu a Brdy, východ pak nabízí pohled
na Prahu a ruzyňské letiště. Bez zajímavosti není ani
blízké malé letiště u obce Velká Dobrá, kde můžeme
pozorovat malá letadla a kluzáky. Vyhlídková věž
má totožnou otevírací dobu s restaurací nacházející
se v její spodní části, v době psaní tohoto průvodce
to bylo od středy do neděle v čase 11–23 hodin .

Nezastihli jste rozhlednu
otevřenou? Zavítejte nad
koruny stromů virtuálně
a rozhlédněte se do širokého okolí.
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Z Kožové hory se vracíme zpátky k silnici,
kde odbočujeme doleva. Už po několika
desítkách metrech začíná cyklistický chodník
(cyklotrasa 8182
) kopírující silnici
nejprve po pravé straně, posléze přechází na
druhou stranu. Společně s modrou značkou
a cyklotrasou dojedeme do Braškova. Co nás
tady opravdu zaujme, je neotřelý přírodní
amfiteátr v Háji .
PŘÍRODNÍ AMFITEÁTR V BRAŠKOVĚ

Na tomto místě dříve ležela letitá skládka. Ta
byla zavezena, vzniklý prostor je pokryt trávou,
kolem vede in-line dráha. Začal se tady pořádat
každoroční hudební festival Valdecký háj. V roce
2014 navíc obec Braškov vybudovala zmíněný
amfiteátr. Zázemí Háje je vytvořeno ze dřeva zcela
originálním způsobem a pochází z dílny architekta
Jiřího Vorla. Když tady nyní stojíme, jen těžko se
nám chce uvěřit, že se na zdejším festivalu umí
během jediného dne vystřídat i 4000 diváků.

Z Háje pokračujeme po stezce dál. Modrá značka
nám někde najednou uhne doleva a zmizí.
Nadále však s námi zůstává ona cyklotrasa
8182, která nás provede přímo skrz přírodní
22 památku Kyšice – Kobyla . Ta je zároveň

jmenována evropsky významnou lokalitou
a zařazena do soustavy Natura 2000. Vyhlášena
byla v roce 2013 za účelem vytvoření
optimálních podmínek pro život chráněných
druhů obojživelníků, zvláště pak ohroženého
čolka velkého. Součástí přírodní památky
jsou tři rybníčky a zatopený kamenolom.
Vodní plochy jsou však napájeny jen
dešťovou vodou a v suchých letech vysychají.
Cestou nás provází naučná cyklostezka,
na níž se dozvíme spoustu zajímavého jak
o čolkovi, tak o ptácích v otevřené krajině,
zemědělské půdě nebo třeba o rozšiřování
měst. Potkáme tady i sad rakytníku
řešetlákového s krásnými oranžovými plody.

RAKYTNÍK ŘEŠETLÁKOVÝ

Stezku nám pojednou kříží hlavní silnice.
Tu přejdeme a dostáváme se do golfového
areálu Botanika, kde ihned odbočujeme
doleva podle žlutých cedulí cyklotrasy. Po
vjezdu do lesa na rozdvojení cest zahneme
vlevo, kam ukazuje místní směrovka s nápisem
Malé Kyšice – Hřebenka. Sjedeme k silnici, kde
opustíme cyklotrasu a dáme se doprava .
Po chvíli klesání dojedeme do Poteplí, které nás
vítá restaurací U Netopýra , oblíbeným
zastavením cyklistů i všemožných turistů.
Z druhé strany přímo za hospodou stojí na
Loděnickém potoce starý Proškův mlýn
s mansardovou střechou. Ke mlýnu se dá dostat,
když obejdeme restauraci zleva, s kolem pak
lépe přímo ze silnice, z jejíž prudké levotočivé
zatáčky vede úzká asfaltová odbočka doleva.

RESTAURACE U NETOPÝRA

PROŠKŮV MLÝN
Jeho existence je doložena už od patnáctého
století, kdy se o něm v písemných pramenech
psalo jako o mlýně pod Teplým. Tehdy patřil hradu
Křivoklát. Dnešní jméno získal od svých současných
majitelů, kteří mlýn vlastní od roku 1892. Od druhé
světové války se tady již nemele, ale mlýn mají
v péči potomci poslední mlynářky a několikrát do
roka bývá otevřen pro veřejnost. Prohlídky pro
skupiny lze domluvit přes Melicharovo vlastivědné
muzeum v Unhošti. Ve mlýně se dochovalo
mlýnské zařízení i černá kuchyně s pecí a udírnou.

Přímo ze zatáčky pak odbočuje neznačená
stezka doprava po dřevěném mostku přes říčku
Loděnice . Hned za mostem často parkují
auta, která trochu zakrývají výhled na zánovní
bílou kapličku sv. Jana Nepomuckého
posazenou u paty skály. Kaple tady stojí
teprve od roku 2018. Do jejího výklenku
je umístěna detailně propracovaná socha
sv. Jana Nepomuckého, kterou vytvořil z kmene
potepelské lípy místní chatař, řezbář Jaroslav
Davídek.

KAPLIČKA SV. JANA NEPOMUCKÉHO V POTEPLÍ

Dále pokračujeme úzkou asfaltovou cestou
v příjemném stínu podél říčky Loděnice.
Pohodová jízda však netrvá dlouho, na prvním
rozdvojení cest musíme přeladit na nižší převod
a dát se stoupáním doleva. Šlapeme dva
kilometry stále do mírného kopce. Na první
větší křižovatce zahneme prudce doleva
a na příští křižovatce za dalších 500 metrů si
vybereme cestu, která jde stále ve stejném
směru, resp. mírně vpravo. Pak je potřeba mít
oči na stopkách, za další půl kilometr odbočuje
doleva nepříliš nápadná, ale široká lesní
stezka, která stoupá až k rozhledně. Musíme
vynaložit značné úsilí k vyšlápnutí těžkého
kamenitého úseku, místy je lepší kolo vést.
Pak se konečně les rozestoupí a před námi
se objevuje kamenná Palachova mohyla
poskládaná ze zdejších buližníků, a nakonec
i jednoduchá dřevěná konstrukce rozhledny na
Vysokém vrchu (487 m n. m.), lidově zvaném
Velký vrch .
VYSOKÝ VRCH
K nenápadnému čtyřbokému jehlanu z dřevěných
trámů na Vysokém vrchu vede několik pěšin,
ale přístup je sem obtížnější jak po terénní, tak
orientační stránce, a proto zůstává tato rozhledna
trochu bokem hlavního turistického zájmu.
Historie místa i výhledy však za námahu stojí.
Jak dokládá archeologický průzkum z roku 1961,
v mladší době bronzové byl vrch osídlen Kelty.
Keltské hradiště o rozloze cca 1,5 km2 sloužilo
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s největší pravděpodobností díky své nepřístupnosti
jako strážiště. Současná desetimetrová rozhledna
nahradila v roce 2007 svoji předchůdkyni, která
byla známa z českého filmu Báječná léta pod psa.
Když je pěkně, můžeme odtud vidět až do Českého
středohoří, na Brdy i křivoklátské lesy. Mohutná
mohyla nacházející se několik metrů od rozhledny
byla založena v minulém století koncem 60. let
v návaznosti na tragickou smrt studenta Jana
Palacha. Tradice pravila vzít s sebou při výstupu
na Vysoký vrch kámen a nechat mohylu povyrůst.

BRATRONICE

Po hlavní silnici se dáme doprava. Míjíme
penzion U Sajdlů s restaurací
a letním
venkovním posezením. U autobusové zastávky
uhýbáme z hlavní silnice odbočkou vlevo
a pohodovou silnicí míříme k mostu přes říčku
Loděnice. Tady zbystříme – na první pohled
to není vidět, ale přímo v náspu silnice
je zabudován atypický objekt lehkého
opevnění, vzor 37 .
LEHKÝ OBJEKT VZ. 37 U BRATRONIC

Z rozhledny sjedeme (nebo kolo svedeme)
zpátky na hlavní cestu, kde se dáme doprava,
a na prvním rozcestí držíme směr čili si vybereme
cestu spíše vpravo. Až potud kopírujeme cestu,
kterou jsme jeli nahoru na rozhlednu. Na dalším
rozcestí odbočíme doleva, čímž známou cestu
opouštíme a brzy se dostáváme k silnici. Tady
se vydáme doprava a stejně tak zvolíme i na
první velké silniční křižovatce. U oné křižovatky
se napojíme na zelenou turistikou značku
, s níž dojedeme po chvilce do Bratronic.
Tato obec se nachází na starodávné lovecké
cestě, která vedla z Prahy na Křivoklát. Kdysi tudy
putovali čeští panovníci se svými družinami,
když v křivoklátských hvozdech pořádali hony
a štvanice. Co nás v centru poměrně nenápadné
obce zaujme, je výrazný modrý, památkově
chráněný venkovský statek , který svým
charakterem evokuje trochu jižní Moravu, trochu
portugalskou přímořskou vesnici. Není divu, sídlí
24 tady známý prodejce vín.

Bunkr byl vybudován v roce 1937 jako součást
vnitrozemské pevnostní linie, takzvané Pražské
čáry, která vznikala ke konci 30. let pro případ
napadení Německem, aby mohly československé
jednotky postupně ustupovat do středních Čech
(a v nejhorším případě se stáhnout až na
Moravu). V tomto místě projektanti zjistili,
že mohou silniční násep vhodně využít, a tak
namísto dvou typizovaných jednostranných
řopíků zabudovali přímo do tělesa komunikace
netypicky prodloužený oboustranný bunkr.
Pravděpodobně jde o jediný fortifikační objekt

v Evropě, přes jehož strop vede silnice. Když
byla v červnu 1939 většina bunkrů Pražské čáry
německými okupanty ničena, došlo také na
poškození tohoto objektu a hrozilo poškození
silnice. Proto byla pevnůstka vyplněna lomovým
kamenem a zalita betonem. Takto zůstal bunkr
až do roku 1992, kdy členové pražského Klubu
vojenské historie začali s náročnými
rekonstrukčními pracemi. Byli úspěšní,
objekt byl Ministerstvem kultury v roce 1997
prohlášen kulturní památkou a od roku 1999
sem mohou několikrát do roka zájemci zavítat
a prohlédnout si expozici vzniklého fortifikačního
muzea. Od roku 1992 spadá bunkr pod správu
Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně.

Po silnici dojedeme až do Dolního Bezděkova.
V jednom místě je tu v jakémsi pomyslném
centru shromážděno několik zajímavostí.
Jednou z nich je umělý válcový mlýn Josefa
Pokorného s typicky neveselým osudem.

Naproti mlýnu stojí pomníček věnovaný
padlým vojínům v první světové válce .

POMNÍK V DOLNÍM BEZDĚKOVĚ

Hodně nás zaujme žluté stavení s čelním nápisem
Hospůdka Na Dolňáku, na jeho boku se pak
skví název Hostinec u Pokorných. Je nasnadě,
že hostinec byl úzce svázán s protějším mlýnem.
Objekt vypadá poměrně svěže a udržovaně
a člověk by tam rád zavítal. Bohužel na
vstupních vrátkách tohoto někdejšího centra
obecního kulturního života visí výmluvná cedule
– Zavřeno trvale. Konečná.

POKORNÉHO MLÝN

BÝVALÁ HOSPODA NA DOLŇÁKU

Mlýn na samém začátku 20. století koupil Josef
Pokorný u panského dvora a vybavil jej tou
nejmodernější technikou. Po něm jej zdědila
jeho dcera Anna, která si zasloužila od vděčných
občanů bronzovou desku umístěnou na mlýnici.
Nechali jí desku vytvořit pro trvalou upomínku
na léta okupace 1939–1945, „kdy měla otevřenou
štědrou ruku pro trpící bližní“. V roce 1952 byl
mlýn znárodněn, o dva roky později se v něm již
nemlelo, pouze šrotovalo. Roku 1963 se provoz
zastavil úplně, místní JZD nechalo rozbít mlýnské
zařízení a zavézt mlýnský náhon. V roce 1990 byl
zdevastovaný mlýn navrácen v restituci synovi
poslední majitelky a po opravě slouží jako skladiště.

Vyšlápneme si tedy alespoň krátký kopeček
nahoru prohlédnout si kapli Panny Marie
z roku 1846. Odtud zase sjedeme zpátky na silnici
a zamíříme doprava. Netrvá dlouho a přijíždíme
do obce Družec. Jakmile dojedeme do centra,
dáme se doleva. Hned zkraje máme po pravé
ruce malou zelenou plochu, uprostřed níž stojí
pod korunami stromů památník padlým
hrdinům v první světové válce s bustou
T. G. Masaryka . U miniaturního kruhového
objezdu stojí bílý domek, v němž se skrývá
cukrárna a kavárna , která je výtečným
zpestřením našeho výletu. K cukrárně navíc
přiléhá malý parčík, který potěší oko během
25
popíjení dobré kávy.

letech byl prostor zmodernizován, najdeme
tady například i zajímavé sluneční hodiny.

PARK V DRUŽCI

Obecně celé centrum Družce je krásně udržované,
je tu spousta zeleně, příjemných laviček
a okrasných rostlin. Jedeme si ještě prohlédnout
zdejší původně gotický kostel Nanebevzetí
Panny Marie , jehož podoba je dnes barokní.
Od kostela se dáme po dlážděné cestě doprava
dolů a na hlavní silnici uhneme rovněž vpravo.
Máme nyní namířeno na zdejší kalvárii, držíme
se proto místních bílých směrovek s tímto
označením. Ty nás vedou z hlavní silnice doleva
ulicí Pod Veselovem a u tenisových kurtů
u turistického rozcestníku Pod Kalvárií opět
vlevo. Asi po 250 metrech se dostáváme ke třem
železným křížům čili na družeckou kalvárii .
Je odtud pěkný výhled na obec pod námi.

Vrátíme se na rozcestí Pod Kalvárií, kde se
napojíme na žlutou turistickou značku
a vydáme se po ní ve směru Veselov.
Po polních cestách nás dovede až k rozhledně
na vrchu Veselov (429 m n. m.) , která nám
svým vzhledem výrazně připomíná rozhlednu
na Vysokém vrchu. Tahle však stojí na kopci
o 57 m nižším, sama dřevěná stavba je naopak
o 2 metry vyšší (má 12 metrů). A taky je mnohem
mladší, na její vyhlídkovou plošinu mohou
turisté stoupat teprve od roku 2014. Shora
naše oko přehlédne obec Družec, přírodní park
Džbán, Kožovou horu nebo rozlehlou
Křivoklátskou vrchovinu.

DRUŽECKÁ KALVÁRIE – TŘI KŘÍŽE
ROZHLEDNA VESELOV

Působivý výhled z rozhledny si můžete užít
i virtuálně. Zároveň
s tím zjistíte, jak zajímavá
je konstrukce rozhledny
z ptačí perspektivy.
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V roce 1805 řádil v této oblasti ošklivý mor.
Na hřbitově okolo kostela nebylo dostatek
místa pro všechny zemřelé, a tak se mrtví začali
pohřbívat v místě ležícím asi 250 metrů východně
odtud. Na památku zažehnání tohoto moru
tady byly v roce 1866 vztyčeny dřevěné kříže
s plechovým podobenstvím Spasitele a dvou
lotrů. Dřevěné kříže postupně chátraly, a tak byly
v roce 1959 nahrazeny železnými. V posledních

Od rozhledny dál vede neznačená úzká pěšinka
do polí . Tou dojedeme na širokou polní cestu,
kde zahneme doleva. Cesta nás svede k dálnici,
podél níž se dáme opět vlevo. Za chvíli se po
naší pravé straně objeví nepříliš nápadný
nájezd na most, který nás přes dálnici převede
na druhou stranu přímo do Velké Dobré.
V obci na hlavní silnici zabočíme doprava, čímž se

dostaneme na náměstí Komenského. Tady
narazíme na další památník válečným
obětem (1. i 2. sv. v.) , ale také na pěknou
školu a vedle ní stojící hospodu Lesovna .

