
Úvodní slovo
Pod všemi vyšlapanými stezkami, kudy 
vedou naše výlety, je ukrytý dlouhý příběh. 
Příběh Barrandienu, který se začal se psát už  
v období mladších starohor. Je starý asi miliardu 
let. Mezi jeho řádky je vepsáno něco, co není 
možné zrakem ani zdaleka obsáhnout. Vzal na 
sebe podobu kraje plného bizarních skalních 
útvarů, stěn a jeskyní, bezpočtu stinných roklin 
i slunečných pahorků, lesů i luk, vodních toků, 
a nakonec také lomů a dalších výtvorů lidské 
činnosti posledního století.

Území, kudy vedou naše výlety, se jmenuje 
Geopark Joachima Barranda. Rozkládá se od 
Prahy-Smíchova na jihozápad směrem ke 
Zdicím a Lochovicím, severozápad se dotýká 
okraje křivoklátských lesů. Spadá do východní 
části rozsáhlé geologické jednotky Barrandien. 
Zahrnuje celou chráněnou krajinnou oblast 
Český kras, jihovýchodní část CHKO Křivoklátsko 
a kolem padesáti maloplošných zvláště 
chráněných území. Z přírodních zajímavostí 
této oblasti jsou nejznámější Koněpruské 
jeskyně, z těch nepřírodních je to Karlštejn. Zdá 
se, že ať jdete kamkoli, těmto fenoménům se 
zkrátka nevyhnete. Nyní se vám dostal do ruky 
průvodce, který se o to alespoň částečně pokusil. 
Naší snahou bylo vytvořit takové výlety, které 
vám ukáží kromě těch nejprotřelejších krás také 
ty méně známé, ale i ty, které často zůstávají 
zcela bez povšimnutí.

Aby byly vaše výlety ještě zajímavější, můžete 
cestou sbírat razítka. 

Pokud se vám podaří nasbírat všechna razítka, 
ZAŠLETE OFOCENOU KARTU (v zadní části 
publikace) spolu s vaší korespondenční adresou 
na e-mail: putovani@gpjb.cz a my vám  
na oplátku POŠLEME milý DÁREK. 

Více informací o Geoparku Joachima Barranda 
naleznete na www.gpjb.cz. 

            Šťastnou cestu! 

RAZÍTKO

Název lokality

RAZÍTKO

Název lokality
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Pro lepší orientaci jsou v textu 
použity piktogramy:
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OKOLO BEROUNA  
délka trasy 18 km, převýšení 540 m

CO NÁS ČEKÁ: 
Výlet, na kterém budeme stále na skok od Berouna. 
Možná nás přesvědčí o tom, že za zajímavostmi  
a poznáním není třeba vydávat se nikterak daleko. 
Téma dnešního výletu zní: příroda, geologie, 
paleontologie, vyhlídková místa a netradiční 
architektura.

STEZKA VHODNÁ PRO:
       Celá trasa |         úsek Zahořany – Suchomastská přehrada 
                           |         úsek Zahořany – Počaply   

NÁROČNOST TERÉNU:
Necelé první 4 km z berounského centra na 
hřeben Dědu nás čeká prudší stoupání (asi 280 
m). Po opuštění města jdeme po příjemné lesní 
stezce do Zahořan, odkud nás až k Suchomastské 
přehradě provází asfaltový povrch. Tady můžeme 
zase ulevit ploskám nohou na nezpevněných 
pěšinách. Od přehrady k Jarovu ještě zdoláme kopec  
o 90 výškových metrech (ty výhledy nahoře ale stojí 
za to). Odtud už je to jen kousek po asfaltu pohodlně 
dolů zpět do města.  

1. Kaple U Studánky

2. Vyhlídka na Beroun

3. Rozhledna Děd

4. Zahořanský stratotyp

5. Dělnická kolonie 6. Přehrada Suchomastry 7. Lom Kosov 8. Jarov

 Zdroj: Mapy.cz
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Výchozí místo: Beroun  
Cílové místo: Beroun

Město Beroun



Výlet začínáme v Berouně, městě, které 
je přirozeným centrem geoparku. K vidění  
a navštívení je tady toho velká spousta. Přímo v 
centru najdeme berounské hradby s Pražskou 
a Plzeňskou bránou, Muzeum Českého 
krasu s geologickou expozicí Barrandien, kostel 
sv. Jakuba, Muzeum berounské keramiky  
v malebné Zámečnické uličce, novorenesanční 
Duslovu vilu a v neposlední řadě velké 
množství příjemných kaváren. Několik kroků  
od hlavního Husova náměstí se pak tyčí 
městská hora s rozhlednou a legendárními 
medvědy z večerníčku. Do nejbližšího okolí 
města se dá navíc vyrazit všemi směry na různě 
dlouhé vycházky po stezkách podél Berounky 
či Litavky. Za návštěvu také rozhodně stojí 
Berounský medvěd u vlakového nádraží, kde 
si můžete kromě dobrého jídla a piva objednat 
také pivovarskou exkurzi nebo vypůjčit kolo. 
Kolo či koloběžku seženete za pěkného počasí 
také v mobilní půjčovně koloběžek na 
bývalém autobusovém nádraží. Určitě se tedy 
vyplatí Berounu věnovat samostatný výlet. My 
však dnes vyrážíme poznávat berounské okolí.          

  Z Husova náměstí se vydáme po modré 
a červené turistické značce, která vede kolem 
trojlodního děkanského kostela sv. Jakuba 
Většího , a dále Kostelní ulicí ven z centra. 
Tady míjíme zajímavý krámek – Tadeášovo 
koření , kde je k mání rozmanitě druhů nejen 
koření, ale i bylinek. Hned nato láká k posezení 
restaurace U Hradeb . Přejdeme Třídu 
Politických vězňů, míjíme bývalé Gymnázium 
Joachima Barranda, které se před několika lety 
přestěhovalo o několik desítek metrů dál do 
Talichovy ulice.  Tato pozvolně stoupající ulice nás 
provede kolem samoobslužné jídelny Centra 
na Verandě ,  kam lze ve všední dni zajít na 
chutný oběd. Výbornou vegetariánskou kuchyni 
nabízí pak kavárna Jiná káva   nacházející se 
v úhledném areálu bývalých kasáren, která má 
otevřeno i v sobotu. Kdo nenese velkou svačinu, 
je dobré se v jednom z těchto zařízení zastavit, 
pokud jsme to nestihli v centru. Další možnost 
teplého do žaludku bude až téměř v cíli. 

MĚSTO BEROUN
Berounská kotlina je podle průzkumů trvale 
osídlena již nejméně 7000 let, tedy od mladší 
doby kamenné. Na levém břehu řeky Mže, dnešní 
Berounky, v místech, kde se dal nejsnáze překonat 
vodní tok, byla v 11. století založena osada Brod. 
Tehdy tudy vedla důležitá obchodní stezka z Prahy 
do Plzně a dále do Bavor. 

O dvě století později vznikla na protějším břehu 
osada nazývaná německy Bern, latinsky Verona 
a česky Berona, později Beroun. Obě osady 
byly za Václava II. spojeny a za vlády Karla IV. 
prožíval Beroun dobu rozkvětu. Proslavil se svými 
řemeslníky, zvláště hrnčíři, vinaři, sladovníky  
a pivovarníky. 

Rozvoj města zbrzdily v průběhu staletí husitské 
války, zničující požáry, povodně, třicetiletá válka 
i velká morová epidemie, ale houževnatí obyvatelé 
vždy dokázali město znovu oživit.

Od 18. století se město pozvolna zotavuje a utváří 
do dnešní podoby. S rozvojem průmyslové výroby 
končí sláva řemeslných cechů, kterými se město 
pyšnilo po celý středověk. Rozvíjí se průmysl 
typický pro tuto oblast – železářství, cementářství  
a vápenictví. Přes rozvoj průmyslu si město 
zachovalo řadu historických památek a nabízí celou 
řadu kulturního a sportovního vyžití.
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  KAPLE U STUDÁNKY

Kapli Bolestné Panny Marie nechal vystavět 
berounský děkan Jiří Procházka u studánky, 
jejíž vodě byla připisována léčebná moc.  
K zázračnému prameni putovala procesí 
věřících, byla sem proto zbudována křížová 
cesta a poustevny, které však díky reformám 
Josefa II, po roce 1786 vzaly za své.

U budovy Gymnázia Joachima Barranda 
pokračuje červená značka rovně, zatímco my 
uhýbáme vlevo po prudce stoupajícím chodníku.  

 Ulicí Nerudovou a prudčeji stoupající 
Drašarovou se dostáváme již jen po modré 
značce přímo k lesu.

Přicházíme ke kapličce U Studánky , odkud 
pokračujeme dále po modré prudce vzhůru. 
Zanedlouho se nám  již začínají skýtat příjemné 
výhledy na město pod námi a široké okolí. Modrá 
značka vede mezi stromy, doporučujeme jít  ale 
raději paralelní stezkou podél lesa. Díky tomu 
se můžeme celou cestu vzhůru kochat výhledy. 
Nahoře u vysílače českých radiokomunikací se 
obě stezky potkají na krásném vyhlídkovém 
místě .

DĚD 
Vrchol Dědu je s 492 
m n. m. nejvyšším 
bodem zalesněného 
hřebenu, jehož 
dubové a bukové 
lesy byly v minulosti 
zdrojem kvalitního 
p a l i v o v é h o  
i stavebního dřeva. 
Pod lesem na jižních 

svazích Dědu se ještě v polovině 18. století 
nacházely vinice s dobrou révou. V 19. století 
se vrchol Dědu stával častým cílem sokolských 
výletů, proto zde Klub českých turistů 
společně s Okrašlovacím spolkem v Berouně 
nechal vybudovat 12 m vysokou rozhlednu.  
V roce 2011 byla vyhlášena druhou nejhezčí 
rozhlednou Prahy a středních Čech (hned za 
rozhlednou Petřínskou). Okolí Dědu patří také 
k významným nalezištím zkamenělin. Místní 
paleontologická lokalita je známa jako Drabov. 
Hřeben Dědu je tvořen tvrdými křemenci, 
usazenými horninami starými asi 460 milionů 
let, které vznikly v mělkém ordovickém moři. 
Úpatí Dědu tvoří břidlice, které jsou taktéž 
ordovickými sedimenty, ale z pozdějšího 
období. V ordovickém moři žilo množství 
živočichů, jejichž pevné schránky se v podobě 
zkamenělin dochovaly dodnes.

Lesem tvořeným duby a buky se vydáme po 
hřebeni Dědu, po kterém pokračujeme až 
na stejnojmennou rozhlednu . Výhled je tu 
poněkud omezený, ale díky relativně nové 
mýtině na jihovýchodní straně vidíme okraj 
Berouna a daleko za ním také hřeben Brd. Na 
severní straně se odkrývá zvlněná Křivoklátská 
vrchovina.
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Škola má rozsáhlé sportoviště včetně nafukovací 
haly, není tedy divu, že vedle stezky vyrostla 
venkovní posilovna  a volně  přístupná 
lezecká stěna na bouldering. Po chvíli začíná 
stezka pro cyklisty. Vlevo od ní je starý volně 
přístupný třešňový sad. Otevírají se tu hezké 
výhledy , je vidět také Kostel Nanebevzetí 
Panny Marie   v králodvorské městské části 
Počaply. Za chvíli procházíme přímo kolem 
kostela a ocitáme se na Preislerově náměstí 

. Na zdi zdejší staré školy má pamětní desku 
její někdejší žák, později secesní malíř, Jan 
Preisler, který je také pohřben na zdejším 
hřbitově. Ve spodní části náměstí se pod stromy 
ukrývá pomník obětem první světové 
války. Pozornosti neunikne bývalé kino a níže  
na Fügnerově ulici také měšťanský dům  
č.p. 62 a 63.

Překonáme plzeňskou silnici a vydáme se užší 
ulicí U Vrby. Zanedlouho odbočuje doprava 
stezka pro pěší, kterou se dostaneme na most 
přes dálnici a následně přes řeku Litavku.
Na křižovatce odbočujeme vlevo do králodvorské 
městské části Karlova Huť. V hostinci  
U Karla IV.  je možné se osvěžit pivem 
nebo limonádou. Ve vedlejším obchodě  
s potravinami s příznivou otevírací dobou 
(včetně víkendů) lze zakoupit něco k snědku. 
Přecházíme koleje a pokračujeme silnicí vzhůru. 
Zkraje lesa vpravo se objevují tajemně vypadající 
schody. Dovedou nás ke starým dělnickým 
domům na Výšinách . V podmračeném 
počasí tu bývá tajuplná atmosféra. Vracíme se 
na silnici a pokračujeme po ní dále. 

 Modrou turistickou značku měníme za 
zelenou, po které budeme pokračovat až do 
králodvorské městské části Zahořany. Stezka 
vede logicky pěkně z kopce. Po chvíli z lesa 
přímo vypadneme do rozlehlého prostoru 
jakoby nedozírných polí. Už se do nich začala 
vměstnávat nová zástavba, ale i přesto je tu 
výhled pěkný. Stezka nás  nyní vede podél lesa 
ke starému lesnímu parketu, kde se za dob 
jeho slávy pořádaly koncerty pod širým nebem.  
V současné době existuje iniciativa za vyčištění, 
úklid a rozumné využití Zahořanského lesíka. 
Za chvíli se ocitáme na silnici, po které musíme 
necelých 200 m, než se dostaneme k mostku 
přes Dibeřský potok. Jezdí tu poměrně dost 
aut, takže je třeba mít své pejsky a děti pod 
dozorem. Kousek od mostku stojí (se svojí 
sytě žlutou barvou dost vyzývavě) příjemná 
hospůdka v latinsko-americkém stylu s názvem 
Pásovec .Přejdeme mostek a vydáme se ulicí 
Za Potokem podél malého lipového stromořadí. 
Míjíme památník válečným obětem   
z roku 1926. 

 Za chvíli opouštíme zelenou a pokračujeme 
po žlutém místním značení. U základní školy 
přecházíme silnici a vstupujeme do přírodní 
památky Zahořanský stratotyp  .

Barrandovou lokalitou. Na povrch zde vystupují 
horniny tzv. zahořanského souvrství s hojností 
zkamenělin. Dnes se dají zkameněliny sbírat ze 
suti na jižním svahu. Nejhojněji se zde vyskytují 
trilobiti, ramenonožci a ostnokožci.  

ZAHOŘANSKÝ STRATOTYP

Přírodní památka vyhlášená roku 1977 
na rozloze 1,25 ha je tvořena prvohorními 
sedimenty ordovického stáří a bývala klasickou  
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Cestou míjíme bývalý závodní hotel, který se 
později stal na čas kulturním domem, bývalé 
ředitelství železáren a za křižovatkou, na 
které se vydáme vlevo (silnice vpravo vede na 
Křižatka), pak luxusní zrekonstruovanou vilu. 

KARLOVA HUŤ

Železo se v Karlově Huti vyrábělo už od poloviny 
14. století, v roce 1595 tu byla postavena první 
vysoká pec v Čechách. Zpracovávala se zde ruda 
z nedaleké Krušné hory z dolu Hrouda u Zdic  
a z nučických dolů. K nebývalému rozmachu 
zdejšího železárenského průmyslu došlo v druhé 
polovině 19. století. Díky přebytku pracovních 
míst se najímali i přespolní zaměstnanci, 
kteří se do zaměstnání dostávali i dvě hodiny.
Ředitelství železáren se proto rozhodlo vystavět 
jednoduché noclehárny v místní části Výšiny. 
Postupně se přidal také závodní hotel, závodní 
nemocnice, která byla prvním lůžkovým 
zařízením na okrese, další obytné budovy  
a honosné vily obklopené velkorysými 
zahradami pro úředníky a ředitele. Dnes už 
poněkud zašlé budovy zůstávají mistrovskou 
ukázkou účelové architektury 20. století. 

Víte, že... v roce 1978 se zde točil 
film Tajemství ocelového města?

Pokud budeme na další křižovatce pokračovat 
rovně, dostaneme se k železničnímu přejezdu 
a následně pak na cyklostezku Po stopách 
českých králů , po které už je to jen malý 
kousek podle řeky Litavky do Berouna. Zbývá-li 
ještě dostatek času i energie, pokračujme vpravo. 
Podcházíme železniční most a za chvíli jsme  
u Suchomastské přehrady .

SUCHOMASTSKÁ PŘEHRADA

Výstavba vodní nádrže o rozloze 9,2 ha byla na 
Suchomastském potoce dokončena v roce 1960. 
Jejím účelem byla primárně kumulace vody pro 
případnou potřebu Králodvorských železáren. 
Hráz má délku 85 m, výšku pak 13,5 m.  Nádrž 
je oblíbená mezi rybáři, ostatní rekreační 
aktivity se tu neprovozují.
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Přicházíme do berounské městské části Jarov. 
Na návsi si prohlédneme pseudorománskou 
kapli sv. Václava  se zvoničkou nad 
průčelím z roku 1862. Odsud už zbývají necelé 
dva kilometry z kopce na berounské vlakové/
autobusové nádraží. 

LOM KOSOV
 

Lom Kosov byl otevřen začátkem dvacátého 
století v souvislosti s rozšiřováním provozu 
Králodvorské cementárny. Kdysi zde byla 
mezistanice lanovky spojující Císařský lom  
a Koněprusy, v 50. letech byl pak lom propojen  
s cementárnou kilometr dlouhým tunelem, jímž 
se transportoval vytěžený materiál k dalšímu 
zpracování. Na dně lomu se vytvořilo jezero, 
jehož hladina se nachází na úrovni prvního 
patra. V tomto patře jsou odkryty motolské 
vrstvy liteňského souvrství s množstvím 
graptolitů. Černé graptolitové břidlice se mísí 
s vrstvami tufů, tufitických břidlic a různých 
pyroklastik.

Po nezpevněné cestě se vydáme ke schodům 
vedoucím na hráz. Po vystoupání vzhůru se 
otvírá krásný pohled na vodní hladinu. Nádrž 
musíme nyní obejít zprava. Kus jdeme po silnici 
a posléze se napojíme na zelenou turistickou 
značku  .  Tady začíná být cesta romantická. 
Zanedlouho se stezka od přehrady odpojí a míří 
prudším stoupáním směrem k Jarovu. Nahoře se 
před námi rozprostírají louky a krásné výhledy

 na Beroun a Králův Dvůr. Abychom si 
výhledy vychutnali ještě více, můžeme se vydat 
po cestě vpravo podél lesa až na horní okraj 
louky. Poté se vrátíme zpět na zelenou.

Míjíme několik cest, které vedou do bývalého 
lomu Kosov .

Ve vyšším patře se hojně vyskytují diabasy. Pro 
názorný odkryv přechodu spodního a svrchního 
siluru je sice Kosov oblíbeným místem exkurzí, 
ale ke vstupu je nutné povolení. 

COUNTRY RESTAURACE ELDORÁDO

KAPLE SVATÉHO VÁCLAVA

RAZÍTKO

Muzeum Českého krasu v Berouně 
(Husovo náměstí)

RAZÍTKO

Muzeum Berounské keramiky 
(Zámečnická ul.) 09



1.
2.

3.
4.

5. 6.

7.

8.

Bezbariérová Berounka 
délka trasy 20 km, převýšení 145 m

CO NÁS ČEKÁ: 
Příjemný nenáročný výlet s romantickými výhledy na 
řeku Berounku a s řadou možností občerstvení. 

NÁROČNOST TERÉNU:
Většinou rovinatá trasa je proti ostatním unikátní 
v tom, že je možné ji absolvovat nejen pěšky či na 
kole, ale i na kolečkových bruslích nebo s kočárkem  
(v úseku Řevnice – Praha-Radotín). Celá trasa vede 
po pěkném asfaltu převážně po cyklostezce bez aut  
a je hojně lemována turistickou infrastrukturou. 