Průzkumu se věnovalo pražské Národní
muzeum a muzeum ve Vídni, proto jsou nálezy
ze zdejších pohřbů jako keramika, šperky,
nádoby nebo nástroje uloženy v jejich sbírkách.

Od pohřebiště jedeme dál se zelenou značkou,
která nás přivede k silnici spojující Velkou Dobrou
s Kladnem. Tady zahneme doleva a pojedeme
po ní asi 100 metrů
. Po levé straně
silnice stojí pod kaštany pomník bratrům
Votavovým . Nechal jej tady na svoje náklady
postavit bývalý starosta Velké Dobré, rolník Josef
VELKÁ DOBRÁ
Votava, na památku svých dvou synů, kteří
zahynuli v 1. světové válce (syn Josef zemřel ve
Na kraji náměstí při hlavní silnici najdeme také věku 26 let v ruském zajetí v Taškentu, syn Karel
turistický rozcestník. Odtud nás další kousek ve věku 21 let na italském bojišti v Pederii).
cesty bude provázet zelená turistická značka
. S ní odbočíme na následující křižovatce
doleva. Brzy se dostaneme k zalesněnému vrchu
Horka (407 m n. m.).
MOHYLOVÉ POHŘEBIŠTĚ HORA

POMNÍK BRATRŮM VOTAVOVÝM

Les Hora je významnou lokalitou mohylové
kultury ze střední doby bronzové, tedy
z 13.–11. století před Kristem. Z tohoto období
je tady doloženo mohylové pohřebiště. Jak ale
dokládají archeologické průzkumy, pohřbívalo
se tady i v době halštatské a v raném středověku,
kdy byly ostatky zapuštěny do stávajících
mohyl dodatečně. Na ploše 500×300 metrů se
našlo celkem 64 mohyl. Na největší z nich byl
v upomínku zdejšího archeologického průzkumu
postaven pomník, který je vidět vlevo od cesty.

Záhy uhneme ze silnice doprava opět se zelenou
značkou . Kousek za železničním přejezdem
zelená utíká doleva, my už ale pokračujeme
po cyklotrase
rovně. Projedeme kolem
aquaparku, za kladenskou sportovní halou
odbočíme doprava a vjedeme přímo do brány
městského stadionu Sletiště. Po pěkném
cyklochodníku jedeme bez odbočování stále ve
stejném směru, dokud nás chodník pro cyklisty
z areálu Sletiště nevyvede. Za zdí stadionu se
rozhlédneme, abychom našli železniční přejezd.
Ten překonáme, za ním uhneme doprava a po
chvíli nesmíme zapomenout odbočit vpravo na
nenápadnou lesní odbočku stezky pro cyklisty.
Brzy se napojíme na úsek, kde jsme dnes výlet
začínali. Nyní již stačí s modrou turistickou
značkou
dojet na kladenské vlakové
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nádraží , kde náš výlet úspěšně končí.

STEZKY A VYHLÍDKY KOLEM KŘIVOKLÁTU

trasa: 14 km, převýšení 550 m

1. Vyhlídka Na Hřebínku

5.

2.
2. Divoká stezka Hřebínek

3.

4.

6.
8.

3. Hrad Křivoklát

1.

7.

Zdroj: Mapy.cz

4. Rekreačně naučný areál

5. Sportovní areál Kolečko

6. Kaple sv. Trojice

STEZKA VHODNÁ PRO:
CO NÁS ČEKÁ:

Stezka je složena ze tří na sebe navazujících
okruhů (1 – Vyhlídka na Hřebínku, 2 – Bednářskou
a dendrologickou stezkou, 3 – Paraplíčko),
z nichž každý bude popsán zvlášť. Okruhy tak
lze snadno projít všechny najednou jako celistvý
delší výlet, nebo si vybrat jen některý z nich.
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7. Vyhlídka Paraplíčko

8. Fürstenbergův památník

Výchozí místo: Křivoklát-žst.
Cílové místo: Křivoklát-žst.

JAK SE SEM DOSTANEME:
Křivoklát je místem, kam je cesta po železnici
snadná a příjemná. Romantická lokálka sem jezdí
z Berouna a Rakovníka každou hodinu až dvě.

STEZKY A VYHLÍDKY KOLEM KŘIVOKLÁTU
OKRUH 1: VYHLÍDKA NA HŘEBÍNKU

1. Infocentrum CHKO

3.

4.

2. Vyhlídka Na hřebínku

3. Divoká stezka

1.

2.

4. Hrad Křivoklát

STEZKA VHODNÁ PRO:

Trasa: 6 km, převýšení 270 m

CO NÁS ČEKÁ:

Trochu dobrodružná, jedinečně přírodní trasa
vedoucí z velké části lesnatým úbočím vrchu
Losy zdvihajícím se nad Rakovnickým potokem.
Je prosta památek, ale nabízí několik neobvyklých
pohledů na hrad Křivoklát a dokáže okouzlit
sama o sobě svým divokým charakterem.

Zdroj: Mapy.cz

Výchozí místo: Křivoklát-žst.
Cílové místo: Křivoklát-hrad

a sem tam je nezbytné překročit spadlý strom. Kvůli
orientaci nedoporučujeme chodit okruh v opačném
směru, než je zde popsaný. Mostek přes rokli je
pobořený, ale rokle se dá přejít po kamenné hrázi.
Celkově tuto část trasy doporučujeme zdatným
výletníkům znalým chůze v obtížnějším terénu.

NÁROČNOST TERÉNU:
Tento okruh je ze všech tří nejnáročnější. Trasa
překonává na krátké vzdálenosti relativně velké
převýšení a vede poměrně náročným terénem.
Úzká pěšina zaříznutá v příkrém lesnatém svahu
je místy svažitá do strany a zejména za mokra
je tu snadné uklouznout. Stezka není moc
frekventovaná, místy může být obrostlá vegetací
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Na první okruh vyrážíme přímo z vlakové
zastávky Křivoklát
. Následujeme úzkou
asfaltovou cestu po žluté turistické značce
, která po 150 metrech zahýbá doleva na
most přes Rakovnický potok a dovede nás
k silnici u hotelu Sýkora . Tady hned žlutou
opustíme
, dáme se vpravo, a brzy tak
přicházíme k informačnímu středisku Správy
CHKO Křivoklátsko . Tady získáme informace
nejen o zdejší chráněné krajinné oblasti, ale také
o kulturních a technických památkách z okolí
široce přesahujícího hranice CHKO.

Velmi záhy se dostáváme do lesa a nyní dlouze
stoupáme. Mezi stromy se brzy otevřou nevšední
výhledy
na impozantní siluetu hradu
Křivoklát.

VÝHLED NA KŘIVOKLÁT

U prvního turistického rozcestníku pokračujeme
stále po obou barvách ve směru na rozhlednu
Velká Buková. Druhý rozcestník už odkazuje
doleva na půl kilometru vzdálenou vyhlídku
Na hřebínku.

Po silnici jen malý kousek za infocentrem
stojí solitérní strom, lípa srdčitá vysazená
v dubnu roku 1919 jako jeden ze stromů
svobody
, které symbolizují vznik
Československé republiky. Takových stromů
vysadili lidé v letech 1918 a 1919 tisíce.
A sázely se i v pozdějších letech, vždy, když
stálo za to připomenout a oslavit význam Tam se po značce zelených trojúhelníčků
svobody a demokracie (1928, 1945, 1968). vydáme . Skalnatá vyhlídka nám nachystala
moc pěkný výhled do údolí Berounky, na obec
Roztoky a zalesněné kopce přírodní rezervace
Silnice nás převádí opět přes Rakovnický potok na Na Babě
.
jeho pravý břeh, kde teď delší dobu zůstaneme.
Hned za mostem vpravo stojí v patě skaliska
půvabná lidová barokní stavba, výklenková
kaplička Panny Marie se soškou Madony
a Ježíška z roku 1769 . Zbývá posledních
několik desítek metrů, než můžeme odbočit
doprava. Mezi dvě obytná stavení zahýbá
úzká pěšina označená červenou turistickou
značkou a zároveň zelenou značkou
30 místního značení
VÝHLED Z HŘEBÍNKU
.

Kdybychom se vydali dále po cestičce vedoucí
z vyhlídky dolů, dostali bychom se už za několik
minut do Roztok. My si však ještě chceme projít
tu pěknou divokou stezku úbočím vrchu Losy,
a tak se kus vrátíme stejnou cestou, odkud
jsme přišli. Když dorazíme na červenou značku
k rozcestníku, dáme se ještě kousek zpátky
doprava, ale hned na dalším rozcestí už červenou
opustíme a uhneme vlevo. Tím jsme se dostali
na vrstevnicovou krásnou úzkou pěšinu, kde
budeme sledovat místní zelené značení .

Informační panel má klasicky značně
nahuštěný text, což ho v kombinaci s jeho
vybledlostí předurčuje k jisté nezáživnosti,
a tak se raději pokocháme trochu zarostlým
výhledem na skutečný hrad a putujeme dál.
V místě, kde se k nám zleva připojuje značka
modrého kolečka v bílém poli, je to trochu
matoucí. Je dobré tady jít ještě několik metrů
rovně a poté zahnout prudce doprava. Po levé
straně máme nyní prudký sráz dolů a musíme
překonat několik stromů padlých přes cestu.
Divoká stezka nás poté převede po několika
starých úzkých lávkách přes rokle.

STEZKA ÚBOČÍM VRCHU LOSY

Na ní narazíme na notně omšelou informační
tabuli vyhlídkové stezky, která vyobrazuje hrad Jedna z lávek už vypověděla službu a zhroutila
Křivoklát od malíře Jana Kroupy z roku 1850 se. Úsek však můžeme obejít například po
a poskytuje stručné informace o hradní historii. kamenné hrázi.

VÝHLED NA KŘIVOKLÁT
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Dobrodružná stezka poté ústí zase na červené
značce , po které jsme stoupali zkraje výletu
nahoru. Seběhneme po ní serpentinami zpátky
k silnici, kde zahneme s červenou doprava.
Po 150 metrech zahýbá značka ze silnice doleva.
Je to přímo v místě, kde stojí Hospůdka
Pohoda . Za hospůdkou nás stezka vede
přes Rakovnický potok a pak do závěrečného
stoupání serpentinami k silnici u hradu Křivoklát.
Tady už stačí popojít pár metrů doprava a hned
zahnout vlevo kolem pomníku obětem obou
světových válek .

KŘIVOKLÁTSKÉ LESY

POMNÍK VÁLEČNÝM OBĚTEM KŘIVOKLÁT

Pokud bychom se přesunuli na konec poslední
doby ledové, viděli bychom místo současných
křivoklátských lesů pustinnou step a kamenité hole
s bizarními skalními útvary. Lesy se sem dostávaly
pomalu od jihu, postupně v několika vlnách, spolu
s tím, jak se oteplovalo klima. Vrby, borovice, břízy,
pak líska, a dále duby, jilmy, jasany, javory a lípy.

První okruh zakončujeme u turistického
rozcestníku Křivoklát-hrad, kde se můžeme
rovnou napojit na okruh 2, nebo třeba vyrazit na
prohlídku hradu.
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HRAD KŘIVOKLÁT

Nabízí se otázka, nakolik jsou dnešní lesy v této
oblasti původní. Inu, když se na Křivoklátsku
objevili někdy 5 tisíc let před Kristem lidé, začali les
okamžitě ovlivňovat. Zprvu nepatrně, s příchodem
zemědělství a posléze výroby dřevěného uhlí
velmi výrazně. Ono mnohaleté lidské působení
si vzalo své a odpovědí na předchozí otázku
je, že zcela původní lesy tady již nenajdeme.
Nutno však lidem přičíst k dobru, že kácení
vždy probíhalo tak, že les nikdy nebyl vymýcen
úplně a jeho obnova probíhala přirozeně.
Dnes se na Křivoklátsku vyskytují na relativně
velkých plochách porosty, které se druhovým
složením i vzhledem přirozeným lesům
předindustriální éry blíží. Lesnatost Křivoklátska
je výjimečně vysoká, překračuje 60 % rozlohy
a v posledních letech ještě nepatrně narůstá.
Oblast nemá svůj typický přírodní symbol,
jako je vysoká hora nebo proslulý skalní
útvar. Jejím charakteristickým a jedinečným
symbolem je právě ta celá zvlněná lesní plocha,
jejíž část je pro svoji přírodní výjimečnost
navržena na vyhlášení národního parku.

STEZKY A VYHLÍDKY KOLEM KŘIVOKLÁTU

OKRUH 2: BEDNÁŘSKOU A DENDROLOGICKOU STEZKOU

1. Bednářská stezka

3.
4.

2.

2. Rekreačně naučný areál

1.

3. Památný jasan

Zdroj: Mapy.cz

4. Areál Kolečko

STEZKA VHODNÁ PRO:

(rodinný výlet)

Výchozí místo: Křivoklát-hrad
Cílové místo: Křivoklát-hrad

Trasa: 5 km, převýšení 160 m

CO NÁS ČEKÁ:
Část okruhu vede po staré stezce, po které chodívali
bednáři z Městečka a dvora Míče za prací na Křivoklát
do hradního pivovaru (na dvoře Míče ležícím asi
kilometr severním směrem od Městečka se kdysi
v manské službě vyráběly pro hrad bečky a další
nádoby). Příjemná estetická stezka nabízí pěkné
výhledy na hrad. Dendrologický okruh připojený
na Bednářskou stezku je dlouhý 2 kilometry
a představí nám více než 50 druhů stromů a keřů.
Vede kolem rekreačně naučného lesního areálu, kde
najdeme celou řadu herních prvků pro děti, ale také
zajímavě vymyšlené informační prvky, lesní hudební
nástroje, dřevěné modely hub, sochy zvířat nebo
geologickou expozici. Lesy České republiky si tady

v okolí hradu Křivoklát daly skutečně záležet,
stezky jsou pěkně upravené a infrastruktura na
vysoké úrovni.

NÁROČNOST TERÉNU:

Oproti prvnímu okruhu je tento nenáročný,
dobře schůdný, spíše rekreačního charakteru,
vhodný pro kohokoliv včetně rodin s dětmi.
Těžší se může jevit snad jen závěrečné stoupání
od Rakovnického potoka k hradu Křivoklát.

VARIANTA:

Je možné absolvovat pouze 3 km dlouhou
Bednářskou stezku samostatně, bez odbočení na
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dendrologický okruh.

Stojíme přímo pod majestátním hradem Ta nás za chvíli vede kolem skalek, které vytváří
Křivoklát u turistického rozcestníku, který není stezce pěknou kulisu.
pro nerozhodné. Velká spousta ukazatelů láká
k mnoha vycházkovým okruhům, delším
výletům, na naučné stezky i na vyhlídky.

STAROHORNÍ HORNINY PŘI STEZCE

Jak postupujeme stezkou, potkáváme řadu
dřevěných panelů a nasáváme informace. Věděli
jste třeba, že na Křivoklátsku byla od dob Keltů
(500 př. n. l.) až do poloviny 19. století rozšířena
výroba dřevěného uhlí? Vzhledem k lesnatosti
tohoto kraje by se to nabízelo, ale my jsme se
nad tím nikdy nezamýšleli. Až do teď, kdy nám
to laskavá cedule u cesty připomněla.
NA BEDNÁŘSKÉ STEZCE

My se tentokrát budeme držet modrého
místního značení , které nás provede
Bednářskou stezkou. Na rozdíl od všech ostatních
zde vyznačených stezek začíná tato jediná
severním směrem. Okruh chceme jít proti směru
hodinových ručiček, a tak po několika prvních
metrech klesání odbočíme na vrstevnicovou
pěknou cestu doprava.
Na následujících tabulích při cestě načerpáme
další množství informací o historii Křivoklátska,
o lovech a lovné zvěři ve zdejších lesích
i o patronech myslivců, o místních dřevinách
a jejich využití, nebo třeba o rybách v Berounce
tekoucí pod námi.
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BEDNÁŘSKÁ STEZKA

Projdeme úsekem zakrslých doubrav
a pokocháme se dalšími zajímavými výhledy
na hrad Křivoklát
.

VÝHLED NA HRAD KŘIVOKLÁT

Jakmile po pravé straně uvidíme vzhůru
stoupat dřevěné dlouhé schodiště, musíme
se rozhodnout, jestli chceme absolvovat
i dvoukilometrový dendrologický okruh
a navštívit zdejší rekreačně naučný areál. To
množství atraktivit nahoře ale určitě stojí za to.

Sportovní centrum vpravo nabízí jednak
venkovní hřiště na míčové hry, ale také
herní prvky pro děti a odpočinkové plochy
s pěkným posezením i ohništěm. Kousek dál
za sportovním centrem, ve východní části
areálu, se nachází herní centrum. Tady jsou
krom běžných kratochvílí pro děti instalovány
zajímavé smyslové chodníčky s různými povrchy
z přírodních materiálů a hned vedle je moc pěkně
vyhotovená geologická expozice , která
formou „cesty časem“ představuje geologickou
minulost Křivoklátska. Na každém ze šestnácti
bloků hornin je vybroušena a naleštěna malá
plocha, jež umožňuje pohled do samotného
nitra horniny.

SCHODY K DENDROLOGICKÉ STEZCE

ALTÁNEK V REKREAČNĚ NAUČNÉM AREÁLU KŘIVOKLÁT

Po zdolání schodů lze vydechnout v pěkném
prostorném altánu
. Poté buď můžeme
pokračovat po dendrologické stezce vedoucí
po obvodu areálu, nebo jen podle ukazatelů
zavítat do jednoho ze tří center, na které je areál
rozdělen.

REKREAČNĚ NAUČNÝ AREÁL KŘIVOKLÁT

Naopak pár desítek metrů od schodiště vlevo,
v terénním úžlabí, se ukrývá centrum Jasan.
Jeho symbolem je vzrostlý jasan ztepilý, který byl
vyhlášen památným stromem . Vzhledem
ke stáří a napadení dřevokaznými houbami na
tom nebyl jasan ze zdravotního hlediska právě
dobře, prosychal a tvořily se v něm dutiny
a trhliny. To je důvod, proč musel být prořezán
a chybí mu tak řada kosterních větví.
Z rekreačně naučného areálu se následně
napojíme opět na Bednářskou stezku a dle
ukazatelů na Kolečko sejdeme mírným klesáním
do údolí Rakovnického potoka. Tady se napojíme
na cyklotrasu 0303 , po které také prochází
cyklistická naučná stezka vedoucí podél potoka
z Křivoklátu až do Rakovníka. Na ní zahneme
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ostře doleva.

Protože už máme za sebou více než čtyři pětiny
okruhu, potěší nás, že si zde můžeme odpočinout
a ve zdejší svérázné restauraci U Kolečka
se dobře najíst. Dokonce je možné se tu
i ubytovat nebo si v areálu postavit stan
.

CYKLOTRASA V ÚDOLÍ RAKOVNICKÉHO POTOKA

Po velice příjemných 600 metrech přicházíme ke Kousek za Kolečkem překročíme po mostku
sportovnímu areálu Kolečko.
Rakovnický potok a asi půl kilometru jdeme po
jeho pravém břehu vnitřní stranou meandru,
SPORTOVNÍ AREÁL U KOLEČKA
než dorazíme k dalšímu mostu. V době psaní
průvodce zela v mostě menší díra a před ní visela
cedule Na vlastní nebezpečí. Přejít se to však
s opatrností dá. Komu by se do toho nechtělo,
může pokračovat po stejném břehu potoka
silnicí ke křivoklátské vlakové zastávce. My ale
pokračujeme neohroženě dál. Za mostem se
dáme úzkou travnatou pěšinou vedoucí mezi
ploty, která se brzy napojuje na štěrkovou
cestu. Tady uhýbáme doleva. Jakmile dorazíme
k objektu Čističek odpadních vod, odbočujeme
těsně před ním doprava na málo znatelnou
Tenhle zajímavý a možná trochu legrační název
pěšinku, která po několika metrech uhýbá
areálu prý připomíná čižbáře (to je zastaralé slovo
prudce vpravo. Teď už nezbývá než strmějším
pro ptáčníka), který tady v údolí kdysi na ostrůvku
stoupáním překonat několikero vrstevnic
ohrazeném kruhovou strouhou choval mravence,
a dorazit tak k hradu Křivoklát, kde má tento
jejichž vajíčky krmil své ptáčky. Když se v prostoru
dnešního sportovního areálu začalo se sportem,
okruh svůj cíl.
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psal se rok 1924. Tehdy se tu rozprostírala panská
louka s místním názvem „Pod Kuchyněmi“, na
níž byl uspořádán slet Sokolské župy rakovnické.
V dalších letech tu postupně vznikala sportovní
hřiště, ať už pro fotbal, tenis nebo volejbal, a pro
letní měsíce se přehrazoval Rakovnický potok,
čímž vznikalo přírodní koupaliště. V roce 1949
dokonce na Kolečku proběhlo mistrovství republiky
dorostenek v odbíjené. Mnohaleté budování
a modernizaci areálu čas od času zmařila povodeň
a muselo se začít znovu. Nakonec byl podél
Rakovnického potoka vybudován funkční val, který
Kolečko před velkou vodou chrání. Od roku 1994
areál vlastní Tělocvičná jednota Sokol Křivoklát.

POHLED NA KŘIVOKLÁT ZE STEZKY

STEZKY A VYHLÍDKY KOLEM KŘIVOKLÁTU
OKRUH 3: PARAPLÍČKO

1. Hrad Křivoklát

1.

2.
4.

2. Kaple sv. Trojice

3. Vyhlídka Paraplíčko

3.
Zdroj: Mapy.cz

4. Fürstenbergův památník

STEZKA VHODNÁ PRO:

Výchozí místo: Křivoklát-hrad
Cílové místo: Křivoklát-hrad

(rodinný výlet)

Trasa: 3 km, převýšení 120 m

CO NÁS ČEKÁ:

Pohodová vycházka plná krásných výhledů nejen
na hrad Křivoklát, ale také na Roztoky obklopené
velkým říčním meandrem.

NÁROČNOST TERÉNU:
Tento okruh je
vzdálenosti i
dobře schůdný,
pěšinami, a i

VARIANTA:

Trasu je možné si o necelý kilometr prodloužit,
když se u Restaurace na parkovišti budeme
stále držet žlutého místního značení a projdeme
si celý Amalín kolem novogotického kostela
sv. Petra a malé amalínské vodní nádrže.

ze všech tří nejsnazší co do
převýšení. Nicméně, ač je
cesta většinou vede lesními
zde je vhodné pevné obutí.
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Touto krátkou trasou můžeme volně navázat na mluvilo o jeho obnově, ale zatím jsou pivovarská
první i druhý okruh, neboť ty oba končí právě sklepení využívána pro umístění expozic. Poslední
u turistického rozcestníku pod mohutnou takovou je výstava živých sladkovodních ryb.
siluetou velké válcové věže hradu Křivoklát,
kde okruh Paraplíčko začíná. Po většinu času Na pivovarské sklepy shlíží ze svého zeleného
se budeme držet žlutého místního značení zákoutí trojboká kaplička Nejsvětější
, zkraje nás provází také červená a žlutá Trojice .
turistická značka
. Od hradu nejprve
budeme směřovat k nedaleké vyhlídce KAPLIČKA NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
U Trojice. Turistický ukazatel říká, že je to jen
300 metrů. Vyrážíme tedy okolo sklepů
bývalého hradního pivovaru
, jehož
útroby ukrývají bohatou historii i zajímavé
expozice.
KŘIVOKLÁTSKÝ PIVOVAR
Ve známém zemském vězení na Křivoklátě byl
v roce 1591 vězněn slavný anglický alchymista
magistr Edward Kelley. Těžko říct, jestli ochutnal
křivoklátské pivo, ale teoreticky to možné je,
protože jako rok založení hradního pivovaru se
zpravidla udává 1517. V pivovárku se zřejmě
zprvu vařilo piva jen tolik, aby byla pokryta
potřeba hradní posádky. Pivovar ustál různé
změny majitelů hradu, a když se jej ujali
Fürstenberkové, nejenže citlivě zrekonstruovali
hrad, ale také pivovar rozšířili. Ač se pivo vařilo na
mnohých českých hradech, křivoklátský pivovar
se udržel v chodu asi nejdéle. A to i přesto, že byl
pravděpodobně příčinou jednoho ze zničujících
požárů hradu v roce 1597, že se jeho provoz ne
vždy zcela ekonomicky vyplatil nebo že se potýkal
s obtížnou obslužností na poměrně malém prostoru
a nedostatečnou kapacitou ležáckých sklepů.
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V roce 1929 odprodali Fürstenberkové hrad
i s pivovarem státu, čímž se vyhnuli jeho zestátnění
bez náhrady v roce 1948, a pivovar se tak ocitl
pod státní správou o dobré dvě dekády dřív, než
tomu bylo u většiny ostatních pivovarnických
provozů v zemi. Kupodivu to neznamenalo jeho
okamžitý zánik, vůně mladiny se tu linula až
do podzimu 1951, kdy byl pivovar na pokyn
Národního památkového ústavu z důvodu ochrany
historické památky uzavřen. V minulých letech se

Kdy byla kaple oslavující trojjediné božství tady
nad někdejším hradním příkopem vystavěna,
se přesně neví, ale dle způsobu stavby pochází
pravděpodobně z přelomu 17. a 18. století.
Jeden jarmareční zpěvák si kdysi vymyslel (aby
se jeho písně lépe prodávaly), že je v kapličce
zazděna dcera purkrabího, která se prohřešila
s majitelem hradu. Povětrnostní podmínky
zanechaly na kapličce za dlouhá léta výrazné stopy,
nicméně v roce 2008 prošla zásadní renovací.

Aby zajímavostí nebylo na jednom místě málo,
v blízkosti sklepů pivovaru nás ještě zaujme
originální benzinová pumpa . Proč zrovna
pumpa? Odpověď najdeme v dějinách někdy
zkraje dvacátého století.
HISTORICKÁ ČERPACÍ STANICE
Bývaly totiž doby, kdy Křivoklát disponoval
hned čtyřmi benzinovými čerpadly. Dvě bývaly
v podhradí, jedna v Amalíně a jedna přímo
u tehdejších pivovarských sklepů. Pumpy postupně
zanikaly, jen ta u sklepů hradního pivovaru
zůstala v provozu ještě v 70. letech. Sloužila však
jen pro plnění nádrží vozidel a techniky Lesního
závodu Křivoklát, který tu měl svoje opravárenské

dílny. Když pak dílny zanikly, byl zpečetěn také
osud čerpací stanice. Právě tuto benzinovou
pumpu (Hammond typ B) se správa hradu
rozhodla zrekonstruovat jako historický exponát,
a to v místě, kde dříve pumpa skutečně stávala.

POHLED Z VYHLÍDKY U TROJICE

Teď už opravdu vyrážíme po úzké pěšině směrem
k vyhlídce U Trojice
, ke které nás zavedou
výmluvné ukazatele. Stačí u mostku k parkovišti
prudce odbočit doleva a dojít sto metrů.
Vyhlídka dostala název podle blízké kapličky
Nejsvětější Trojice. Hrad Křivoklát odtud uvidíme
poměrně netradičně z boku, díky čemuž vyniká
mohutnost Velké věže.

Z vyhlídky se vrátíme zpátky k mostku,
po kterém se již jen se žlutým místním
značením
dostaneme přes silnici
k restauraci Na parkovišti . Projdeme
po úzké pěšince kolem restaurace a přilehlých
parkovišť k panelové cestě, na které se dáme
doprava. Cesta chvíli nebude nijak značená
. (Pokud si však chceme okruh o kilometr
prodloužit a projít si Amalín kolem kostela
sv. Petra, značení neopouštějme a zahněme
s ním vlevo.) Mineme bez povšimnutí odbočení
vlevo, ale jakmile narazíme na první odbočku
kolmo doprava, uhneme. Vystoupáme do kopce
k lesu a těsně za zatáčkou, hned za parkovacím
místem posledního domu vpravo, zbystříme.
Do lesa tady uhýbá hodně neznatelná pěšinka,
která nás zase napojí na stezku se žlutým
místním značením , kde se dáme doprava.
Pěknou lesní pěšinou nyní budeme většinou jen
klesat k vyhlídce Paraplíčko.

CESTA K VYHLÍDCE U TROJICE

STEZKA K PARAPLÍČKU

Přicházíme do přírodní rezervace Na
Babě . Ta se rozprostírá kolem vrchu Baba
a v západním úbočí vrchu Sokolí a už od roku 39

1984 chrání jedny z nejzachovalejších skalních
a stepních společenstev v Evropě.

PŘÍRODNÍ REZERVACE NA BABĚ

Z vyhlídky Paraplíčko
se naskýtá
přírodně-industriální pohed na meandr
Berounky obkružující obec Roztoky. Starý
areál továrny Permon zasazený přímo na břeh
Berounky, s působivou kulisou zalesněných
kopců, vytváří vskutku zajímavé panorama,
které může vzbuzovat pocity rozporuplného
ražení.
VÝHLED Z PARAPLÍČKA
NA STAROU TOVÁRNU

závody, svoji hlavní výrobu však přesunul dál
od řeky, jižním směrem na horní konec Roztok.

Vrátíme se od Paraplíčka několik desítek metrů
k rozcestníku. Teď už bude cesta velmi snadná,
budeme se až do cíle držet žluté turistické
značky
. Pohodlná nenáročná lesní cesta
vede téměř souběžně s vrstevnicemi, provází nás
na ní cedule naučné stezky, která též nese název
Paraplíčko. Po půl druhém kilometru přicházíme
k památníku Karla Egona II. Fürstenberga
, tedy k místu, které nabízí zase jeden
z kouzelných výhledů na hrad Křivoklát
.