STEZKA VHODNÁ PRO:
     Celá trasa|        úsek Řevnice – Praha-Radotín               

Pěší turisté mohou chvílemi odbočit na pěšinky 
podél Berounky. Stezka kopíruje trasu železnice, 
je tedy možné zvolit libovolně dlouhý úsek cesty. 
Pokud trasu začínáme v Zadní Třebani, je třeba 
dbát zvýšené opatrnosti – cyklostezka Po stopách  
českých králů do Řevnic je vedena po hlavní silnici. 
Máme tu ale i variantu pro pěší (viz níže). V Řevni-
cích překonáváme dlažební kostky a cca 200 m úsek  
po panelových deskách s neupraveným nájezdem.

1. Zadní Třebaň

2. Černá skála

3. Dobřichovice

4. Dobřichovická odpočívadla

7. Kazín5. Černošice - Mokropsy 6. Přístaviště 8. Stezka podél Berounky

 Zdroj: Mapy.cz

Výchozí místo: Zadní Třebaň                                               
Cílové místo: Praha-Radotín                
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Naproti stojí výklenková kaple zasvěcená 
sv. Janu Nepomuckému  a kousek dál 
památník padlým . Nechybí ani turistický 
přístřešek  vyřezávané stojany na kola, 
informační tabule a samozřejmě několik 
možností něčeho dobrého do žaludku. Raritou 
je Lidový dům  s neobvyklou stravovací 
nabídkou – neomezená konzumace za 85 Kč 
(rok 2016). Jen pozor – na talíři nesmí nic zbýt, 
jinak se doplácí 50 Kč. Další možnosti stravování 
jsou v hospůdce a penzionu U Mlýna 

, který dříve sloužil jako mlýn, pekárna  
a statek a kde dostanete mimo jiné také pivo 
Bobr z místního pivovaru , nebo v Country 
hospodě  nacházející se v pěkném kempu 
Na Ostrově .

V černošické osadě Údolí Staré Řeky zdoláváme 
prudké stoupání. Po opuštění osady je nutné jet 
cca 400 m po silnici.   

Vystoupíme z vlaku na malém nádraží  
v Zadní Třebani , odkud se vydáme silnicí 
do centra obce. Prvních 200 m následujeme 
žlutou turistickou značku  (směr Halouny). 
Hned co přejdeme koleje, značku opustíme  
a pokračujeme po silnici dále, abychom se  
za chvíli dostali na malé náměstíčko. 

ALTERNATIVNÍ TRASA PRO PĚŠÍ  
 
Lze zvolit variantu kolem vody (viz mapový 
výřez). Přístup k vodě je ihned od nádraží. 
Sklesáme pod most přes řeku a dáme se po 
proudu.

ZADNÍ TŘEBAŇ

Ač má tato malebná obec na řece jen kolem 700 
obyvatel, má návštěvníkům hodně co nabídnout. 
Centrum obce stráží černý pěšák ,   
jedna z karlštejnských šachových figur. 

KARLŠTEJNSKÉ ŠACHY
 
Karlštejnské šachy jsou zajímavým turistickým 
projektem regionu Karlštejnsko. Šachové 
figury jsou rozmístěny v jednotlivých obcích. 
Figura vždy nese znak dané obce. Nejkratší 
trasa po všech figurách měří cca 72 km.  
Ze všech figurek chybí pouze bílý pěšec, který stojí  
v pelhřimovském Muzeu rekordů a kuriozit. 
Jedná se totiž údajně o největší šachy na světě. 

KARLŠTEJNSKÉ ŠACHY
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Po překonání již zmíněné „řevnické překážky“ 
v podobě dlažebních kostek a krátkého 
úseku z panelů přejdeme železniční přejezd.  
Za ním se hned dáme vpravo směr Lety (řeku 
nepřecházíme). Krásná asfaltová cyklostezka 
nás dovede k dalšímu mostu přes řeku Berounku, 
který tentokrát přejdeme a dostaneme se do 
Letů. Za mostem odbočíme po cyklostezce 
nejbližší odbočkou doprava. Tady si můžeme 
udělat přestávku při občerstvení U sokola .

Další, mezi cyklisty velmi oblíbenou, 
občerstvovací stanici Srub u Kocoura   
potkáme již asi po 500 metrech.  „Srub“ 
hlídá bílý střelec – další z karlštejnských 
šachových figur.

Po proudu řeky se plynule dostáváme do 
Dobřichovic . Upozorní nás na to pohled 
na dvě věže Dobřichovického zámku . Celý 
zámek se nám ukáže až později společně
s památnou Svatojánskou lípou.

Pokud budete mít štěstí, potkáte v Zadní Třebani 
i místního čuníka Pepu. 

ALTERNATIVNÍ TRASA PRO PĚŠÍ
 
Pěší turisté a zdatní cyklisté mohou zvolit 
variantu kolem kolejí a dále podél řeky 
(viz mapový výřez na předchozí straně). 
U železničního přejezdu se vydáme ulicí  
V Zahrádkách. Za chvíli se ocitneme na hlavní 
silnici, ale po 150 metrech zas můžeme sejít  
k řece ulicí Pod Chybou. 

Zvolíme-li tuto variantu, naskytne se nám 
výhled na diabasovou Černou skálu na 
protějším břehu, kde možná spatříme  
i horolezce. Navíc zde potkáme pitný pramen,  
k němuž si jezdí místní pro vodu. Na hlavní cestu 
se pak v Řevnicích dostaneme podchodem pod 
kolejemi.

ČERNÁ SKÁLA

SVATOJÁNSKÁ LÍPA   
V DOBŘICHOVICÍCH
Lípa byla vysazena roku 1729 společně  
s umístěním sochy svatého Jana Nepomuckého 
(odtud nese lípa svůj název). Je stará téměř 300 
let. Za tu dobu byla svědkem zdejších četných 
povodní. Lípa má výšku více než 30 m, v obvodu 
pak měří kolem 5 m.  
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Než k zámku dojdeme, máme další možnost se 
občerstvit, tentokrát v restauraci  V & B . 
Míjíme také velmi příjemné infocentrum ,  
kde se můžeme informovat prakticky  
o veškerém dění ve městě a okolí. Tady si musíme 
dát pozor na značení, odbočka za infocentrem 
se velmi snadno přejde. Řeku v Dobřichovicích 
nepřecházíme. 

ZÁMEK DOBŘICHOVICE

V 16. století byl rytířským řádem Křižovníků na 
místě bývalé tvrze vystavěn renesanční zámek, 
aby sloužil jako letní sídlo velmistrů. Zámek 
několikrát vyhořel a po jeho obnově v 18. století 
získal současnou pozdně barokní podobu.  
V roce 1948 připadl státu. Dnes je opět 
majetkem Křižovníků, kteří jej postupně 
rekonstruují. Ze zámeckých interiérů je 
přístupná restaurace Zámecký had . 

OSADA ÚDOLÍ STARÉ ŘEKY
...vznikla nejspíše spojením osady „Staří 
Kamarádi“ a osady „Stará Řeka – Klub Údolí 
Staré Řeky“ v roce 1946. Kořeny předchozích 
osad však můžeme hledat už v roce 1931. Dnes 
čítá osada asi 180 chat. 

Je-li libo čerstvou rybu z místních sádek nebo 
hovězí steak, vezmeme to vpravo ulicí U Mlýna, 
kde se zastavíme v restauraci Grill & Fish 
Mlejn .  Jinak odbočíme až u kapličky 
sv. Václava  do ulice Dr. Janského, kde nás 
k dalšímu občerstvení zve výborná restaurace 
Luna . Samotný výhled na řeku nám pak 
může zpříjemnit i občerstvení s posezením  
U Dvou přátel . 

Dostáváme se k přístavišti Pláž Přívozu 
Kazín , kde jsme zváni na vyhlídkovou 
plavbu. Můžeme tak část trasy absolvovat po 
vodě. Například dvacetiminutovou plavbu 
na přístaviště Mokropsy, kde se na naši 
trasu zase napojíme. Pokud zůstaneme věrni 
pevnému povrchu, pokračujeme dále podél řeky 
přes osadu Pod Hladkou skalou. Pěší turisté 
mohou jít stále rovně pěšinkou podél řeky. Kdo 
dává přednost hladkému povrchu, asi 300 m 
dlouhý úsek obejde po zpevněné cestě zleva.

Na dalším úseku cesty až do obce Černošice-
Mokropsy  jsou pozoruhodně ztvárněná 
odpočívadla . Na okraji obce nás vítají 
malebné chatičky v osadě Údolí Staré Řeky 
a jeden občerstvovací domek , v němž 
načerpáme síly, protože nás čeká nejstrmější 
kopec celé trasy. Po jeho vystoupání nám budiž 
odměnou úchvatný výhled na řeku. Opouštíme 
osadu a po silnici strmě klesáme směrem k řece. 

KADEČKŮV MLÝN – odbočka z trasy

Chceme-li si prohlédnout Kadečkův mlýn  
z 2. poloviny 14. století, na první křižovatce se 
vydáme vpravo ulicí Na Skále. V roce 1923 zde 
byla zřízena hydroelektrárna, která dodávala 
elektřinu pro Mokropsy a Všenory. Svůj název 
získal mlýn po Bohumilu Kadečkovi, který jej 
vlastnil od roku 1927. Samotný mlýn je bohužel 
nepřístupný. Je však vidět z železničního mostu 
přes řeku.  
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KAZÍN

Nedaleko přístaviště Mokropsy je na pravé 
straně řeky vidět skalní ostroh Kazín. Název mu 
dala lidová legenda, podle které zde měla mít 
sídlo Krokova dcera Kazi. Tato skutečnost však 
dokázána nikdy nebyla. Prokazatelně tu však 
stávala středověká tvrz, nalezeny byly rovněž 
stopy staršího neolitického osídlení (pozdní 
doba kamenná) a pozůstatky halštatského 
hradiště ze starší doby železné. 

ČERNOŠICE 
 
Obec ve své dnešní podobě vznikla v roce 1950 
sloučením Horních a Dolních Černošic a obce 
Mokropsy. Od počátku 12. století se tyto obce 
rozkládaly na staré stezce spojující pražskou 
kotlinu s jihem Čech, a to v těsné blízkosti brodu 
přes Berounku, tehdy nazývanou Mže. V roce 
1862 zde byla vybudována železnice vedoucí  
z Prahy do Plzně, což bylo impulzem pro stavbu 
letních honosných obydlí Pražanů. 