VÝHLED NA KŘIVOKLÁT

PAMÁTNÍK KARLA EGONA II. FÜRSTENBERGA
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Předchůdcem této továrny byla huť Marie-Anna,
která zpracovávala surové železo. Huť nechal
uprostřed křivoklátských lesů postavit roku 1824
kníže Karel Egon II. von Fürstenberg. Říká se, že
ve své době patřil fürstenberský hutní komplex
k nejmodernějším podnikům ve střední Evropě.
Provoz se tady nicméně v roce 1865 zastavil
a závod byl přebudován na válcovnu. Ve 20.
letech se to tu přestavělo na textilní továrnu a
po druhé světové válce na závod produkující
obráběcí stroje. Od konce 60. let vyrábí
Permon pneumatické nářadí pro průmyslové

Čtrnáct metrů vysoký pískovcový pomník
v novogotickém slohu s bílou mramorovou
bustou knížete Fürstenberga tady vyrostl
v roce 1860. Nechali jej postavit čeští úředníci
a zaměstnanci křivoklátského panství jako projev
úcty a vděku ke knížeti. O tom svědčí i české
a latinské knížete velebící nápisy na mramorových
deskách, kterými je opatřen čtvercový podstavec
pomníku. Nicméně našli se i tací, kterým byl
K. E. Fürstenberg trnem v oku. Po převratu v roce
1918 shodili kladenští radikálové bustu knížete
dolů ze stráně. Opravena a navrácena zpět byla
až o deset let později, a když se to stalo, sepsalo
dvanáct politických stran a spolků Křivoklátska
petici žádající její opětovné odstranění. Městské
zastupitelstvo petici neuznalo, a tak byla busta ze
svého podstavce opět svržena. Až zásah Státního

památkového úřadu v Praze v roce 1929 pomohl
jejímu opětovnému a definitivnímu navrácení zpět.

Od památníku stačí již jen ujít něco málo přes
sto metrů k silnici, po které sejdeme k blízké
odbočce doprava k hradu Křivoklát
.
Protože jsme nestihli po žádném z předchozích
okruhů prohlídku hradu absolvovat, učiníme
tak nyní. Byla by totiž škoda nenavštívit jeden
z nejstarších a nejvýznamnějších středověkých
hradů s nádhernou hradní kaplí, knihovnou
obsahující na 52 tisíc svazků a proslulým
vězením s vybavenou mučírnou. Po prohlídce se
navíc můžeme občerstvit v hradní restauraci
a kavárně . Od hradu už je to jen půl kilometru
po žluté turistické značce dolů na vlakovou
stanici , kde všechny tři absolvované okruhy
zakončíme.

KRÁLOVSKÝ HVOZD
Údolí Berounky společně s bočními přítoky
vytvářelo příhodné ostrožny, které se staly
ideálním místem pro stavbu hradů, okolní
lesnatá krajina pak poskytovala hojné příležitosti
k lovu a honitbám a postupně se stala výsadním
loveckým územím přemyslovských knížat, později
i krále. O křivoklátských hvozdech se dokonce
hovoří jako o pomyslném srdci přemyslovského
království. Výsostné lovecké území bylo natolik
ceněno, že z rozhodnutí prvních českých
králů se tady nesměl pokácet jediný strom.
Královský výnos se přestal respektovat až
v 19. století, kdy potřeba dřeva byla tak silná, že
divoký prales uprostřed Čech už byl nepřijatelnou
výstředností. Z původního, dalece rozlehlého
královského hvozdu se do dnešních dob dochoval
pouhý zlomek, ale i tak se jedná o jeden z největších
zbytků přirozených lesů ve střední Evropě. Někdejší
lovecký revír českých králů a knížat se v roce
1978 dočkal velkoplošné ochrany skrze vyhlášení
CHKO Křivoklátsko, a dokonce už o 11 let dříve se
díky svému nadnárodnímu významu část revíru
pyšnila titulem biosférická rezervace UNESCO.

Podívejte na majestátní
středověký hrad stojící na
zalesněném ostrohu nad
Rakovnickým potokem
i na zvlněnou krajinu
křivoklátských hvozdů
z pohledu ptáků...

HRAD KŘIVOKLÁT
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POVODÍM KAČÁKU

trasa: 20 km, převýšení 420 m

3.
1. Chrustenická šachta

4.
2. Sklárna Nenačovice

2.
5.

6.

3. Údolí Chyňavského potoka

7.

1.

8.
Zdroj: Mapy.cz

4. Libečov

5. Malé Přílepy

6. Skautská mohyla

7. Březová Lhota

8. Muzeum trati Loděnice

Výchozí místo: Loděnice-Husovo nám.
Cílové místo: Loděnice-Husovo nám.
Varianty: Trasu lze rozdělit na dva okruhy s délkami cca 12 km: 1 – severní, se startem a cílem
(nutno za Libečovem odbočit ze zelené turistické značky doleva na žlutou, která vede
v Nenačovicích
přímo do Nenačovic); 2 – jižní, se startem a cílem v Loděnicích, přičemž v Nenačovicích nepokračujeme po
červené turistické značce na Podkozí, ale uhneme doleva po žluté na Malé Přílepy.

STEZKA VHODNÁ PRO:

CO NÁS ČEKÁ:
Nádherná túra vedená z velké části podél
vodních toků, lesy i malebnými loukami,
krajinou turisticky nevytíženou. Z trasy si lze
udělat krátkou odbočku do Chrustenické šachty,
v Nenačovicích můžeme nahlédnout pod pokličku
42 umění výroby skla ve zdejší sklárně a přímo

na loděnickém nádraží navštívíme maličké
osobité Muzeum trati a Ostře sledovaných vlaků.

NÁROČNOST TERÉNU:
Terén nás čeká členitý, ale je spíše mírného charakteru. Většinou půjdeme po pěkných lesních cestách

a pěšinách, asfalt se objevuje jen v úsecích při
procházení obcemi. Celá trasa je charakterizována
jako celodenní túra vyžadující alespoň mírnou
fyzickou zdatnost, při rozdělení trasy na dva okruhy
se jedná o pěkný rodinný výlet.

JAK SE SEM DOSTANEME:

Loděnice se nachází na přímé spojnici mezi
Berounem a Prahou a spojení je sem více než dobré.
Z Berouna se sem dostaneme do 15 minut vlakem
i autobusem. Vlaky ze Smíchova sem jezdí co hodinu
a trvá jim to 37 minut, autobus ze Zličína chytíme
každou půl hodinu – tím pojedeme 15 až 30 minut.
Chceme-li absolvovat jen kratší severní okruh, je třeba
v Loděnicích přestoupit na autobus do Nenačovic.
Cesta sem nezabere déle než 10 minut, ale spoj jezdí
jen po dvou hodinách.

Pokud bychom zvolili cestu autobusem,
vystoupíme na zastávce Loděnice při Plzeňské
ulici, po které pak stačí jít několik desítek metrů
ve směru na Prahu, čímž se po chvilce dostaneme
na Husovo náměstí. Tady nás zaujme drobná
památka, kterou je Husův balvan
stojící
před budovou mateřské školy. Památník Mistru
Janu Husovi byl odhalen 5. července 1925 při
příležitosti 510. výročí upálení tohoto českého
církevního reformátora.

Do Loděnic se dá dostat jak autobusem, tak
vlakem. My jsme zvolili variantu po železnici, HUSŮV BALVAN
a tak se od vlakové zastávky nejprve musíme
Na náměstí si v letních měsících můžeme taky
dostat na loděnické Husovo náměstí.
dát dobrou točenou zmrzlinu, případně je možné
koupit si tady v obchodě svačinu. Pak najdeme
na sloupu turistický rozcestník a napojíme se
u něj na červenou turistickou značku
ve směru na Nenačovice. Objevují se tady také
cedulky se značením na Chrustenickou šachtu.

ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKA LODĚNICE

Stačí se dát od nádražní budovy po úzké asfaltové
cestě doleva. Po asi 130 metrech přicházíme
k silnici, na níž odbočíme vpravo. Podejdeme
dálnici, a než dorazíme na Husovo náměstí,
mineme pěkný penzion Ve Století , pizzerii
La Grande a ojedinělý kuličkový park ,
který tu od roku 2012 oživuje jednu z nejstarších
her vůbec – cvrnkání kuliček. Park lze využívat
zcela zdarma a jestli nemáme cvrnkačky zrovna
po kapsách, můžeme si je koupit přímo tady
u parku v prodejně kuliček.

Podél silnice putujeme asi půl kilometru, než
zahne červená značka zřetelně doleva, aby
nás postupně dovedla na konec Loděnic. Tady
přímo navazuje obec Chrustenice. Malý kousek
za autobusovou zastávkou Chrustenice – Na
radosti zahýbá značka doprava a hned po dvaceti 43

metrech vede doleva úzkou pěšinkou mezi ploty.
Přicházíme k lesu. Na jeho okraji visí nenápadná
cedule odkazující lesní cestou doprava na důlní
expozici Chrustenická šachta .

K šachtě se dostaneme už po 500 metrech ,
najdeme-li hodně nenápadnou pěšinku doprava
dolů. Neobjevíme-li tuto zkratku, bude zacházka
k šachtě dlouhá skoro kilometr (přičemž se
držíme pořád co nejvíce vpravo). Pozor, šachta je
pro veřejnost otevřena pouze v červenci, srpnu
a září o víkendech a svátcích.
CHRUSTENICKÁ ŠACHTA

Díky tomu si dnes můžeme prohlédnout, dokonce
i osahat řadu exponátů, součástí prohlídky
je i jízda důlním vlakem. Nachází se zde také
stálá expozice o lomech Amerika – Mořina.
Zajímavostí je, že se tady natáčel film Bumerang
nebo epizody televizního seriálu Zdivočelá země.

Od šachty se vrátíme zpátky na červenou
značku
a pokračujeme s ní dál na sever.
Ve chvíli, kdy začne stezka mírně klesat, se po
naší levé ruce objevuje říčka Loděnice. Když nás
značka nechá vyjít doleva z lesa na louku, cesta
se rozděluje vedví. Jedna směřuje diagonálně
napříč loukou, my se však vydáme tou vlevo,
vedoucí kolem pásu stromů vzrostlých podél
toku Loděnice. Značené je to dále poměrně
dobře, ale pokud si zrovna nejsme jisti, držíme
se co nejblíže říčky. Nějakou dobu putujeme
krásnými loukami. V letních měsících můžeme
v jednu chvíli zaslechnout charakteristický
hluk z chrustenického koupaliště nacházejícího
se za pásem stromů na druhé straně říčky.
Projdeme chatovou oblastí a stezka nás vyvede
v Nenačovicích. Na prvním souběhu silnic,
kde se zároveň kříží červená a žlutá turistická
značka, stačí odbočit několik metrů doprava,
a dostáváme se k rodinné sklářské huti firmy
Glasstar .
SKLÁRNA NENAČOVICE

Ve své době patřil chrustenický důl k největším
a nejvýznamnějším dolům na území Barrandienu.
Za více než 100 let těžby se z něj získalo bezmála
8 milionů tun železné rudy. Měl 84 podzemních
pater, hluboký byl více než 400 metrů a pokud
bychom sestoupili na jeho dno, ocitli bychom se
v nadmořské výšce 120 m pod hladinou moře.
Těžba zde probíhala mezi lety 1861 a 1965. Třicet
let po skončení těžby vznikla myšlenka zrodu
44 skanzenu, který zde posléze opravdu vyrostl.

V roce 1996 byla v Nenačovicích založena malá
rodinná sklářská huť, která si stále rodinný
charakter zachovává, nevyrábí pro velkosklady

a její produkty si proto drží punc originality.
Pracuje se tu sedm dní v týdnu a do sklárny je
proto možné bezplatně zavítat na exkurzi každý
den. Součástí hutě je i podniková prodejna.

Od sklárny se vrátíme zpátky na červenou
značku. U mostu přes Loděnici si můžeme něco
dokoupit ve zdejším obchůdku nebo se lehce
občerstvit v přilehlém kiosku . Mostek poté
přejdeme a dáme se po málo frekventované
silnici doprava. Za obcí, po průchodu pěknou
jasanovou alejí , odbočuje červená značka
doprava na štěrkovou cestu.

Kačáku ekologicky hospodaří už od roku
1993. Svojí činností se snaží obnovit půdní
rovnováhu, potlačit erozi, zadržet vodu v krajině
a různorodostí pěstovaných plodin zvyšovat
diverzitu rostlinných i živočišných druhů.

POZEMKY EKOFARMY COUNTRYLIFE

Pokračujeme listnatým lesem mírným
stoupáním po úbočí Modrého vrchu. Za úzkým
pásem jehličnatých stromů nás pak čeká prudší
klesání k chatové osadě Chrbina.

JASANOVÁ ALEJ

Stezka nás vede loukami opět přes říčku Loděnice.
Kdybychom se podívali na letecký snímek říčky
v těchto místech, viděli bychom, že tok asi
kilometr odtud po proudu i proti proudu velmi
silně meandruje. V roce 2015 byl totiž v tomto
CHATOVÁ OSADA CHRBINA
úseku realizován projekt revitalizace toku, jehož
cílem bylo navrátit dříve technicky upravené Na rozcestí Pod Modrým vrchem zahneme
a napřímené koryto do jeho přirozenější podoby, doleva ve směru Malé Kyšice, přeskočíme
a tím výrazně posílit biodiverzitu v širším okolí. vyschlou strouhu (v deštivých obdobích možná
potok) a dorazíme k málo používané silničce,
kde se dáme doleva.

REVITALIZOVANÝ TOK LODĚNICE (KAČÁKU)

Míjíme pozemky ekofarmy Countrylife
Nenačovice, která tady v malebném údolíčku

POD MODRÝM VRCHEM
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Už po několika metrech nás značka odvede
doprava na štěrkovou cestu, kterou za necelý
kilometr dojdeme k turistickému rozcestníku.
Tady se k nám přidává zelená značka.
Společně s červenou a zelenou
nyní
pokračujeme na rozcestí Rejnov, odkud ještě
sledujeme červenou značku
ve směru
na Dolní Podkozí. Zhruba po jednom kilometru
překročíme Chyňavský potok, a v tu chvíli pro
dnešek již nadobro opouštíme červenou značku.
Po neznačené štěrkové cestě uhýbáme hned
za potokem doleva směrem k chatám a nějakou
dobu budeme Chyňavský potok proti proudu
kopírovat.

a není skoro vidět. Místo se nachází na
souřadnicích 50°02‘23.5“N 14°07‘08.0“E. Pokud
bychom šli vpravo a přešli dřevěnou lávku,
dostali bychom se mezi chaty, kudy se sice přímo
podél potoka proplétá stezička, ale je hodně
nečitelná, místy se ztrácí, a navíc prochází přímo
přes pozemky chat.

TRAMPSKÁ OSADA PŘI CHYŇAVSKÉM POTOCE

Po chvíli se pěšinka stane lépe průchozí. Když
asi po kilometru a půl opět překonáme potok,
napojíme se na širokou příjezdovou lesní cestu,
která nás brzy vyvede na silnici. Dáme se po
ní doleva a po půlkilometrovém stoupání se
dostáváme do centra obce Libečov, které hezky
prozařuje kaplička Panny Marie . Ta byla
CESTA PODÉL CHYŇAVSKÉHO POTOKA
vysvěcena teprve nedávno, konkrétně na konci
Cesta míjí letmo roztroušené chatičky října 2018.
a několikrát překračuje potok, ať už po lávce,
nebo úzkým mělkým brodem.

CHYŇAVSKÝ POTOK

Pozor si musíme dát ve chvíli, kdy mineme
vtipnou dřevěnou cedulku Odbočka do nikam
a překonáme Chyňavský potok. Asi 30 metrů
za brodem odbočuje doleva nahoru úzká
nenápadná pěšinka, po které se musíme vydat.
46 Odbočka bývá v létě zhusta obrostlá kopřivami

KAPLIČKA V LIBEČOVĚ

Na křižovatce potkáváme turistický rozcestník.
My si ho ale všímat vůbec nemusíme,
pokračujeme stále rovně po neznačené ulici.
Když už to vypadá, že dojdeme na hlavní silnici,
než se tak stane, odbočuje doleva štěrková cesta

a mírně stoupá mezi pastvinami. Po levé straně
je v dálce vidět koňský ranč Double M, o kus
dál pak statek Nebuz. Tento rodinný statek se
stájemi tu stojí už od roku 1580.

PASTVINY U LIBEČOVA

Jakmile se dostaneme na vidličkovité rozcestí,
napojíme se na zelenou turistickou značku
a dáme se s ní mírným klesáním mezi
ohradníky vpravo. Když dorazíme na kraj lesa,
musíme si dát pozor, značka tu hned uhýbá
kolmo doprava. Stoupáme po okraji lesa, kde
se nám ještě otevírají krásné výhledy
na pastviny i statek. Pak se stezka noří do lesa
hlouběji a prudce klesá po kořenité cestě.
Za mokra to tu může docela klouzat.

Když se vyloupneme zase z lesa na louky,
naskýtají se nám opět pěkné pohledy na
okolní krajinu. Tady se k naší zelené značce
také připojuje žlutá
. S nimi po chvíli
dorazíme do Malých Přílep. Při silnici vedoucí
skrz obci stojí malá kaplička . U turistického
rozcestníku se se žlutou zase rozloučíme
a zahneme jen se zelenou
doprava. Přímo
při tomto rozcestí stojí památník válečným
obětem . Postavili jej vlastním nákladem
zdejší občané roku 1926.
Asi 200 metrů jdeme se zelenou značkou po
silnici. Těsně před koncem obce (asi 50 m před
cedulí) odbočuje značka doleva na štěrkovou
cestu. Zprvu jdeme loukami, až po překročení
Přílepského potoka se noříme do lesa, kde
zelená stoupá velmi mírně vpravo. Výše je pak
značení špatné, ale neuděláme chybu, když se
budeme držet intuitivně na nejzřetelnější cestě
stále ve stejném směru. Na větším čtyřcestí už
značku nehledáme a vydáváme se neznačenou
cestou ostře vlevo . Když se naše cesta zkříží
s širokou štěrkovou, dáme se po ní doleva. A už
asi po 100 metrech přicházíme ke skautské
mohyle stojící vpravo od cesty.
SKAUTSKÁ MOHYLA

VÁLEČNÝ PAMÁTNÍK MALÉ PŘÍLEPY

Původní mohyla tu byla postavena v září 1971 na
počest prvního vůdce pražského 145. oddílu skautů
„Naděje“ Jakuba Slípky a v upomínku tragicky
zesnulých skautů Jiřího Kačmáčka a Jaroslava
Čeňka. Když byla roku 2012 mohyla znovuobnovena, připadla památce všech skautů padlých ve
2. světové válce. V současné době se o ni stará
občanské sdružení Tři habry z Vysokého Újezda.
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500 metrů chůze po hlavní cestě nás nyní
dělí od menšího křížení cest, kde se po pravé
straně ukrývá mezi stromy starý zteřelý dřevěný
kříž .

LHOTKA U BEROUNA

DŘEVĚNÝ KŘÍŽ U CESTY

A půl kilometru dále od něj se opět vpravo
objevuje nenápadný dřevěný ukazatel na
lesní pěšinu vedoucí několik desítek metrů ke
kamenné studni a kříži. Ty se nachází v místě,
kde kdysi stávala Březová Lhota .

Od staré studny se vrátíme zpět na hlavní cestu
a pokračujeme po ní až do místa, kde se v blízkosti
věžového vodojemu napojíme na modrou
turistickou značku
. Ta nás pak dovede
dolů přes Chrustenice zpět do centra Loděnic,
nebo dle potřeby až na vlakovou zastávku.
Přímo na železniční stanici je vytvořeno maličké
útulné Muzeum trati a Ostře sledovaných
vlaků , jehož návštěvou náš výlet pěkně
zakončíme.
MUZEUM TRATI LODĚNICE

BŘEZOVÁ LHOTA

Březová Lhota existovala asi od roku 1320 a bývala
předchůdkyní dnešní Lhotky u Berouna. Osudným
byl pro Březovou Lhotu rok 1634, kdy se odehrávala
třetí fáze třicetileté války a vesnice se stala
obětí švédských vojáků. Z doby existence
Březové Lhoty se dochovala část staré studny,
vedle níž byl roku 2012 vztyčen železný kříž.
V roce 2014 pak v upomínku Březové Lhoty
vyrostla přímo v centru obce u rybníčka boží
muka (k odhalení pamětní desky došlo o rok
48 později při příležitosti Běhu na Březovou Lhotu).

Při příležitosti 120. výročí zahájení provozu
trati Praha – Rudná – Beroun vytvořila parta
nadšenců v prostorách zdejšího vlakového nádraží
tematické muzeum, které připomíná historii této
trati a natáčení Menzelova oscarového snímku
Ostře sledované vlaky z roku 1966. Režiséru Jiřímu
Menzelovi jako předloha pro natočení filmu sloužila
skutečná událost, kdy členové partyzánské skupiny
Podřipsko v březnu 1945 odpálili německý muniční
vlak nedaleko zastávky Stratov (U Lysé nad Labem).
Muzeum je standardně otevřené o víkendech
od dubna do října v čase mezi 9. a 17. hodinou.

MLÝNSKÁ STEZKA

trasa: 24 km, převýšení 420 m

1. Unhošť

8.

2. Suchý mlýn

7.
1.

6.
5.
3. Markův mlýn

4.

2.
3.

Zdroj: Mapy.cz

4. Proškův mlýn

5. Mostecký mlýn

6. Pokorného mlýn

STEZKA VHODNÁ PRO: (celodenní túra)

7. Otrhánkův mlýn

(MTB)

8. Turyňský rybník

Výchozí místo: Unhošť-nám.
Cílové místo: Kamenné Žehrovice-žst.

CO NÁS ČEKÁ:

JAK SE SEM DOSTANEME:

Nádherná romantická stezka vedoucí malebnými
údolíčky vodních toků kolem pěkných chatových
osad a starých mlýnů.

Do zastávky Unhošť, náměstí nejlépe přímým
autobusem z Prahy-Zličína, Prahy-Hradčanské,
z Kladna, Nového Strašecí nebo od Berouna. Cesta
ze žádného směru netrvá déle než 30 minut. Pokud
bychom se chtěli na start dopravit s bicyklem,
můžeme využít vlakové stanice Unhošť, která
však leží 3 km od samotné obce. Od zastávky se
ale stačí napojit na hlavní silnici doprava, po té
přejet most přes dálnici, a abychom nemuseli
až do Unhoště po hlavní, bezprostředně za mostem 49

NÁROČNOST TERÉNU:
Trasa z Unhoště podél Černého potoka celou
dobu mírně klesá, od Markova mlýna je charakter
cesty spíše stoupající. Většinou jdeme příjemnými
pohodlnými lesními pěšinami, náročnost dává této
túře jen její délka.

přeskočíme svodidla a dáme se po úzké asfaltové
cestě doprava. Nikam neuhýbáme a dostaneme
se tak až na unhošťské Václavské náměstí.

Výlet začínáme na unhošťském autobusovém
nádraží, vedle něhož najdeme turistický
rozcestník, který nám na startu pomůže
s orientací. Je to snadné, stačí sledovat modrou
turistickou značku
ve směru na Markův
mlýn. Nejprve projdeme po pravé straně
parkoviště a okolo obchodního domu míříme
přímo k římskokatolickému baroknímu kostelu
sv. Petra a Pavla .

klidné Václavské náměstí. Celé historické jádro
města bylo v roce 2003 vyhlášeno městskou
památkovou zónou.

VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ V UNHOŠTI

Po třídě Dr. Beneše projdeme kolem
informačního centra
až na náměstí
T. G. Masaryka. Uprostřed něj stojí od roku
1960 v tújovém porostu sousoší
z dob
budování socialismu . Socha dostala název Každý
má právo na vzdělání, což bylo značně
poplatné době, neboť původní autorský záměr
byla Zamilovaná dvojice. V horní části náměstí
nás zaujme pragmatická věc, a to možnost dát
si něco dobrého v Unhošťském pekařství –
Café .

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA

Ke kostelu náleží klasicistní fara z počátku
19. století a asi sto metrů vzdálený (severním
směrem po Lidické ulici) městský hřbitov, který
byl založen po morové epidemii roku 1680.
V zahradě mezi budovou fary a kostelem je od
roku 1938 umístěna barokní pískovcová socha
sv. Jana Nepomuckého
stará téměř
300 let. Přímo před kostelem pak najdeme
ještě jednu barokní sochu – je jí sv. Václav
v knížecí zbroji, který drží v levé ruce korouhev
s praporcem se znakem přemyslovské orlice,
v pravé ruce pak třímá maršálskou hůl. Stáří
sochy se datuje k roku 1750, sem do Unhoště
byla přemístěna o více než sto let později. Dole
50 pod kostelem za silnicí se rozprostírá pěkné

SOUSOŠÍ NA NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA

Po dobré kávě sejdeme při levé straně
náměstí dolů do Melicharovy ulice a kousek za
dalším lákadlem, kterým je kavárna S Radostí
, nás značka vede doprava ulicí U Kluziště.
Ve výrazné zatáčce, kde uhneme na úzkou cestu
se zákazem vjezdu, už Unhošť pomalu začínáme
opouštět. Po pravé ruce máme ještě zástavbu,
po levé už se objevují louky. Takto dorazíme až
k poměrně rozlehlému rybníku Bulhar.

CESTA K RYBNÍKU BULHAR

RYBNÍK BULHAR
Rybník má poměrně pohnutou historii. Původně
se jmenoval Velký. Ve 20. letech 19. století se ale
městská rada rozhodla, že rybník vysuší, přilehlé
aleje vykácí a vzniklé louky bude pronajímat. Po
několika dalších desetiletích se však dočkal obnovy
a byl znovu napuštěn. A kde se vzalo jméno rybníka?
V červenci 1950 tady utonul bulharský státní
příslušník Nikolov – a od té doby se mu říká Bulhar.

Modrá značka se stáčí se štěrkovou cestou
doleva kolem západního břehu rybníka, než
se od něj po 50 metrech nadobro odchýlí
a příjemnou pěšinkou podél Černého potoka nás
přivádí k soustavě několika rybářských nádrží,
z nich největší má jméno Rybárna. Při jedné
z nádrží stojí dřevěná plastika vodní víly.
VODNÍ VÍLA U ČERNÉHO POTOKA

Černý potok pramení v polích východně
od Unhoště a vlévá se nad Markovým mlýnem
do Loděnice (Kačáku). Kdysi na potoce fungovalo
několik mlýnů. Hned za rybníčky mineme stavení
někdejšího Kalivodova, nebo také Kopřivova
mlýna , který dnes funguje jako zemědělská
usedlost. Příjemnou lesní cestou přicházíme
po dvou kilometrech k dalšímu z nich –
Suchému mlýnu
. Respektive nejprve
potkáváme stejnojmenný rozcestník, od kterého
i nadále pokračujeme po modré značce, po
dřevěné úzké lávce překonáme Černý potok na
jeho pravý břeh a poté se po naší levici objevuje
stará stavba někdejšího mlýna.
SUCHÝ MLÝN

Říkalo se mu také mlýn Bozděchův. První zmínka
o něm se datuje k roku 1675, kdy jej obec Unhošť
prodala do soukromých rukou. Až do roku 1869, kdy
zde vypukl ničivý požár, o něm nejsou známy žádné
bližší informace. Požár ušetřil pouze obytné stavení,
všechno ostatní lehlo popelem. Následujícího roku
se stal majitelem mlýna rod Bozděchů, po němž
se mlýn začal také nazývat. Protože mlýn často
trpěl nedostatkem vody, což odstavovalo mlýnský
provoz, vysloužil si svůj nynější název Suchý.
Nad mlýnem byl pak také vybudován malý rybník
pro zadržování vody pro pohon mlýnského kola.
Ve mlýně se mlelo do roku 1920, ale mlýnské
kolo tu vydrželo až do konce druhé světové války.
Dnes slouží areál mlýna k obytným účelům.
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Za Suchým mlýnem odbočuje modrá stezka Půldruhého kilometru chůze nás nyní čeká, než
doleva a po 500 metrech přichází k malebnému dojdeme k Markovu mlýnu .
rybníčku.
RYBNÍK NA ČERNÉM POTOCE

Za rybníčkem se chvíli projdeme po louce, načež
překročíme po lávce Černý potok na jeho levý
břeh.

CESTA PODÉL ČERNÉHO POTOKA

Cesta nyní kopíruje již málo zřetelný mlýnský
náhon (vpravo dole), který končí v bývalém
rybníčku, dnes přeměněném na zahrádku,
u stavení někdejšího Nového mlýna
zasazeného na kraj lesa. V archivních pramenech
je mlýn často veden pod názvem Nebeský. První
písemná zmínka o něm se dokládá k roku 1636
a je nejstarším mlýnem na Černém potoce.
Mlýn vypadá zanedbaně, ale údajně slouží
k rekreačním účelům a pracuje se prý na jeho
obnově.
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NOVÝ (NEBESKÝ) MLÝN

MARKŮV MLÝN

Markův, nebo také Bočkův mlýn je na rozdíl od
ostatních okolních mlýnů pěkně živoucí. V náhodu
zurčí voda, kolem rostou barevné květiny a mlýn
je i v dnešní době provozuschopný. Oblévají jej
dvě ramena říčky Loděnice (Kačáku). V těsné
blízkosti nad mlýnem se nacházel takzvaný
Berounský brod, podle nějž se dříve mlýnu
říkávalo mlýn Pod Berounským brodem. Někdy
také mlýn Podhorský. Své novější pojmenování
nese po svém majiteli, mlynáři Jiřím Markovi,
který jej vlastnil v 17. století. Zhruba od poloviny
19. století je vlastníkem rodina Bočků. V blízkosti
mlýna se rozprostírá chatová osada Markův mlýn.

U turistického rozcestníku Markův mlýn
opouštíme modrou značku, od teď se až
téměř do cíle výletu budeme držet červené
. Vyrážíme ve směru na Malé Kyšice
po velmi příjemné lesní pěšině. Záhy
se dostáváme k přírodní památce, která opět
nese název Markův mlýn .