Od přístaviště se cesta stáčí od řeky ulicí 
Ukrajinskou, po které jdeme až k napojení na 
cyklostezku č. 3  . Po té pokračujeme vpravo 1,5 
km podél kolejí až k nádraží v Černošicích .  

Těsně před nádražím odbočujeme vpravo. 
Po témže břehu řeky budeme pokračovat po 
cyklostezce A1  až do Radotína. Po chvíli 
necháme za zády i poslední chatky chatové 
osady. Asi po 1,5 km se stezka rozdvojuje.  
Levá varianta vede mezi poli, je jen o 200 m delší 
než stezka podél vody a za necelého 1,5 km se 
obě cesty zase setkají u občerstvení Říční 
lázně , které hlásá celoroční provoz. V dohledu 
už na nás vykukuje cíl naší trasy, městská část 
Praha-Radotín . Na vlakovou stanici se člověk 
dostane díky přehlednému značení. 

VÝHLED NA ČERNOŠICE

ŘÍČNÍ LÁZNĚ

RAZÍTKO

Srub u Kocoura v Letech
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1.

2.

3.4.5.

6.

7.

8.

Na prahu Prahy, část 1 – Modřanská rokle 
délka trasy 11 km, převýšení 114 m

CO NÁS ČEKÁ: 
Trasy Na prahu Prahy, část 1 a 2 jsou jedním z mnoha 
ideálních tipů na víkend v Geoparku Joachima 
Barranda. Během dvou až tří dnů poznáme 
nejen krásnou přírodu se spoustou geologických 
zajímavostí na okraji české metropole, ale také 
řadu kulturně-historických míst, kde se psaly dějiny  
a kde žily významné osobnosti. Tato první trasa vede 
krásnými scenériemi podél vodních toků. 
NÁROČNOST TERÉNU:
Trasa není fyzicky příliš náročná, vede hlavně po 
asfaltových rovinatých cestách. Výjimkou je jen asi

STEZKA VHODNÁ PRO:
     Celá trasa | Libuš  –  Modřany: cyklostezka A21,
                                  Modřany – Zbraslav: cyklostezka A2                

kilometrový úsek od vstupu do přírodního parku 
Modřanská rokle k soutoku Písnického a Libušského 
potoka, který má podobu úzké pěšiny. Ta několikrát 
překonává Písnický potok – nejprve malým brodem, 
později po dřevěné lávce a následně po dřevěných 
paletách. Značení je nové, kvalitní, orientace je 
tedy poměrně snadná. Není se opravdu čeho bát. 
Pokračování podél řeky na Zbraslav je rovněž 
nenáročné. Pokud na trasu nastoupíme namísto 
Písnici už v Libuši (ulice Na Šejdru) a využíváme-li 
paralelních cyklostezek (z Libuše A21, od Modřan 
A2), lze ji považovat za bezbariérovou.

1. Písnice

2. Modřanská rokle

3. U nádrže Libušská

4. Na Zvonici

5. Central park Modřany 6. Stezka podél Vltavy 7.Naučná stezka Počítáme s vodou 8. U posledního kelta

 Zdroj: Mapy.cz
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 Naše putování začínáme na jižním okraji 
Prahy, v Písnici, na stejnojmenné autobusové 
zastávce . Autobus sem jezdí od metra Kačerov. 
Zdejší rozcestník nám nedává na vybranou, a tak 
vyrážíme po modré značce směr Zbraslav. Vede 
nás kolem rybníků na Písnickém potoce – první 
z nich nese název Švarcák. Míjíme obytnou 
červenou budovu statku údajně založeného v roce 
1491 a také jezdeckou stáj, která mimo jiné nabízí 
dětem jízdu na ponících. Cestu nám zpestřují 
originální kovové rozcestníky, které odkazují 
na jednotlivé písnické zajímavosti.

Druhý rybník se jmenuje Obecňák. Ten je 
zajímavý svým využitím. Kromě klasického 
využití pro požární účely a chov ryb se tu hrával 
hokej – kolem roku 1955 i závodně. 

Na rozcestí Písnice-pod rybníkem se nenecháme 
svést   žlutou   značkou,   zůstáváme   nadále 
na modré. Míjíme areál Kamenný dvůr , 
který nabízí restauraci, bowling i ubytování. 
Za chvíli už odbočujeme vlevo ven do přírody. 
Vstupujeme do lesa a zároveň do přírodní 
památky Modřanská rokle .

PŘÍRODNÍ PAMÁTKA MODŘANSKÁ 
ROKLE

Byla vyhlášena už roku 1988 na ploše 125 
hektarů. Je charakterizována Písnickým  
a Libušským potokem, které se v rokli stékají. 
Ochranářsky je tato přírodní památka význačná 
zejména svými lužními porosty s výskytem 
teplomilných společenstev na svazích, které 
jsou však ohrožovány nepůvodními vysázenými 
dřevinami, hlavně trnovníkem akátem  
a borovicí černou.  Nachází se zde také několik 
útvarů, které stojí z geologického hlediska 
za pozornost. Jedná se zejména o několik 
starých lomů, kde jsou vidět droby a prachovce.  
Po cestě jsou vidět také skalky tvořené 
dobříšskými slepenci.

Po pravé ruce se nám brzy otvírá výhled na 
chovný rybník Kalibárna, kde se dá v létě 
koupat, v dobrých zimách pak bruslit. 

ORIGINÁLNÍ ROZCESTNÍK V PÍSNICI
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Odtud už to není daleko k rozcestí s páteřní 
asfaltovou cestou vedoucí hlavní částí Modřanské 
rokle, kudy také prochází Naučná stezka 
Modřanská rokle . Ta nám nabízí řadu 
zdařilých informačních panelů se zajímavými 
informacemi o zdejších lesích, zvířatech, 
rostlinách, geologických zajímavostech i o tom, 
že tu kdysi bývaly pastviny. Orientace zde je 
snadná, nicméně stále následujeme modrou 
značku. Cesta kopíruje Libušský potok, 
který se téměř milion let zařezával do zdejších 
podložních hornin a dal hluboké Modřanské 
rokli její charakteristický tvar. Přirozené 
meandrování potoka v údolí dalo rozvinout se 
cennému porostu ptačincových olšin, v nichž 
převažuje olše lepkavá, jasan ztepilý a několik 
druhů vrb. Během stavby sídlišť a závodů  
v Libuši v 70. a 80. letech byl potok v kritickém 
stavu. Dnes je však opět živým tokem hostícím 
mnoho bezobratlých živočichů.

Malou pauzu si můžeme dát u retenční nádrže 
Libušská, jejíž hráz má výšku 11 m, šířku pak 
97 m. Zde k odpočinku svádí turistický přístřešek  
s lavičkami .

RYBNÍK KALIBÁRNA

Pro malé neposedy je tu k dispozici dětské hřiště. 
Třeba tu během odpočinku uvidíme kachnu 
divokou, slípku zelenonohou, skokana nebo 
některého z četných druhů motýlů.

Rozcestník s názvem Modřanská rokle je 
dostatečně výmluvný. Pokud se chceme podívat 
na retenční nádrž a zdejší porosty trochu  
z nadhledu a zároveň si chcete užít alespoň 
chvilku náročnějšího terénu, odbočte na zelenou 
ve směru Kamýk, přejdeme hráz a dáme se do 
kopce, kde po pár metrech budeme mít pěkný 
výhled na nádrž i její okolí . 

Modrá trasa dále pokračuje kolem starého lomu. 
Na konci Modřanské rokle se můžete zastavit na 
občerstvení U osamělé blechy , které leží 
v areálu hřišť na národní házenou. O pár metrů 
dále vcházíme do městské části Modřany. Pokud 
jste došli až k rozcestníku Modřany-poliklinika, 
máte v nohách něco přes pět kilometrů. Naskočit 
tu můžete na tramvaj nebo autobus  a vydat 
se domů.

 Kdo má dostatek času a sil, nechť se 
drží modré značky. Po chvíli se ocitáme  
v parkovém areálu Na zvonici . Nabídka 
je pestrá: vyhlídka, dětské hřiště, stojany na kola  
i zajímavě řešené lavičky. Hlavní devízou areálu 
jsou především pěkná parková úprava, zvonice, 
nová křížová cesta a poblíž stojící kostel 
Nanebevzetí Panny Marie .

POSEZENÍ U RETENČNÍ NÁDRŽE LIBUŠSKÁ
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Pod kostelem trasa přechází silnici K Dolům  
a vydává se do moderně vystavěné čtvrti. Značka 
tu však vede po schodech, a proto cyklistům  
a lidem s kočárky doporučujeme obejít úsek 
vpravo ulicí K Dolům, U Domu služeb a zpět 
doleva přes Central park. U parku se můžete 
občerstvit v cukrárně s názvem Snídejte 
šampaňské  či v restauraci Modřanský 
biograf .

Podejdeme silnici a dostaneme se k železniční 
stanic . Pokud vlakem neodjedeme domů, 
pokračujeme na upravenou stezku k Vltavě. 
Modré značení je stále hlavním ukazatelem 
trasy, a proto tu odbočíme doleva a směřujeme 
proti proudu řeky. U stezky, jejíž nevýhodou ve 
špičce bývá silný cyklistický i bruslařský provoz, 
staví také přívoz P6. Případné zájemce převeze 
přes řeku do Lahoviček.

PARKOVÝ AREÁL NA ZVONICI

CENTRÁL PARK V MODŘANECH

Modrá značka kopíruje břeh řeky a míří jižním 
směrem do Komořan. O chvíli později se stáčí 
mírně dál od Vltavy. Mezi ní a naší stezkou se totiž 
rozprostírá přírodní památka Komořanské  
a modřanské tůně .

CESTA PODÉL VLTAVY

PŘÍRODNÍ PAMÁTKA KOMOŘANSKÉ 
A MODŘANSKÉ TŮNĚ

... se nachází přímo u soutoku Berounky  
a Vltavy a je známa také jako Modřanské 
laguny. Je jednou z nejnověji vyhlášených 
zvláště chráněných území v Praze. Vyhlášena 
byla až 1. listopadu 2014 na rozloze necelých 
13 hektarů. Tůně byly ale vybudovány už v 
19. století coby ochrana před povodněmi. 
Následnou výstavbou soustavy říčních jezů 
ale ztratily svůj původní význam a díky jejich 
postupnému zarůstání zde vznikl druhotný 
ekosystém nivních a lužních porostů. Některé 
tůně jsou téměř celé pokryty okřehkem menším, 
dominuje také růžkatec ostnitý. Okraje tůní jsou 
lemovány rákosinami, nejnápadnější je asi 
chrastice rákosovitá. 

V tuto chvíli vede cesta podél železnice a míjí 
občerstvení U Kristiána  ,  které za příznivého 
počasí nabízí něco do hrdla. Jen o několik set 
metrů dále je další možnost ukončit procházku 
na nádraží Komořany , které najdeme  
po odbočení vlevo. Máme za sebou 8 km. 

V místě, kde se modrá značka odchyluje vpravo 
od cyklostezky, půjdou pěší turisté dále po 
značce k vodě.18



podél vody na nádraží Jarov  (3 km) nebo až 
do Vraného nad Vltavou (5 km). 

Trasu vhodně doplňuje naučná tabule Laguna  
a naučná stezka Počítáme s vodou . 

Ta předznamenává, že vcházíme na území 
přírodní památky Komořanské a modřanské 
tůně. Pro cyklisty a kočárky je lepší pokračovat po 
cyklostezce A2 .  Obě stezky vedou souběžně 
až k mostu Závodu míru. Zanedlouho potkáme 
občerstvení U Koutského pramene  a jen  
o několik desítek metrů dál stánek U Posledního 
Kelta , které nabízejí posezení na vskutku 
velké ploše s bohatou infrastrukturou služeb.

Těsně před ním se modrá značka spojuje se 
žlutou . Tady máme bohatě na vybranou. 
Etapu zde můžeme uzavřít a dojít posledních 
300 m na nádraží Praha-Zbraslav . Máme-
li však ještě čas a energii, zvolíme si jednu  
ze dvou variant pokračování (trasa Na prahu 
Prahy, část 2). Tyto varianty jsou určené již jen 
pro pěší. Cyklistům doporučujeme pokračovat 
dále po cyklostezce .

NAUČNÁ STEZKA POČÍTÁME S VODOU

U POSLEDNÍHO KELTA

ZBRASLAV

STEZKA PODÉL VLTAVY

RAZÍTKO

Restaurace Kamenný Dvůr v Písnici

RAZÍTKO

Cukrárna Snídejte šampaňské  
v Modřanech

19

PŘÍSTAVIŠTĚ MODŘANY



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Na prahu Prahy, část 2 – Šance
délka trasy 8 + 5 km, převýšení 300 + 150 m

CO NÁS ČEKÁ: 
Cesta za poznáním Keltů a jejich největšího hradiště, 
které v České zemi vybudovali. Tato etapa z velké části 
kopíruje naučnou Keltskou stezku, vede přes hradiště 
Šance, Točnou a Břežanským údolím zpět na Zbraslav. 
Proti stezce Na prahu Prahy, část 1 – Modřanská 
rokle je tato trasa divočejší, ale o to větší odměny  
v podobě výhledů nás čekají. Tento osmikilometrový 
okruh můžeme spojit s okruhem Na prahu Prahy, 
část 3  –  Závist (7 km) a doplnit prohlídkou zajímavostí 
Zbraslavi (5 km). Spojením všech okruhů vzniká 
skvělý celodenní výlet. Všechny okruhy mají výchozí  
i cílové místo shodně na zbraslavském nádraží.

STEZKA VHODNÁ PRO:
     

NÁROČNOST TERÉNU:
Úvodní úsek v délce 1 km stoupá po asfaltové cestě. 
Táhlé stoupání pokračuje i v lesní pasáži až na vrcho-
lové partie Šance. Odbočka k Nickerlově vyhlídce je 
určena pro zdatnější chodce – velmi prudká s droli-
vým podložím. Další část stezky na Točnou a dále do 
Břežanského údolí je bezproblémová, většinou jde  
o mírný sestup. Prostup samotným Břežanským údo-
lím je náročnější – divoká úzká a místy blátivá stezka 
s kořeny a šikmými pasážemi. 

1. Přírodní památka U Závisti

2. Nickerleho vyhlídka

3. Přírodní rezervace Šance

8. Karlův stánek

4. Točná 5. Pomník Vítězslava Hálka 6. Minizoo Břežanské údolí

9. Lesopark Belveder

 Zdroj: Mapy.cz

7. Zámek Zbraslav

Výchozí místo: Praha-Zbraslav 
Cílové místo: Praha-Zbraslav              
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Odtud jdeme po žluté značce  ve směru 
Točná. Po chvíli se dostáváme k občerstvení  
U Posledního Kelta , které je místem, kde se 
naše trasa setkává s trasou Na prahu Prahy, 
část 1 – Modřanská rokle. Tam se žlutá odpoutá 
od souběžné modré a stoupající ulicí Závist vede 
již samostatně. Nabízí pěkné pohledy na řeku 
Vltavu i historické části Zbraslavi .

Po několika stech metrech značka překonává 
rušnou silnici z Komořan na Zbraslav. Zájemci 
mohou trasu začít případně také právě zde, 
neboť se tu nachází autobusová zastávka Závist 

. Pokračujeme po okraji chatové osady, odkud 
se otevírá další zajímavé panorama. Po chvíli se 
dostáváme k lesu, kde také začíná NS Keltská 
stezka  a zároveň přírodní rezervace 
Šance .

SKALNÍ DEFILÉ PŘÍRODNÍ PAMÁTKY 
U ZÁVISTI

Masív prvohorních ordovických vrstev břidlic, 
drobů a letenských vrstev byl odkryt při 
budování zářezu pro komunikaci mezi Zbraslaví 
a Komořany.  

PŘÍRODNÍ REZERVACE ŠANCE 
 
...byla vyhlášena už v roce 1982, a to 
hlavě kvůli ochraně živočichů a rostlin 
vyskytujících se na skalnatých svazích v údolí 
Břežanského potoka. Významný geologický 
profil je tvořen proterozoickými a ordovickými 
horninami. Převládají břidlice, ale najdeme zde 
i droby, pískovce, andezit, tufy, prachovce nebo 
buližníky.

Hlavní dřevinou zdejších lesů je dub. Zvláštností 
je část s přirozeným bezlesím, kde se místo 
dřevin vyskytují acidofilní trávníky a vřesoviště. 
Území je významné také tím, že zde v minulosti

Zbraslav: Pohyb Zbraslaví je veden po 
asfaltových komunikacích a chodnících.  
V zámeckém parku pak po štěrkových stezkách, 
k altánu Karlův stánek vede lesní cesta.  
V lesoparku Belveder je nutno překonat na horní 
cestě schody. Ostatní stezky jsou bezbariérové, 
zpevněné, místy s dřevěnými mostky.  

Okruh začínáme na okraji mostu Závodu 
míru, u rozcestníku Zbraslav-nádraží. Zdejší 
geologickou dominantou je skalní defilé 
přírodní památky U Závisti (která je sama 
o sobě významnou geologickou lokalitou) .  

VÝHLED OD CHATOVÉ OSADY NA ZÁVISTI
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působila celá řada význačných badatelů. 
Jednoho z nich, Franze Antona Nickerla, 
který se zabýval výzkumem motýlů, 
dodnes připomíná pamětní deska na 
Nickerlově vyhlídce, kam vede odbočka  
z naučné stezky. 

Zdejší vrch Šance (380 m n. m.) býval součástí 
pravděpodobně největšího a nejznámějšího 
hradiště na území Čech – oppida Závist z 1. 
století před Kristem. Obvod oppida je na Šanci 
ještě dnes dobře patrný díky dochovaným 
pozůstatkům mohutného sypaného valu, který 
je místy doplněn o hluboký příkop. Na tomto 
území byla učiněna celá řada významných 
archeologických objevů.

Po návratu na hlavní žlutou stezku pokračujeme 
 po severním hřebeni. Místy je možno 

mezi stromy dohlédnout až k Říčanům, 
které jsou vzdušnou čarou vzdálené kolem  
16 kilometrů. Další rozcestník, tentokrát 
označený jako Šance, na sebe nenechává dlouho 
čekat. 

Od rozcestníku stezka klesá mírně dolů  
a přibližuje se zástavbě Točné. Jedná se sice  
o součást Prahy, stále si však uchovává poklidný 
venkovský charakter. Na návsi nazvané Náměstí 
Antonína Pecáka se můžeme občerstvit ve zdejší 
hospodě , nebo využít autobusové linky 
městské hromadné dopravy  pro cestu domů. 
Stejně tak ale můžeme pokračovat dál. Za tímto 
účelem vyměníme žlutou značku za zelenou , 
s níž nás čeká putování k Hálkovu pomníku. 

Po několika stech metrech chůze vzhůru lesem 
se dočkáme zasloužené možnosti odpočinku 
v přístřešku s posezením . Od tohoto 
místa už cesta téměř nestoupá a spíše se jen 
vine vrcholovými partiemi s dubovými lesy 
obohacenými o rozsáhlé porosty vřesů. Něco 
ke dvěma a půl kilometrům budeme mít od 
nádraží v nohách, když se dostaneme na první 
vyhlídku . O několik set metrů dále pak 
přichází vyhlídka druhá, z níž máme možnost 
odbočit na třetí, Nickerleho vyhlídku  

. Upozorňujeme však, že odbočka prudce 
klesá dolů v náročném terénu, a tak je k jejímu 
zdolání vhodné mít kvalitní sportovní obuv. 
Odměnou nám však bude další krásný výhled do 
údolí.

PŘÍRODNÍ REZERVACE ŠANCE

PAMĚTNÍ DESKA F. A. NICKERLA

ROZCESTNÍK ŠANCE
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Jen sto metrů nás v tuto chvíli dělí od první 
expozice zdejší minizoo, kde se můžeme 
pokochat pohledem na cca 15 druhů savců 
a ptáků české fauny. K nejzajímavějším patří 
divoká prasata, kuny a sovy, nechybí ani krkavec. 
Na konci zookoutku se nachází další kryté 
posezení  a také parkoviště . 