PP MARKŮV MLÝN

Památka tady na malé ploše chrání teplomilná
společenstva, kde se mimo jiné vyskytuje silně
ohrožený koniklec luční český nebo křivatec
český.

CHATOVÁ OSADA MARKŮV MLÝN

KONIKLEC LUČNÍ
KŘIVATEC ČESKÝ

Ještě po dvou lávkách naposledy překonáme
Kačák a na nějakou dobu jej opustíme. Zároveň
s tím opustíme chatovou osadu a vyrazíme
vzhůru prudkým kamenitým stoupáním.
Červená po chvíli odbočuje na užší pěšinu
doleva, která je ještě strmější. Obtížný úsek
je ale velmi krátký, stezka se brzy napřímí
a dovede nás v poklidu k silnici. Tu jen přejdeme
a pokračujeme přímo rovně po asfaltové cestě
do centra obce Malé Kyšice. Tady narazíme na
hostinec U kozla se zahrádkou, který je
oblíbeným zastavením cyklistů, a naproti stojící
bílou kapličku se zvonicí .

Loukami pokračujeme dál, po malé betonové
lávce překročíme říčku Loděnici a dostáváme se
do chatové osady. Na první křižovatce, na níž
nás vítá na informační tabuli pověšená kravská
lebka, nesmíme zapomenout odbočit doprava
dolů.

KAPLIČKA V MALÝCH KYŠICÍCH
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Zdejší turistický rozcestník nás z obce nasměruje
na mlýn Roučmída. Červená značka je teď
doprovázena také značkou modrou a zároveň
cyklotrasou 8182
. Velmi pěkná
úzká asfaltová cesta nyní zprudka klesá až
k říčce Loděnice, kterou přecházíme na její druhý
břeh. V těchto místech si také můžeme přečíst
několik tabulí, které informují obecně o okolních
zajímavostech. Projdeme kolem koňských ohrad
a u rozcestníku Malé Kyšice-rozc. se zas chytíme
pouze červené značky
doprava ve směru
na Doksy.

Od turistického rozcestníku pokračujeme
štěrkovou cestou i nadále po červené. Asi po
130 metrech odbočuje značka doleva mírně
dolů. Zanedlouho míjíme řezbářské umělecké
dílo . Přímo u cesty stojí originální lavička
vyhotovená z kmene stromu, kterou navíc zdobí
krásná kniha, rovněž vyřezaná ze dřeva.

LAVIČKA U CESTY

Nádherná lesní stezka nás dovede k mlýnu
Roučmída .
ÚDOLÍ KAČÁKU

Cesta nás po více než kilometru dovede podél
Kačáku do Poteplí. Obhlédneme tu starý známý
Proškův mlýn
z 15. století (více o mlýně
v trase Na tři rozhledny) a zajdeme si kousek
po silnici nahoru do oblíbené restaurace
U Netopýra . Z restaurace se pak vrátíme dolů
do prudké zatáčky, u níž stojí pěkná vila Irena,
kousek od ní pak památník dvou vojáků
Rudé armády
, kteří tady zahynuli
v posledních dnech druhé světové války.
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VILA IRENA V POTEPLÍ

MLÝN ROUČMÍDA
Obvykle dostávají mlýny jména podle svých
majitelů, ale v tomto žádný mlynář Roučmída
nikdy nemlel. Jeho neobvyklý název vznikl
podle pověsti, která praví, že se tady, na samotě
v hlubokých lesích, vyráběly ve zdejší rourovně
(německy Rohrschmiede) dělové hlavně a sedláci
si sem za husitských válek nosili kosy a cepy
k okování. V Bratronické kronice stojí, že tady stával
vodní hamr s kovárnou a jedna z dalších pověstí
říká, že kovárna sloužila pro Valdštejnskou zbrojní
manufakturu v Nižboru a její zaměstnanci byli
místními obyvateli nazýváni zkomoleně „rotšmídi“.

Od rozcestníku Roučmída putujeme i nadále
po červené, ve směru na Kamenné Žehrovice.
Prudce stoupající úzkou pěšinkou projdeme
zprava kolem mlýna, prosmýkneme se úzkým
průchodem mezi ploty a po jednom kilometru
chůze po široké štěrkové cestě přicházíme
k silnici spojující Horní Bezděkov s Bratronicemi.
Když se tady dáme doleva, dostáváme se po
několika krocích k dalšímu mlýnu. Tento nese
název Mostecký .

MOSTECKÝ MLÝN

Kam až sahá historie mlýna, známo není,
první zmínka o něm se datuje k roku 1872.
Z mlýna samotného toho do dnešních dob moc
nezbylo – kromě pomístního názvu jen jeden
mlecí kámen na zahradě obytného domu a malý
mlynářský znak v domovním štítu. V domku
však stále žijí potomci posledních mlynářů.

Od rozcestí Mostecký mlýn jdeme s červenou
značkou dolů po silnici jen několik metrů a hned
pak zahýbáme doprava na šotolinovou cestu.
Po ní urazíme jeden kilometr, než se ocitneme
opět u další silnice. Značka tady zahýbá doprava,
ale my si ještě uděláme velice krátkou odbočku
vlevo, abychom si prohlédli netypický vojenský
bunkr zasazený přímo do silničního náspu.
Tento lehký objekt byl vybudován roku 1937
jako součást vnitrozemské pevnostní linie a jde
asi o jediný fortifikační objekt v Evropě, přes
jehož strop vede silnice. O bunkru je více psáno
v rámci trasy Na tři rozhledny.

NETYPICKÝ BUNKR U DOLNÍHO BEZDĚKOVA

Od bunkru se vrátíme kousek zpátky
a pokračujeme ještě asi 200 metrů po silnici.
Těsně za zatáčkou, v níž stojí cedule informující
o systému opevnění, odbočuje červená značka
po úzké pěšince doleva prudce dolů, aby prošla
loukou a vyvedla nás v Dolním Bezděkově.
Tudy také prochází trasa Na tři rozhledny, proto
jsou veškeré informace o zajímavostech této
obce popsány v uvedené kapitole. Abychom
však výčet mlýnů na této trase měli kompletní,
zmíníme tu umělý válcový mlýn Josefa
Pokorného , který stojí přímo u silnice. Dnes
vypadá poměrně dobře, ale když ho roku 1952
potkal smutný osud znárodnění, ztratil o pár let
později svoji původní funkci, mlýnské zařízení
bylo cíleně rozbilo a náhon zavezen.

MLÝN JOSEFA POKORNÉHO

Pak začneme stoupat pryč z hlavní silnice
po asfaltové cestě vzhůru a za kaplí Panny
Marie se dáme doleva ulicí označenou jako
slepá. Červená značka nás za chvíli vyvede na
konec zástavby, kde se asfalt mění ve šotolinu,
a pokračuje kolem pastvin.

OHRADY NAD DOLNÍM BEZDĚKOVEM
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Nyní musíme překonat kratší těžší úsek v podobě
strmé kamenité a kořenité pěšiny. Za ním se
dostáváme k velkému rozcestí, kde se pustíme
tou nejširší a nejupravenější štěrkovou cestou
mírně doleva a dolů. Odtud až na rozcestí Pod
Dojkou se k nám připojuje žlutá turistická značka.
U tohoto rozcestníku odbočujeme kolmo doleva
už zase jen s červenou, kterou nyní musíme
v bohaté změti lesních cest pečlivě sledovat. Po DRUŽEC
půldruhém kilometru přicházíme opět k říčce
Pomalu obec opouštíme. Značka nyní vede po
Loděnici, při níž stojí Otrhánkův mlýn .
pěkné stezce pro pěší, která byla vybudována
paralelně s Dokeskou silnicí. Při cestě stojí
socha sv. Petra z Alkantary . Jedná se
o jednu ze čtyř soch zakoupených v dražbě roku
1788 družeckými občany ze zrušeného kláštera
na Bílé Hoře u Prahy. Torzo sochy nechala obec
v roce 2001 zrestaurovat a v roce 2016 proběhla
ještě jedna její obnova.

OTRHÁNKŮV MLÝN

Tím se dostáváme na kraj obce Družec.
Vystoupáme Mlýnskou ulicí k hlavní silnici
a odbočením vpravo přicházíme do centra. Tady
to známe zase z trasy Na tři rozhledny.
SOCHA SV. PETRA Z ALKANTARY

Jakmile mineme družecký hřbitov, stezka pro
pěší zmizí a čeká nás jediný nepěkný silniční
úsek na celé trase. Kolem jsou však snadno
přístupná pole, a když na poli podél silnice není
zrovna nic vzrostlého, dá se po něm jít. Takto
podejdeme dálniční most, dostaneme se přes
samotu Družec-Motlovna a přicházíme do Doks
k rybníku s vtipným názvem Nohavice. Tady je
PAMÁTNÍK VÁLEČNÝM HRDINŮM V DRUŽCI
po náročném úseku čas na svačinu. Ke krátkému
Zastavíme se na něco na zub v družecké odpočinku parkově upravený břeh rybníka
cukrárně
, pokocháme se pohledem s lavičkami a pěkným výhledem přímo vybízí.
na zdejší parkovou úpravu, mineme kostel
Nanebevzetí Panny Marie , za rozlehlou
návsí se dáme s červenou značkou doleva a na
56 další křižovatce hned vpravo.

Značka nás pak vede ke Kamenným Žehrovicím.
Na jejich okraji se rozprostírá přírodní památka
Kalspot .
PŘÍRODNÍ PAMÁTKA KALSPOT

RYBNÍK NOHAVICE

Hned za parčíkem uhýbá červená značka doleva
do prudkého kopečka a dovádí nás do Lesní ulice,
kde to díky kamenným zídkám trochu připomíná
architekturu španělských vesnic.

LESNÍ ULICE V DOKSECH

Na konci ulice začíná les, při jehož okraji stojí
zrekonstruovaný objekt československého
opevnění. Dokeský Klub vojenské historie
v něm provozuje malé muzeum . Otevřené
bývá zpravidla od dubna do srpna každou
poslední sobotu v měsíci a o podzimních státních
svátcích.

BUNKR V DOKSECH

Před více než 30 lety se v místě současného
mokřadu rozprostírala souvislá vodní plocha
hluboká přes půl metru. Po rozvodnění říčky
Loděnice bylo její koryto uměle prohloubeno, díky
čemuž začalo docházet k poklesu hladiny spodní
vody a celé území začalo vysychat. Přirozeně
se tu pak vytvořila mokřadní společenstva,
která se, spolu s výskytem několika druhů
čolků, stala důvodem k vyhlášení chráněného
území o rozloze asi 3,5 hektarů. Dlouhodobým
problémem zůstávají suché roky s nedostatkem
srážek, které i nadále způsobují vysychání území.

Od Kalspotu už je to jenom kousek k rozcestníku
Kamenné Žehrovice – Turyň stojícímu při hlavní
silnici, kterou jen přejdeme, a už po nějakých
100 metrech se dostáváme k rozlehlému
Turyňskému rybníku.

TURYŇSKÝ RYBNÍK
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HISTORIE MLYNÁŘSTVÍ

TURYŇSKÝ RYBLÍK

Kdo by neznal písničku „Už je to uděláno, už je
to hotovo“ z pyšné princezny, která zazní poté,
co princezna Krasomila s králem Miroslavem
pomohou mlynáři umlít obilí… V této pohádkové
scéně natočené na Dolském mlýně v Českém
Švýcarsku bylo vidět tradiční mlýnské kolo, které
spolu s vodním tokem produkovalo energii pro
chod celého mlýna. Takový systém v současné
době kromě skanzenů a muzeí už nikde jinde
nenajdeme. Technologie od té doby nezadržitelně
pokročila a pyšná princezna by zřejmě nad
moderním systémem mletí jen nevěřícně kroutila
U rozcestí Turyňský rybník již necháme červenou hlavou.
značku pokračovat kolem rybníka doleva
a pokračujeme dále po modré . V turistické Historie mletí je v podstatě tak stará, jak staré je
sezoně se před koncem výletu můžeme zastavit pěstování obilí (již raně neolitičtí lidé v 7. tisíciletí
„U Mikeše“ na malé občerstvení , za ním před Kristem drtili zrno mezi dvěma kameny).
přejdeme silnici a napojíme se doprava ještě Vodní kolo samotné je vynález starověký, staří
nakrátko na lesní pěšinu. Pak překonáme Řekové a Římané jej využívali již před počátkem
v posledním krátkém úseku po silnici železniční našeho letopočtu.
přejezd, hned za ním odbočíme doprava O tom, kdy se objevily vodní mlýny na našem
a po závěrečných 200 metrech přicházíme území, podávají zdroje značně rozdílné
k nádražíčku Kamenné Žehrovice , kde svoji informace. Jasné však je, že za větším rozvojem
túru zakončíme.
mlynářského řemesla u nás stál až Karel IV., velký
Rybník se původně nazýval Královský, jak je
uváděno ve starých kronikách a mapách ze
14. století. V 17. století, kdy byl s více než 64 hektary
největším rybníkem ve slánském hejtmanství, získal
nové jméno – Žehrov. Pak se postupně měnila jeho
velikost, docházelo k jeho zmenšování a roku 1853
byl dokonce úplně zrušen. V roce 1948 ale přichází
velké povodně, zdejší louky jsou zaplaveny a už se je
nedaří odvodnit. A tak zde v roce 1956 opět vzniká
rybník, dodnes nazývaný Záplavy, který postupně
dosáhl své současné velikosti, asi 80 hektarů.
Využívaný je zejména pro sportovní rybolov.

zastánce využití vodní energie. Boom pak mlýny
zaznamenaly v 16. století.

STANICE KAMENNÉ ŽEHROVICE

58

Zaposlouchejte se do zvuků zurčící vody pod mlýnským kolem a představte
si, jak mlýny vypadaly,
když plnily svoji původní
funkci. Podívejte se také,
jak proti tomu vypadají
dnes.

V současné době jsou mlýny poháněny
téměř výhradně elektromotory, na řekách
s dostatkem stálé vody je pak spojena síla
motoru se silou vody. Na větších tocích jsou
dnes v provozu vodní elektrárny, které spád
vody využívají k výrobě elektrické energie.
A kam se vydat za starým mlynářským
řemeslem? Několikrát do roka bývá otevřen
Proškův mlýn v Poteplí – informace podá
Melicharovo
vlastivědné
muzeum
v Unhošti. Krásnou prohlídku si pak můžeme
užít i v dosud funkčním Mlýně u Veselých
na Radotínském potoce v Chotči (od dubna do
listopadu vždy první sobotu v měsíci).

ZE ZBEČNA NA JENČOV A DO NIŽBORA
trasa: 25 km, převýšení 440 m

1. Valentův mlýn

4.

6.
5.

1.

2.

3.

2. Skály nad Berounkou

7.
8.
3. PR Kabečnice

Zdroj: Mapy.cz

4. NPR Vůznice

5. Hrad Jenčov

6. Rybník na Benešáku

STEZKA VHODNÁ PRO: (túra)

(MTB)

CO NÁS ČEKÁ:

Tuto krásnou túru charakterizují krom stinných lesů
zejména vodní toky – Berounka, Kabečnice, Vůznice
a Žlubinec, které kreslí celému výletu základní rysy.
Velká část trasy vede mimo značené cesty, což nás
nechává objevit nová zákoutí přírody. Korunkou
výletu je romantická zřícenina hrádku Jenčov.

NÁROČNOST TERÉNU:
Trasa je náročná především svojí délkou, terén je
poměrně předvídatelný. Čeká nás delší stoupání

8. Nižbor

7. Výbrnice

Výchozí místo: Zbečno-žst.
Cílové místo: Nižbor-žst.

od Berounky na Skalku, druhé, byť již kratší, lze očekávat na cestě od Jenčova (hrad kupodivu nestál na kopci, ale v údolí Vůznice).

JAK SE SEM DOSTANEME:
Zbečno i Nižbor leží na stejné železniční trati, na které se každou hodinu až dvě střídají vlaky od Berouna
a od Rakovníka. Z obou směrů se sem dostaneme do
30 minut. Preferujeme-li auto, lze jej nechat v Nižboru na parkovišti u mostu přes Berounku (na té straně 59

řeky, kde stojí i nižborský zámek). Mimo turistickou
sezonu, kdy je zavřená restaurace Zastávka, se dá
zaparkovat i přímo u vlakové stanice. Pak se svezeme
3 zastávky lokálkou.

Máme před sebou pěknou dlouhou túru,
vyskakujeme proto z vlaku ve Zbečně časně
z rána, abychom měli na výlet celý den a mohli si
jej pořádně užít. Ač klub českých turistů vyznačil
turistickou stezku jen ve směru vlevo od nádražní
budovy, doprava vede cesta také, byť neznačená,
a právě tou se vydáme
. Už po několika
krocích přicházíme k areálu kamenolomu.
Od roku 1939 se tu těží spilit. Jedná se
o vyvřelou čili magmatickou horninu, z níž je
vyráběno drcené kamenivo pro stavební účely.
Oplocený areál nás ale nezmate ani neodradí od
dalšího postupu. Vlevo od oploceného areálu
vede úzká pěšinka k mostu přes řeku. Ten tu
stojí od roku 1962, aby spojoval kamenolom
s železniční tratí. Most přejdeme na druhou
stranu a za ním zahneme doprava (nikam
jinam to ani nejde). Už po několika metrech
se k silnici napojuje další úzká cestička a vede
vpravo kolem plotu. Elegantně se tak areálu
kamenolomu vyhneme, brzy jej necháváme
za zády a přicházíme k prvním chatičkám,
které tady v hojném množství vyrostly v druhé
polovině 20. století. Zároveň se nám začínají
otevírat první pěkné výhledy na samotnou řeku
a její zalesněný, místy skalnatý protější břeh.

zakoupit vše, co potřebuje vodák na Berounce,
včetně drogerie, rumu a novin. Za „přístavem“
se cesta lehce odchyluje od řeky doleva a velmi
mírně stoupá. Když dojdeme na křižovatku, která
se vyznačuje popelnicemi na tříděný odpad, ale
také cedulemi hlásajícími, že Valentův mlýn
je takřka za rohem, dáme se doprava
z mírného kopce. Ke mlýnu stojícímu na
51. říčním kilometru Berounky se skutečně
dostaneme už po několika desítkách metrech.
VALENTŮV MLÝN

Valentův (někdy také Račický) mlýn je poměrně
mladý, vznikl v období kolem roku 1850 a jméno
dostal po svých majitelích – Janu Valentovi
a jeho synu Rudolfu Valentovi. Dříve tu fungovala
elektrárna na výrobu elektrické energie, v současné
době to tu o letních podvečerech dokáže krásně
žít trampskými písněmi, o teplých dnech ožívá
díky skvělým podmínkám ke koupání i přilehlý
splav. K Valentovu mlýnu patří menší rekreační
areál nabízející ubytování v dřevěných chatkách.

Přímo na druhé straně řeky se rozprostírá
tábořiště U Jezu Račice . Tam bychom se
ale odsud dostali jedině přebroděním řeky po
jezu.
BEROUNKA U ZBEČNA

Od mlýna pokračujeme štěrkovou cestou dál
Štěrková cesta nás dovede k Adélčinu kolem chatiček nalepených na strmé skály čnící
60 žíznivému přístavu , kde si lze v sezoně nad řekou.

dnešek nadobro odchýlí od Berounky, stočí se
doleva a my začínáme stoupat okrajem přírodní
rezervace Kabečnice .

CESTA KOLEM BEROUNKY

Nám chatky připadají už jako přirozený a nepříliš
rušivý inventář břehů řek. Ale jak psal Ota Pavel
v korespondenci svému bratru Hugovi v roce PŘÍRODNÍ REZERVACE KABEČNICE
1970…
Rezervace se rozprostírá na strmých skalách
a stráních nad údolím Berounky na rozloze
„… Vloni na podzim jsem šel sám tři dny
více než 25 hektarů a ochraňuje zejména zdejší
Křivoklátskem… Za 25 let tu nikdo neudělal
teplomilnou květenu. Z ohrožených a vzácných
nic, ani kapličku nepostavil, nevyspravil plot…
druhů tu najdeme například třemdavu bílou,
Akorát se tu postavily chaty, které zničily svou
vstavač kukačku, hvězdnici chlumní nebo kavyl
takzvanou „architekturou“ údolí. A když jsem přišel
Ivanův.
k Oupoři, viděl jsem z dálky desítky chat a mezitím
se ztrácelo to nejkrásnější, co tu bylo, Matouškova
chata. Venku leželi chataři, hráli na tranzistory
a vyprávěli si anekdoty. A venku tekla řeka, ve které
už nebyly téměř žádné ryby a na loukách rostly
květiny, na kterých neusedaly žádné včely, protože
ti lidé, kteří pěstovali včely, už z toho kraje odešli
nebo umřeli. Kdo z těch nových lidí udělal něco pro
tento kraj? A kdo z nich něco v budoucnosti udělá?“

Těžko říct. Po nějaké době se široká cesta mění
v úzkou romantickou pěšinku, která v jednu HVĚZDNICE CHLUMNÍ
chvíli prochází kolem řady malých vrbiček.
V lesním stínu překonáme podél koryta potoka
na necelých dvou kilometrech téměř stometrové
převýšení, čímž se dostaneme k turistickému
rozcestníku Řepiště.

VRBY PŘI BEROUNCE

Přecházíme potůček pramenící nahoře nad
Sýkořicemi, který se tady dole ztrácí ve vodách
Berounky. Po dalším kilometru se cesta pro

CESTA NA ŘEPIŠTĚ
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Tady se napojíme na červenou turistickou značku
a odbočíme s ní doprava na strmě stoupající
kamenitou stezku. Po necelém kilometru se
stezka mění v širokou štěrkovou cestu a ta po
dalším kilometru ústí na silnici u hájenky
Skalka. Silnicí se dáme doleva, ale už po 100
metrech u rozvodny ji opouštíme odbočením
vpravo mírně klesající štěrkovou cestou. Brzy
přicházíme k rozcestí, odkud vede slepá odbočka
na zříceninu Jenčov (700 metrů).

se daří mnohým vzácným rostlinám i živočichům.
Hned čtrnáct ze zde vyskytujících se rostlin je na
seznamu ohrožených druhů. Třeba měsíčnice
vytrvalá, třemdava bílá nebo lilie zlatohlavá.
V luzích s jasany a olšemi vykvétá zjara
bledule jarní, v habrových či zakrslých
doubravách se daří mochně bílé, na
reliktních borech žlutě kvete tařice skalní.

MOCHNA BÍLÁ

Po velmi příjemné lesní cestě podél tiše zurčící
říčky Vůznice se dostáváme po 700 metrech ke
Jak vstupujeme na stezku vedoucí k Jenčovu, strmé skalce, na které stojí zřícenina hradu
. Krásné romantické místo pod
dostáváme se zároveň na území národní Jenčov
hradem vybízí k lehkému odpočinku, během
přírodní rezervace Vůznice .
nějž se také nezapomeneme zapsat do zdejší
NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE VŮZNICE
turistické knížky.
ODBOČKA K JENČOVU
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Osu rezervace tvoří stejnojmenný potok s okolními
strmými svahy. K ní pak přiléhá část Benešova luhu
tvořeného tokem Benešáku (Benešovým potokem)
a údolí bezejmenného větveného přítoku o něco
jižněji. Rezervace byla vyhlášena v roce 1984 na
ploše více než 231 hektarů, aby ochraňovala
lesní společenstva typická pro takováto hluboce
zaříznutá údolí ve středoevropských pahorkatinách.
Ve zdejších zachovalých, velmi různorodých lesích

U ZŘÍCENINY JENČOV

HRAD JENČOV
Říká se mu také Jinčov, dříve také Ginčov nebo
Jenišov. Pochází snad ze 13. nebo počátku
14. století, ale o jeho původu a historii nejsou
známy žádné písemné zprávy. Hrádek,
který je považován za jeden z nejmenších
u nás, byl pravděpodobně primárně lovecký.

cestě dolů k Benešovu potoku. Na druhé odbočce
doleva zahneme a pokračujeme proti proudu
přímo stinným údolím Benešáku. Je tu o několik
stupňů chladněji a od potoka se táhne vlhko,
klima v parném létě vskutku vítané.

ZŘÍCENINA HRÁDKU JENČOV

Přestože šlo o opevněné sídlo (kterému obtékající
říčka Vůznice tvořila přirozený vodní příkop), s jeho
dobýváním se zřejmě nepočítalo. To lze odvozovat
od toho, že jej okolní svahy mnohdy výrazně
převyšují. Jediná zpráva o hradu se datuje až do
roku 1686, kdy je již popisován jako „starý a pustý“.
Že se zbytky tohoto malého hrádku zachovaly
až do dnešní doby, se přičítá faktu, že stojí
poměrně daleko od nejbližší civilizace,
a lidé tak nerozebrali zdivo na stavební
kámen, jak to bylo běžné u jiných památek.

BENEŠŮV LUH

Po necelém kilometru přicházíme k silnici,
kde zahneme doleva, ale už po 80 metrech
utíkáme pryč ze silnice první odbočkou vpravo.
Široká lesní, místy lehce zarůstající cesta nás
dovede k nádhernému malému lesnímu jezírku
napájenému Benešovým potokem, který
pramení jen několik desítek metrů odtud.

DOCHOVANÉ ZDI JENČOVA

Cesta tady u Jenčova sice nekončí, vede Vůznicí
dál na jih, ale skrz národní přírodní rezervace
se obecně smí chodit jen po vyznačených
trasách, která tady chybí, a tak si to do Benešova
luhu musíme dát malou oklikou. Vrátíme
se po červené značce nahoru k turistickým
ukazatelům na rozcestí. Dále už však po červené
nepokračujeme, dáme se neznačenou štěrkovou
širokou cestou doprava . Počítáme odbočky
po pravé straně, na té třetí (po 2,2 kilometrech)
uhneme a scházíme po příjemné, zčásti travnaté

JEZÍRKO NA BENEŠOVĚ POTOCE

Jakmile dorazíme k rozcestí ve tvaru písmene
U, dáme se vlevo a zanedlouho dojdeme na
křížení cest, kde se zase setkáváme s červenou
značkou
. Po ní půjdeme doprava až
k Chyňavské myslivně, respektive k silnici
vedoucí za myslivnou. Značka tu vede doleva,
ale my se chceme vyhnout chůzi po silnici, a tak
jen silnici přejdeme a přímo naproti vplujeme na
úzkou pěšinu , která nás asi po 200 metrech
napojí na modrou turistickou značku . 63

Tu odteď nespustíme z očí až do cíle výletu. Na
modré stezce se dáme doprava. Vede podél lesa,
přičemž po levé ruce se otevírají krásné výhledy
do širých luk. Obec Chyňavu budeme mít odtud
jako na dlani.

Na rozcestí Pod Tlustou horou (rozc.) a dále
Pod Košem není co řešit, pokračujeme po modré
po proudu Žlubince dál ku Nižboru. Když se
les na chvíli rozestoupí, přivítá nás skautská
rezervace Výbrnice .
VÝBRNICE

LOUKY NAD CHYŇAVOU

Od rozcestníku Chyňava (rozc.) nás čeká
posledních 6 kilometrů, z větší části dolů z kopce.
Ze široké štěrkové cesty nezapomeneme po asi
200 metrech odbočit doleva. Poté, co mineme
studánku, se napojíme ke Žlubineckému potoku,
který tady obtéká Tlustou horu (411 m n. m.).
STUDÁNKA U ŽLUBINCE

Níže potok tvoří hluboce zaříznuté údolí mezi
Malým vrchem a vrchem Tesařka, dále po proudu
pak mezi vrchem Koš a Holým vrchem.
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POTOK ŽLUBINEC

Za první republiky začaly vznikat tzv. skautské
rezervace, tedy místa stálých skautských tábořišť.
Rezervace zde v údolí Výbrnice byla otevřena
v květnu roku 1932 za účasti náčelníka Svojsíka,
zakladatele českého skautingu. Původně tu krom
srubu správce stávaly také malé valašské chatičky,
které sem byly spolu s rychtou a zvoničku částečně
dovezeny od skautů z Beskyd. Díky nim bylo možné
pobývat v rezervaci i v chladnějších měsících roku.
V létě se však stavěl i klasický stanový tábor. V roce
1940 zabralo Výbrnici gestapo pro Hitlerjugend
(provojenská mládežnická organizace, tzv.
Hitlerova mládež). Po skončení války už se provoz
rezervace nerozvinul ve svém původním rozsahu
a po zákazu skautingu komunisty v roce 1949 ji
převzal školský odbor Zemského národního výboru.
Chatky postupně chátraly a v 60. letech tu zbyl jen
velký správcovský srub, který se stal loveckou chatou
státních lesů. V dnešní době je louka se srubem
v soukromém vlastnictví. Díky majiteli a současným
členům Pětky (5. skautského oddílu, který Výbrnici
od jejích počátků spravoval) tady vzniklo skautské
poutní místo s památníkem na zakladatele
a vůdce Pětky Jaroslava Nováka – Braťku.

Ještě před skautským srubem vede modrá
značka doprava. Čeká nás dnes poslední, zato
poměrně výživné stoupání. Po 300 metrech se
terén umoudří a nechává nás poté už jen klesat

až do Nižboru. Od prvních stavení sejdeme
rovně dolů až k ulici vedoucí paralelně podél
železniční trati. Tady se otevře hezký pohled na
nižborský zámek
. Dáme se doprava, u
restaurace Hotel Praha přejdeme vlevo
přes železniční přejezd a hned za ním zahneme
opět doprava ulicí K Nádraží. Po 300 metrech
ukončíme svoji túru ve vyhlášené restauraci
Zastávka Nižbor
vybudované přímo
v železničních vagonech.
RESTAURACE ZASTÁVKA NIŽBOR

NIŽBOR
Nevelká obec rozprostírající se kolem 43. říčního
kilometru Berounky se nachází přesně v místě, kde
se protíná čtrnáctý východní poledník s padesátou
severní rovnoběžkou. Průsečík leží přímo uprostřed
obce, jen několik metrů severně od zámku.
Až do roku 1946 se Nižboru říkalo Nová Huť.
Obec byla totiž vystavěna na základech železné
huti, kterou tu v roce 1512 založil rytířský
rod Ottů z Losu. Jedna huť už tehdy fungovala
v blízkém Hýskově, proto tato nižborská získala
označení Nová. Konec železárny způsobila velká
voda, která se tudy prohnala v roce 1872. Kvůli
krachu na vídeňské burze, který přišel o rok později,
bylo jasné, že se zdejší huť obnovy již nedočká.
A jak to bylo s nižborským zámkem? V polovině
13. století nechal král Přemysl Otakar II.
na ostrohu nad soutokem Berounky a Habrového
potoka vystavět hrad. Ten sloužil jako správní
centrum celého Podbrdského kraje a byl sem

přenesen i důležitý úřad popravce, který se staral
o stíhání a trestání zločinců (ve 14. století byl úřad
převeden na hrad Žebrák). Původní jméno hradu
bylo Miesenburg, česky “Hrad nad Mží”. Řeka se
pak přejmenovala na Berounku a hrad, později
zámek, se postupně vývojem počeštil až na
současný „Nižbor“. Za socialistické éry zámek pustl
a hrozil mu zánik. V roce 1996 jej koupila obec do
svého vlastnictví a začala s jeho záchranou. Ústav
archeologické památkové péče tu od roku 2004
provozuje Informační centrum keltské kultury,
které hezky přibližuje náboženství, řemesla
a obecně život Keltů. Tradičně se zde pořádají
oslavy významných keltských svátků.