Pokud jsme se nenajedli na Točné, můžeme 
zamířit si do některé ze zbraslavských restaurací. 
Při té příležitosti si uděláme procházku kolem 
zdejších zajímavostí. K nim vlastně patří  
i restaurace Škoda lásky , která dodnes 
upomíná na fakt, že v oné budově na náměstí žil 
slavný hudební skladatel Jaromír Vejvoda, autor 
snad ještě slavnější stejnojmenné písně.

Pokud se z náměstí vydáme po červené  
směr  Radotín, zastavme se u monumentálního 
památníku obětem 1. světové války  
a také v parku zdejšího zámku  (těsně za 
náměstím vpravo, v místě, kde značka zahýbá 
doleva).

Cesta v celé délce až k silnici skrz Břežanské 
údolí klesá a nabízí pohodlnou procházku. To se 
však po překonání asfaltové komunikace mění. 
Nejprve je nutno přejít potok, za nímž až takřka 
ke zmíněnému pomníku nastává jedna z nejvíce 
dobrodružných fází výpravy. Úzká stezka nad 
potokem je dosti svažitá, občas se vyskytnou 
kořeny či bahno. 

Po překování tohoto úseku se dostaneme na 
širokou cestu, respektive rozcestí s modrou. 
Vlastní rozcestník se směrovkami se však nachází 
asi sto metrů vlevo na kolmé neznačené cestě 

, po níž je zajímavé odbočit, abychom poznali 
pomník básníka Vítězslava Hálka . 

Po tomto kulturním zpestření se vrátíme zpět 
na modrou , která nám už po pár metrech 
nachystala odpočinkový přístřešek . 

HÁLKŮV POMNÍK

PAMĚTNÍ DESKA JAROMÍRA VEJVODY
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Po jeho návštěvě vystoupáme krátký kopec, 
abychom se pokochali výhledem  od 
opraveného zděného altánu Karlův stánek . 

Pokračovat můžeme i ke kostelu svatého 
Havla . Zpáteční neznačenou cestou  se 
zastavíme u velké busty Vladislava Vančury 

. Ulicí pojmenovanou po tomto literátovi 
pokračujeme až na hlavní tepnu zvanou Elišky 
Přemyslovny. Tady odbočíme vpravo a když pak 
půjdeme vlevo Kaškovou ulicí, dostaneme se  
k rodnému domu herce Jana Kašky , který 
na české divadelní scéně působil v 19. století 
mimo jiné s J. K. Tylem. Ulice Boženy Němcové 
a K Interně nás dovedou k pozoruhodnému 
lesoparku Belveder . Je zajímavý zejména 
díky svým vyhlídkovým místům , odkud 
máme kopce Šance a Hradiště, tedy celý prostor 
někdejšího keltského oppida, jako na dlani.

Po projití parku narazíme na cyklostezku , 
která nás dovede zpět k nádraží . To se nachází 
za mostem Závodu míru, z něhož nás čeká další 
neopakovatelný pohled na řeku Vltavu .

RAZÍTKO

 U posledního Kelta

RAZÍTKO

Hospoda na Točné

KARLŮV STÁNEK

SKALNÍ VÝCHOZY KOPCE HRADIŠTĚ

POHLED Z MOSTU ZÁVODU MÍRU
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1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

Na prahu Prahy, část 3 – Závist 
délka trasy 7 km, převýšení  230 m

CO NÁS ČEKÁ: 

Méně náročná trasa než okruh Na prahu Prahy, část 
2 – Šance, která také nabízí možnost poznat největší 
oppidum na našem území, tentokrát v jeho jižnější 
části. 

STEZKA VHODNÁ PRO:              

NÁROČNOST TERÉNU:

Úvodní krátký úsek od nádraží vede po silnici, na níž 
navazuje úzká stezka s náročným stoupáním. To se  
v horních partiích zmírňuje. Za archeologickým  
ústavem přichází místy prudké a skalnaté klesání. 
Cesta podél železnice na Jarov nebo zpět na Zbraslav
je asfaltová, rovinatá a bezproblémová. 

1. Zbraslav - vrch Hradiště

2. Arcibiskupský altán

3. Hradiště Závist

4. Informační altán NKP Závist

 Zdroj: Mapy.cz

5. Studánka 6. Károvské údolí 7. ŽST Dolní Břežany - Jarov

Výchozí místo: Praha-Zbraslav 
Cílové místo: Praha-Zbraslav               
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Od altánu už cesta stoupá jen minimálně. 
Jsou zde patrné valy, které se dochovaly po 
někdejším keltském oppidu . To nemělo 
na celém území našeho dnešního státu obdoby. 
Dosahovalo totiž úctyhodné rozlohy 118 
hektarů. Než se tedy člověk dostal z jednoho 
konce  na druhý, musel urazit více než kilometr. 
Nejvýše položenou část trasy (ve více než 380 
metrech nad mořem) zaujímá nezalesněné 
prostranství. Jde o plochu, která byla podrobena 
archeologickým výzkumům, díky nimž jsme se 
toho dozvěděli opravdu hodně o životě Keltů.

 
Keltské oppidum je popsáno v kapitole Na 
prahu Prahy, část 2 – Šance. Spoustu zajímavých 
informací nám nabízí informační panely  
a pomocí chytrého mobilního telefonu můžeme 
využít i tzv. QR kódy, které nám zprostředkují 
zajímavé tematické video.

TIP

Projděte si první okruh (Šance) dopoledne 
a po chutném obědě na Zbraslavi pokračujte 
okruhem druhým. Výchozím místem obou 
okružních smyček je zbraslavské nádraží. 

Také tento „keltský“ okruh začíná u  zbraslavského 
nádraží . 

Hlavní část trasy má žluté značení , na které 
se napojíme hned u turistického rozcestníku 
Praha-Zbraslav. Na krátkém silničním úseku 
nás doprovází ještě modrá a zelená značka, 
ale u rozcestí Minizoo je opustíme. Zde se žlutá 
(prvních pár metrů společně se zelenou) vydává 
do prudkého kopce. Je totiž nutno překonat 
takřka sto padesát výškových metrů. Hned  
v úvodu můžeme nabrat dech na prostranství  
s několika lavičkami . Pak už pokračuje 
vcelku náročný výstup až k arcibiskupskému 
altánu . Od něj se nabízí výhled  na 
řeku Vltavu, Zbraslav, nejdelší dálniční estakádu 
v Česku na Pražském okruhu a mnohé další. 
Schválně, rozpoznáte ve zbraslavské zástavbě 
třeba lesopark Belveder?

ZBRASLAV – PANORAMA VRCHU HRADIŠTĚ

ARCIBISKUPSKÝ ALTÁN

ZÁVIST – INFORMAČNÍ  ALTÁN

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA ZÁVIST26



TIP

 

Komu nestačí informace z naučných tabulí na 
zdejších stezkách, může se vydat od rozcestníku 
Hradiště-rozcestí po zelené do Dolních Břežan, 
kde se nachází infocentrum zaměřené na 
keltskou tematiku.  

Víte, že... čeští Keltové nesli označení Bójové  
a jejich území se zvalo Boiohaemum? Právě  
z tohoto pojmu vzniklo pozdější Bohemia.

Po prohlídce akropole keltského oppida stezka 
klesá až k rozcestí Hradiště-rozc., odkud žlutá 
pokračuje vpravo podél lesa.

Před areálem Archeologického ústavu 
Akademie věd míří mírně vpravo na úzkou 
lesní pěšinku. Přichází prudké klesání, které  
je  v jednu chvíli takové, že cesta musí překonat 
menší skalní výchozy. S terénní obuví se ale není 
čeho bát. Trasa vstupuje do Károvského údolí, 
kterým protéká Lhotecký potok. Právě ten 
musíme na cestě čtyřikrát překonat. Ale ani zde 
by neměl nastat žádný problém, je velmi úzký. 
Poblíž brodů se nachází studánka .

ROZCESTNÍK HRADIŠTĚ

VÝSTUP NA ZÁVIST

JAROV, OBČERSTVENÍ U STEZKY NA BŘEHU VLTAVY
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VARIANTA 1 – JAROV

Pokračujeme po červené doleva, kdy po 
kilometru chůze podél železniční trati a chat 
dojdeme na nádraží v Jarově . 

Pokud se rozhodneme jít na Jarov po cyklostezce 
  podél řeky (dostanete se na ni po překonání 

kolejí), čeká nás zajímavá (nejen) geologická 
podívaná. Spatříme prudké skalnaté svahy 
vrchu Hradiště a na druhé straně řeky ležící 
největší štěrkopískový lom v Čechách. 
Geologickou pozoruhodností je také Zvolská 
homole , kterou vidíme na jižním horizontu 
(směr Vrané). Toto magické místo s pestrým 
geologickým složením se už nachází těsně  
za hranicí Geoparku Joachima Barranda. 

VARIANTA 2 – ZBRASLAV
 
Od rozcestí Károvské údolí se vydáme po 
červené směr Zbraslav. Po chvíli se napojíme 
na stezku podél řeky, kterou popisujeme  
v předchozí variantě. Trasa k nádraží Zbraslav 
vede z větší části podél Vltavy a měří něco přes 
dva kilometry. 

Po návratu do Zbraslavi máme možnost projít 
si zbraslavské zajímavosti – viz závěr trasy  
Na prahu Prahy, část 2 – Šance.

RAZÍTKO

Restaurace Škoda lásky na Zbraslavi

U rozcestníku Károvské údolí končí žlutá značka. 
Nyní nás bude až do cíle provázet červená . 
Zde se nabízí dvě varianty: 

ROZCESTNÍK KÁROVSKÉ ÚDOLÍ
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1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

Poklady Zlatého koně – Západní část 
délka trasy 9 km, převýšení  580  m

CO NÁS ČEKÁ: 
Tato trasa s kopcovitým terénem je zajímavosti 
opravdu bohatá. Výhledy, jeskyně, lomy, bizarní 
skalní útvary, pramen s „živou vodou“ i starověké 
hradiště. Čeká nás také návštěva samotného „srdce“ 
Zlatého koně - Koněpruských jeskyní. Pokud chceme 
pojmout výlet opravdu sportovně, můžeme poté 
pokračovat desetikilometrovou trasou Poklady 
Zlatého koně - východní část, která už není tolik 
kopcovitá a dovede nás do Litně.
Poznámka: Od Koněprus jezdí autobusy do Berouna, 
případně do Litně, ale spojení je značně omezené  
a je třeba si případné ukončení výletu v tomto místě 
dopředu časově dobře naplánovat.

STEZKA VHODNÁ PRO:
                  

NÁROČNOST TERÉNU:
Kopcovitý terén pro pěší s několikerým výrazným 
stoupáním. Nejvýraznější nás čeká hned na startu 
na Koukolovu horu a poté od Havlíčkova mlýna na 
Kotýz, kde bývá po dešti a za sněhu značně kluzký 
povrch, nicméně cesta nás bude houpat nahoru  
a dolů po celou dobu výletu. Počítat musíme i s  
prudšími sestupy. Asfaltový povrch je zastoupen jen 
zřídka, tvoří méně než 20 % trasy. 

1. Koukolova hora

2. Havlíčkův mlýn

3. Axamitova brána  Zdroj: Mapy.cz

4. Jelínkův most 5. Kotýz 6. Koněpruské jeskyně 7. Zlatý kůň

9.

8. Houbův lom9. Lom Na Kobyle
Výchozí místo: Králův Dvůr-Popovice 
Cílové místo: Koněprusy             
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Náš výlet začínáme možná trochu netradičně 
v místě, které není všemi směry známé. Je jím 
malá víska Popovice, respektive Králův Dvůr-
Popovice. Když se podíváme na mapu Popovic 
a okolí, na první pohled vidíme „samé rybníky“. 
Někdo by si je možná mohl poplést s přírodní 
památkou Popovické rybníky, která se nachází 
na východní Moravě. Soustava rybníků na řece 
Litavce u „našich“ Popovic je však proti těm 
moravským o něco rozlehlejší. 

Když vystoupíme z vlaku, vydáme se Pivovarskou 
ulicí k nedalekému východišti turistické trasy 
Popovice-žst., kde už čeká žlutá značka, aby 
nás dovedla strmým stoupáním na Koukolovu 
horu. Cestou k rozcestníku míjíme výklenkovou 
kapličku . Když těsně před ní odbočíme do 
slepé ulice vlevo, asi za padesát metrů můžeme 
najít po pravé straně mezi staveními studánku 
Marie, která je místními také přezdívána 
„Čůráček“ . Po osvěžení se vrátíme zpátky na 
hlavní cestu a napojujeme se na žlutou . 

Za chvilku opouštíme asfaltový povrch, 
vystoupáme k lesu, překonáme jeden  
z nejprudších úseků trasy a po několika stovkách 
metrů přicházíme k rozcestí pod Koukolovou 
horou. Vstoupili jsme do kraje dávných 
loupežníků. Podle pověsti tu ukrývali poklady, 
které naloupili na stezce z Plzně do Prahy. Jako 
skrýše prý využívali zdejších jeskyní. Jedna  
z nich, jeskyně Pod Kapličkou , se nachází 
v opuštěném lomu přímo u naší trasy. Je dlouhá 
asi 55 metrů. Jeskyně na Koukolově hoře se 
nachází ve výšce kolem 455 m n. m. a jedná se 
tak o jedny z nejvýše položených jeskyní 
v Barrandienu. 

Naše hlavní trasa bude směřovat stále  
po žluté, ale byla by škoda neudělat si odbočku 
na samotný vrch, proto si chvilku odskočíme 
na zelenou . Po cca 300 metrech  se můžeme

konečně vydýchat nahoře u kaple sv. Blažeje . 
Jsme ve výšce 471 m n. m. 

JESKYNĚ NA KOUKOLOVĚ HOŘE

KOUKOLOVA HORA

... je opředena řadou pověstí, ale skutečná 
historie hory se spojuje s rytířem Vilémem 
Koukolem, který byl v 15. století majitelem 
popovického panství. Na Koukolově hoře 
se již od středověku těžil vápenec a Koukol 
jakožto vrchnost a majitel lomy pronajímal. 
Postupem času ale intenzita lámání slábla  
a těžba se přesouvala na návrší Zlatý kůň, 
kde byl kvalitnější kámen. Výsledkem tohoto 
přesunu je v současnosti velkolom Čertovy 
schody. Na Koukolově hoře lámání kamene 
ustalo někdy okolo roku 1832. 30



Z vrcholu Koukolovy hory byl dříve rozhled do 
širokého okolí. Dnes díky lesnímu porostu vidíme 
jen na severní stranu směrem k hřebeni Dědu a 
k chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko .  

Z Koukolovy hory se vrátíme stejnou cestou 
zpět na rozcestí se žlutou značkou , po které 
se vydáme doprava. Cesta nyní vede dlouho  
z kopce. Po chvíli se dostáváme ven z lesa 
a naskýtá se nám zajímavý výhled  do 
okolní krajiny. Brzy nás žlutá vyvede k silnici, 
kterou kopíruje na dalším půldruhém kilometru 
směrem do údolí Suchomastského potoka  
k Havlíčkovu mlýnu . Mlýn na samotě je  
v současnosti ve vlastnictví potomků 
mlynářského rodu Havlíčků a vyrábí se zde krmné 
směsi. Nedaleko mlýna, na pravém břehu potoka 
u paty návrší Kotýz, vyvěrá krasový pramen 

. Je označován jako Dobrá voda kotýzská 
 a patří k nejznámějším pramenům Českého krasu. 
Voda vyvěrá z pěnovcového bloku pod masivem 
Kotýzu přímo do koryta Suchomastského potoka 
a je hojně využívána – čepovat si ji sem jezdí lidé 
z celého okolí. U pramene se můžeme osvěžit, 
ale také trochu si před následujícím prudkým 
stoupáním odpočinout na příjemné lavičce. 

V tomtéž roce zde majitel tmaňského panství  
a pozdější rektor pražské univerzity A. K. 
Mudroch nechal postavit výklenkovou kapli 
zasvěcenou sv. Blažeji, patronu lékařů. Kaple 
prošla v letech 2009–2010 významnou 
rekonstrukcí. Přestože Koukolova hora nespadá 
pod žádné chráněné území, na zdejších 
spodnodevonských vápencích se vyskytuje 
řada chráněných rostlin. Najdeme tu koniklec 
luční český se svými tmavě fialovými květy, 
sněhově bílou bělozářku liliovitou, okrotici 
bílou, růžovou lilii zlatohlavou a také bohatě se 
vyskytující zimostrázek alpínský. 

Jsme připraveni na náročný výstup? Jdeme 
na to. Na horizontálních 500 metrech musíme 
překonat asi stometrové převýšení. Zejména 
po dešti bývá výstup velmi náročný. Ale věřte, 
že dolů by to bylo ještě horší. Po chvíli už mezi 
stromy pomalu tušíme skalní útvar nazývaný 
Axamitova brána . 

AXAMITOVA BRÁNA

... je jedním z nejpozoruhodnějších  
a nejznámějších povrchových krasových jevů 
v oblasti. Vznikla na výrazné kalcitové žíle 
vytvořené v koněpruských vápencích v nadloží 
vápenců kotýzských, a to při severním okraji 
dnešní národní přírodní památky Kotýz. 
V podstatě jde o torzo někdejší prostorné 
vápencové jeskyně, které se říkalo Zlatá díra či 
Ve vratech.

DOBRÁ VODA KOTÝZSKÁ
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JELÍNKŮV MOST

... se nachází na jižním okraji Kotýzu ve strmých 
stěnách nad údolím Suchomastského potoka. 
Jde o vápencový most nad hlubokou skalní 
průrvou, který vznikl krasovým rozšířením 
příčné poruchy vyplněné kalcitovou žílou.

Z okraje kotýzské plošiny se naskýtá nádherný 
výhled  nejen do údolí, ale i na protilehlý 
velkolom Čertovy schody . Vidíme odsud 
také části mohutné skalní stěny, nad kterou 
se nacházíme. Asi nejcharakterističtějším 
viditelným útvarem je tzv. „Sloní hlava“ . 
Pouhých 80 metrů na východ od Jelínkova mostu 
je v okrajových skalách pod úrovní plošiny ukryta 
archeologicky významná Děravá jeskyně .  
Jedná se o nevelkou prostoru, jíž dal jméno 
její otvor ve stropě. V jeskyni byla nalezena 
keramika, mince, kamenné nástroje, kosti, 
a v místě někdejšího ohniště také břidlicové 
destičky s rytinou kozorožce dokládající pravěký 
kult lovců z magdaléniénského období, tj. z doby 
před více než dvanácti tisíci lety. Níže ve skalních 
srázech se nachází další jeskyně s názvy jako Tři 
voli, Kozí díry a jiné.

Zdejší nálezy prokázaly osídlení z doby 
středního paleolitu, pozdní doby bronzové, 
doby halštatské, raného středověku a i z 19. 
století. Strop jeskyně se kdysi propadl a zasypal 
vstup do dalších podzemních částí, čímž je 
zcela znepřístupnil. Zůstal jen mohutný vstupní 
portál připomínající skalní bránu, která je 
největším útvarem tohoto typu v Českém krasu. 
Brána byla pojmenována na počest archeologa 
Jana Axamita.

Od Brány vystoupáme vpravo traverzem přes 
skalní bradlo a stočíme se vlevo k rozcestníku 
Jelínkův most . K vlastnímu přírodnímu 
útvaru se dostaneme po 100 metrech 
následování významové značky. 

KOTÝZ

... je vápencový ostroh, jehož strmé skalní 
stěny se vypínají 40 metrů nad údolím 
Suchomastského potoka. Zdejší vápence 
jsou devonského stáří (cca 415 milionů let). 
Intenzivní zvětrávání zde vytvořilo mnoho 
krasových jevů, jako jsou skalní převisy, jeskyně 
nebo skalní mosty. 