ZÁMEK NIŽBOR

Nižbor je také proslavený díky sklárně Rückl.
Sklářský rod Rücklů k nám přišel pravděpodobně
z území dnešního Švýcarska někdy na přelomu
17. a 18. století. Rücklové postupně vybudovali
v Čechách řadu skláren, ta nižborská z roku 1903
byla poslední a nejmodernější. Krásné broušené
nižborské sklo a celý výrobní proces je možné
vidět díky exkurzím, které firma pořádá. Sklo lze
zakoupit v podnikové prodejně.
SKLÁRNA RÜCKL NIŽBOR
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NA KLÍČAVU A PĚNČINU
trasa: 14 km, převýšení 380 m

4.

3.

1. Zbečno

2.

6.

5.

2. Vyhlídka pod Novinou

7.
1.
8.

3.Vyhlídka Hrby

Zdroj: Mapy.cz

4. Přehrada Klíčava

5. Kovářův luh

STEZKA VHODNÁ PRO:
CO NÁS ČEKÁ:

6. Pomník u hájenky Kaly

(MTB)

Pěkné louky, výhledy do krajiny, takřka
monumentální hráz vodní nádrže Klíčava, příjemné
lesní cesty… a samozřejmě zajímavosti Zbečna
v čele s překrásnou roubenkou Hamousova statku.
Závěr výletu korunuje vyhlídka Pěnčina vysoko
nad údolím Berounky. Trasa asi z poloviny vede
mimo turistické značení, proto na ní objevíme
nová místa, kudy příliš mnoho lidí nechodí.
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7. Výhled na nad Sýkořicemi

8. Vyhlídka Pěnčina

Výchozí místo: Zbečno-žst.
Cílové místo: Zbečno-žst.

NÁROČNOST TERÉNU:

Protože výlet začínáme u řeky, musíme se připravit na stoupání s převýšením asi 150 metrů téměř
hned v úvodu. Druhé, ještě o něco větší stoupání
nás pak čeká při průstupu Kovářovým luhem. Závěrečná čtvrtina výletu je již za odměnu, kdy od
Křížovské hory už jen postupně klesáme zpátky
k řece. Trasa je sjízdná i na horském kole (je však
dobré mít už nějakou zkušenost s jízdou v terénu), těžší může být závěrečné strmé klesání úzkou lesní pěšinou z vyhlídky Pěnčina do Zbečna.

JAK SE SEM DOSTANEME:
Jak už víme z tras Meandry Berounky a Ze Zbečna na
Jenčov a do Nižboru, do Zbečna se dá krásně dostat
lokálkou z Berouna nebo od Rakovníka. V případě
dopravy autem je nejvhodnější ponechat vůz přímo
u železniční stanice.

ledu se dostat na druhou stranu nedalo. Proto
padlo rozhodnutí, že se oba břehy spojí mostem. To
bylo možné uskutečnit až po vzniku samostatného
Československa, s vydatným státním příspěvkem.
Poslední rekonstrukce mostu proběhla v roce 1994.

Jelikož už jsme absolvovali trasu Meandry
Berounky i trasu na Jenčov, když vystoupíme ve
Zbečně z vlaku, cítíme se tady takřka domácky.
Výlet je dnes trochu kratší, mohli jsme si proto
dovolit vyrazit trochu později. Tradiční ranní
mlhy laskající vlnky na Berounce jsou již ty tam
a modré nebe slibuje krásný den.
VÝHLED Z MOSTU NA BEROUNKU

VLAKOVÁ ZASTÁVKA VE ZBEČNĚ

Od nádražní budovy se dáme doleva po červené
turistické značce
a vplouváme přímo do
lipové aleje lemující asfaltku do obce. Úzká
pěšinka vedoucí podél silnice potěší naše
chodidla, která jsou díky ní ušetřena tvrdého
asfaltu. Zanedlouho přecházíme most přes
řeku, který byl pojmenován po našem prvním
prezidentovi T. G. Masarykovi.

Hned za mostem příchozí vítá bílá budova
pohostinství U Mostu . Jen o pár kroků
dál se na velké křižovatce nachází turistický
rozcestník, u nějž měníme červenou značku za
zelenou
a dáváme se s ní doleva ve směru
na Křivoklát. Procházíme malebným centrem
Zbečna, kde nejprve míjíme barokní kapličku
z roku 1698, abychom se záhy dostali k jedné
z nejstarších veřejně přístupných památek
lidové architektury ve středních Čechách, naší
oblíbené roubence Hamousova statku .
Blíže o něm píšeme v první kapitole, trasa
Meandry Berounky.

MASARYKŮV MOST VE ZBEČNĚ

HAMOUSŮV STATEK

Před rokem 1925, kdy byl most dostavěn, bylo
možné dostat se z obce k železnici jen přívozem.
Za většího stavu vody nebo v zimě při průchodu

Naproti statku si, i díky jeho zbarvení, nelze
nevšimnout růžového kostelíka . Zasvěcený
byl svatému Martinovi a dnes je zčásti stíněn
památnými lipami . Kousek od vchodu do 67

kostela zříme pomník obětem první světové kapitoly slibované stoupání, zanedlouho se
války , který nechali vytvořit místní občané z úbočí vrchu Novina (390 m n. m.) můžeme
začít kochat krásnými výhledy do luk a do údolí
roku 1923.
Berounky
.

ZÁTIŠÍ PŘED KOSTELEM SV. MARTINA

VÝHLEDY Z ÚBOČÍ VRCHU NOVINA

Dále nás zelená značka povede necelý půl Pod jednou osamělou borovicí tu na nás čeká
kilometr po silnici, než dorazíme k širšímu i vyhlídková lavička. Nelze se vyjádřit jinak,
prostranství s autobusovou zastávkou než že to je opravdu romantické místo.
a kontejnery na tříděný odpad. Tady zelenou
značku i silnici opouštíme a odbočujeme
doprava na nenápadnou, mírně stoupající
asfaltovou cestu . Po levé ruce se nám nyní
zjeví krásná, téměř 40 metrů vysoká památná
lípa malolistá , jejíž kmen má po obvodu
4 metry a pár centimetrů navrch.
VYHLÍDKOVÉ MÍSTO NAD ZBEČNEM

Když dojdeme ke křížení s asfaltovou cestou,
přejdeme ji a pokračujeme stále ve stejném
směru. Na dalším rozdvojení cest, nacházejícím
se přímo pod dráty elektrického vedení, se dáme
doleva přímo k lesu. V lese se opět setkáváme
s červenou turistickou značkou
vedoucí
po široké lesní cestě, kde uhneme doprava.
A jak jsme dosud od Zbečna hodně stoupali,
budeme nyní příjemně klesat. Po zhruba 800
metrech přicházíme ke skalní vyhlídce Hrby
. Žádný euforický záchvat tady nemáme,
vyhlídka je kvůli vzrostlým stromům již poměrně
skromná.
PAMÁTNÁ LÍPA VE ZBEČNĚ

Noříme se hlouběji do lesa a v jednom divoce
Asfalt se brzy změní ve štěrkovo kamenitou vypadajícím místě míjíme pěknou studánku
68 cestu. Protože od odbočky začalo již v úvodu
, která díky své poloze nese název U Klíčavy.

STUDÁNKA U KLÍČAVY

Turistický rozcestník, ke kterému se dostaneme
po dalších několika minutách chůze, tvrdí, že po
100 metrech chůze doleva (mírným stoupáním
po asfaltové cestě) se dostaneme k hrázi vodní
nádrže Klíčava
. A skutečně. Mohutná
hrázní zeď a rozlehlá vodní hladina se před námi
odhalují v celé své kráse.
VODNÍ NÁDRŽ KLÍČAVA

HRÁZ VODNÍ NÁDRŽE KLÍČAVA
Z hráze Klíčavy je na vodní
dílo pohled pěkný. Ale
dechberoucí záběry na
modrou hladinu členité
nádrže i na monumentální hráz samotnou jsou
skryté jen pod tímto qr
kódem. Vstupte a užijte si
pěkný vyhlídkový zážitek.

Od přehradní hráze není jiné cesty, než se vrátit
zpět. Po asfaltové cestě proto sejdeme dolů až
k úpravně vody, odkud se začaly pravidelné
dodávky pitné vody distribuovat do Kladna
v roce 1954. Po roce 2005 zdejší vodu využívají
také v okolí Stochova a Nového Strašecí. Její
průměrný výkon je 150 litrů za sekundu.
Prakticky celá nádrž se nachází v honitbě Lánské
obory, což v kombinaci s ochranou pitného zdroje
zcela znemožňuje jakýkoli přístup k vodě. Přehrada
Klíčava v údolí stejnojmenného potoka (napájená
rovněž Lánským potokem) byla vybudována mezi
lety 1949 a 1955, aby zásobovala pitnou vodou
město Kladno. Její výstavba je však spojená
s nepopulární Akcí K, násilnou protizákonnou
likvidací klášterů a mužských řeholních řádů, která
proběhla v komunistickém Československu roku
1950 a během níž se internovali mladí řeholníci pro
nucené práce. Více než deseti miliony kubíky vody
bylo zatopeno kolem 70 hektarů plochy, uprostřed
nádrže zůstal jen malý ostrůvek nacházející se
v souběhu klíčavského údolí s údolím Lánského
potoka. Hráz má délku 175 metrů a je
50 metrů vysoká.

Malý kousek za úpravnou (cca 600 metrů),
v místě, kde červená značka odbočuje do velkého
stoupání prudce doleva, turistické značení
opustíme a uhneme z asfaltové cesty jen mírně
vlevo na širokou lesní cestu vedoucí podél téměř
neznatelného potoka
. Projedeme kolem
chatiček, za nimiž nás čeká svěží Kovářův luh
a s ním také dlouhé stoupání. Záhy se dostaneme
na druhou stranu potoka a máme jej tak po
celý zbytek stoupání po levé ruce. Jeho koryto
se postupně začíná prohlubovat a naše cesta
se stává příkřejší. Stezka Kovářovým luhem je
oblíbená spíše mezi MTB cyklisty, pěšího turistu
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tady potkáme jen výjimečně, spíše vůbec.

Aniž bychom to vůbec postřehli, širokou lesní
cestou přejdeme téměř po vrcholu Křížovské
hory. Když se vyloupneme ven z lesa, otevřou se
nám nádherné panoramatické výhledy
do
rozlehlých polí a luk, dole tušíme obec Sýkořici
a za údolím Berounky vidíme zalesněné kopce
křivoklátské vrchoviny.
CESTA SKRZ KOVÁŘŮV LUH

Po dvou kilometrech naštěstí stoupání skončí
a my se ocitáme na úzké silničce u hájenky
Kaly. Když si tu uděláme asi stometrovou
odbočku doleva, dojdeme k pomníku
partyzánské skupiny Andreje Sokolova
a Františka Mátla , který tu nechali vystavět
občané nedaleké Bělče. Partyzánská skupina KRAJINA NAD SÝKOŘICEMI
v těchto místech bojovala v roce 1945.
Zcela zřejmou šotolinovou cestou sejdeme
dolů k prvním sýkořickým stavením. Na třetí
PAMÁTNÍK HAJNÉMU FRANTIŠKU MÁTLOVI
odbočce doprava zahneme a na následující
křižovatce půjdeme rovně po panelové cestě.
Správnou cestu nám na tomto křížení cest
ukáže i malý modrobílý ukazatel na vyhlídku
Pěnčina připevněný na sloupu elektrického
vedení. Panely se brzy změní v pěknou lesní
cestu, která nás po 200 metrech dovede
k impozantnímu výhledu
. Vyhlídka se
nachází pod vrcholem Pěnčina (416 m n. m.),
na který se dá z vyhlídky rovněž vystoupat (není
Od památníčku se malý kousek vrátíme to více než 100 metrů). Z vyhlídkového místa
a pokračujeme dále po žluté turistické značce krásně vidíme na Berounku, široké okolí Zbečna
a kopce křivoklátské vrchoviny. Kromě lavičky
, na kterou jsme se na této cestě napojili.
tu najdeme i praktické fotografické panorama
zachycující krajinu pod námi včetně popisků
názvů jednotlivých terénních útvarů.
VYHLÍDKA PĚNČINA
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Z vyhlídky pokračujeme klesající úzkou
A pokud jste ještě neměli
možnost zavítat na prolesní pěšinkou, jejímž následováním se asi
hlídku Hamousova statku
po kilometru ocitneme ve Zbečně přímo
(a neučinili jste tak ani
u Hamousova statku. Tady už máme volné
virtuálně v rámci trasy
Meandry Berounky), popole působnosti. Buď se můžeme vydat rovnou
dívejte se do nádherných
na železniční stanici, nebo se třeba zajít ještě
interiérů této roubenky
vykoupat do řeky (k ní se dostaneme, když
nyní. Stačí použít tento
qr kód...
z okraje Masarykova mostu seběhneme schody
dolů). Proti proudu řeky také lze jít kolem
přítoku Klíčavy 800 metrů do kempu Riviera
, případně 500 metrů po proudu k osvěžující SOUMRAK...
studánce Rozárka .
Do údolí se pomalu snáší první stíny. Slunko
přestává mít nadvládu nade dnem a začíná
ustupovat nadcházejícímu večeru. Vrcholky
kopců se barví do červena a okolní krajina se
zvolna chystá ke spánku… Na turistických
pěšinách ustává štěbetání turistů, potemnělou
vodní hladinu čeří už jen pár posledních pádel
vodáků, kteří dokončují svoji denní štaci,
a v tábořištích se rozsvěcují ohně. V korunách
stromů doznívá ptačí zpěv a v lesích začínají
STUDÁNKA ROZÁRKA
ožívat noční tvorové. Tu netopýr, tu kuna, lasička,
ježek, sova nebo liška… Do nastalého ticha jsou
slyšet první tóny kytar a trampských písní…
o vodě, přírodě, dálkách, toulavých botách
i o kolejích. Stačí se zaposlouchat. A zasnít se, kam
nazítří vyrazit. Ať je to kamkoli, mějte šťastnou
cestu!

CESTA PODÉL ŘEKY KE KEMPU

PŘÍTOK KLÍČAVY
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