32



Vrcholová plošina ostrohu byla opakovaně 
osídlena, a to v době bronzové, halštatské  
i v raném středověku, tj. zhruba od roku 1000 
př. n. l. do 9.–10. století. Existenci pravěkého 
hradiště dodnes připomínají dva pásy 
souběžných valů uzavírajících přístupovou 
šíji k ostrohu. Valové opevnění vybudovali 
pravděpodobně Slované asi v 9. století. Není 
také vyloučeno, že ostroh dříve využívali Keltové 
jako kultovního místa, kde pěstovali kult koně. 
Odpovídají tomu i názvy některých okolních 
lokalit – Zlatý kůň, Koněprusy, Kobyla nebo  
V koníku. Jméno Kotýz je pak prý odvozeno od 
thrácké bohyně Kotys, jejíž kult tu byl údajně 
pěstován keltskými druidy. Poloha tohoto 
místa mezi velkými keltskými oppidy Závist 
a Stradonice také naznačuje, že zde skutečně 
náboženské nebo slavnostní shromaždiště 
obyvatel těchto sídel mohlo být. Ke Kotýzu 
se také vztahuje řada pověstí – například  
o posvátných koních a o zlatu ukrytém  
v podzemí, které sem zejména v 19. století 
přivedlo nejednoho hledače pokladů. Od roku 
1986 je Kotýz národní přírodní památkou, 
jejíž rozloha činí 31 ha. Kromě významných 
krasových jevů se zde vyskytuje také vzácná 
teplomilná vegetace krasové skalní stepi. 
Z chráněných rostlin tu najdeme například 
koniklec luční, tařici skalní, lomikámen 
vždyživý, bělozářku liliovitou, kavyl Ivanův  
a mnohé další. Z chráněných druhů živočichů 
tu můžeme spatřit otakárka ovocného  
a fenyklového, ve skalách pak hnízdní poštolky, 
často i výr velký. 

Až si Jelínkův most a okolí pořádně prohlédneme, 
vrátíme se zpět na žlutou značku , po níž 
pokračujeme mírně vzhůru pěšinkou klikatící se 
mezi stromy a křovinami podél horního okraje 
plošiny. Značka nás provede přes zmíněné 
valy hradiště a vystoupá na plošinu při okraji 
velkolomu Čertovy schody. 

ČERTOVY SCHODY

Téměř kilometrový amfiteátr funkčního 
velkolomu Čertovy schody se řadí mezi největší 
lomy na území geoparku Barrandien, a zároveň 
jde o jeden z největších činných lomů v Evropě. 
V současnosti je velikostně srovnatelný pouze 
lom Velká Amerika. Otevřením velkolomu  
v padesátých letech se měla těžba a výroba 
vápna zkoncentrovat do jedné oblasti a malé, 
nepříliš efektivní lomy měly být postupně 
uzavřeny. Roku 1972 byla vyhlášena CHKO 
Český kras. Ač se to může jevit jako nelogické, 
její hranice byla vedena tak, aby do ní spadal 
i provoz velkolomu. Existoval totiž předpoklad, 
že díky těžbě dojde k vytvoření cenného 
geologického odkryvu, který bude nutno 
chránit. Zahrnutím velkolomu do CHKO také 
měla být udržena kontrola nad vytěženým 
prostorem, čímž se zabrání tomu, aby byl lom 
po odtěžení zasypán odpadem. Ochranáři 
si rovněž prosadili, aby se Čertovy schody 
nerozšiřovaly za hřeben přilehlých kopců,  
a lom je tudíž okolními kopci relativně stíněn. 
Vlastníkovi lomu Vápenka Čertovy schody,  
a. s. (Společnost skupiny Lhoist) nutno připsat 
k dobru, že financuje záchranný archeologický, 
paleontologický a geologický výzkum 
mnohostranně výjimečného devonského útesu  
u Koněprus, který je geologickým unikem. Jeho 
jedinečnost tkví v neobyčejné druhové diverzitě 
fauny a velmi dobrém zachování zkamenělin.
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Tady zatočíme vlevo na širokou cestu. Projdeme 
klenutý můstek a pokračujeme téměř po 
vrstevnici. Občas míjíme skládky kamene  
a stavebního materiálu, pozůstatky z minulých 
dob. Na křižovatkách si dáváme pozor na 
značení, pořád sledujeme žlutou značku. 
Nakonec úvozem vystoupáme na prostranství 
u Koněpruských jeskyní . Tady si určitě 
vyšetříme čas na návštěvu samotného nitra 
Českého krasu. 

KONĚPRUSKÉ JESKYNĚ

...jsou unikátním geomorfologickým 
fenoménem, nalezištěm prvohorních 
zkamenělin, mineralogickou lokalitou světového 
významu, významným paleontologickým 
nalezištěm kosterních pozůstatků obratlovců  
i dalších živočichů od třetihor po současnost,  
a zároveň také archeologickou lokalitou s nálezy 
nástrojů z mladšího paleolitu a kosterních 
pozůstatků člověka. V Českém krasu patří  
k nejcennějším biotopům přísně chráněných 
druhů letounů – netopýrů a vrápenců. 

Koněpruské jeskyně jsou krasovým jeskynním 
systémem, tedy takovým, který vytvořila voda 
v rozpustných horninách, v tomto případě 
vápencích. Stáří jeskyní se odhaduje na 
minimálně desítky milionů let, jsou výsledkem 
vývoje přinejmenším od třetihor. Samotný vývoj 
jeskyní byl poměrně složitým polycyklickým 
procesem, jehož jednotlivé fáze lze spíše jen 
odhadovat. Jisté však je, že současnou modelaci 
vtiskla jeskyním převážně koroze (rozpouštění 
vápenců) doprovázená na mnoha místech 
řícením stropů. 

S celkovou délkou 2050 m dosud známých 
chodeb a dómů tvoří jeskyně třípatrový systém, 
který je největší v Čechách. Jeskyně se pyšní 
světovým unikátem, koněpruskými růžicemi, 
které jsou jedinečné díky podílu obsaženého 
opálu.   

Ve svrchním patře jeskyní, které je dnes 
nazýváno tematicky mincovna, byly nalezeny 
pozůstatky středověké penězokazecké dílny. 
Drobné mince napodobovaly stříbrné peníze  
z doby Jiřího z Poděbrad, ražené někdy po roce 
1469. Byly vyráženy z měděného plechu na 
krytí střech, postříbřovány amalgámem stříbra 
a oráženy znakem českého dvouocasého lva. 
Nálezy také prozradily, že penězokazci využívali 
části jeskyně pro žití. Žádné dobové záznamy  
o existenci této dílny nepojednávají, padělatelé 
tedy zřejmě svému trestu unikli. 

Koněpruské jeskyně byly znovu objeveny 
lomařskými dělníky až v roce 1950, když 
prováděli odstřely v lomu Zlatý koník.  
Od roku 1959 je část středního a svrchního 
patra zpřístupněna veřejnosti.

PROSTRANSTVÍ KONĚPRUSKÝCH JESKYNÍ
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Návštěvní trasa je dlouhá 620 m a její prohlídka 
zabere zhruba 1 hodinu. Připravte se na teplotu 
10,5 °C a relativní vlhkost vzduchu až 100 %.  

Víte, že... se netopýři díky hibernaci 
dožívají věku až 40 let?

Před nebo po prohlídce jeskyní si můžeme 
dát něco dobrého k snědku či k pití , koupit 
si nějaký ten suvenýr nebo přímo odtud poslat 
pohlednici, a pak už vyrážíme za dalšími 
zajímavostmi. Všude kolem jich je ještě opravdu 
mnoho. V prvé řadě nás čeká naučná stezka 
Zlatý kůň . 

Od pokladny jeskyní půjdeme dále vzhůru 
štěrkovou cestou. Na nejvyšším bodě cesty 
odbočíme vpravo na vrchol Zlatého koně, který 
se nachází v nadmořské výšce 475 m. Je odsud 
skutečně impozantní kruhový výhled   
 do širokého okolí a díky infopanelům si můžeme  
i přesně pojmenovat místa, na která se díváme. 
Vlevo, jihozápadním směrem, dohlédneme 
za příznivého počasí až na lesnaté pásmo 
Hřebenů a na něj navazující Střední Brdy, které 
jsou nejvyšší vrchovinou ve vnitrozemí České 
republiky. Pohlédneme-li opačným směrem, 
na severovýchod, spatříme typický charakter 
krajiny Českého krasu. Za výborné viditelnosti 
můžeme dohlédnout až na sopečný vrchol Sedlo 
náležící k Českému středohoří.

ZLATÝ KŮŇ

Aby nedocházelo ke zmatkům – Zlatý kůň je 
název jednak pro národní přírodní památku, 
jednak pro naučnou stezku a jednak pro 
skalnaté návrší, které ve svých útrobách ukrývá 
koněpruský jeskynní systém a které je zároveň 
světoznámou geologickou a paleontologickou 
lokalitou. 

Představme si teplé, poměrně mělké moře 
kypící životem, všude kolem jsou stovky 
druhů organismů – koráli, trilobiti, hlavonožci  
a pravěcí předkové ryb. Tak nějak to na tomto 
místě vypadalo před asi 400 miliony lety, kdy 
se dnešní území NPP Zlatý kůň nacházelo pod 
mořskou hladinou  jižně pod rovníkem. Miliony 
mořských živočichů a řas s vápnitými kostrami 
a schránkami postupně vytvořily za mnoho let 
podmořský vápencový útes podobný dnešním 
korálovým útesům. Proto se v lomech na svazích 
Zlatého koně nacházejí četné zkamenělé zbytky 
lilijic, korálů, ramenonožců, plžů, trilobitů 
a dalších. 

Vrchol Zlatého koně a jeho jižní a západní svahy 
jsou kamenité, slunečné a suché. To vyhovuje 
mnoha stepním druhům rostlin i živočichů, 
které se sem rozšířily po poslední době ledové 
z jižní Evropy a z oblastí kolem Černého moře. 
Také díky těmto jedinečným společenstvům byla 
lokalita v roce 1972 vyhlášena národní přírodní 
památkou (37,1 ha). Výskyt jedinečných druhů 
rostlin je podporován pastvou ovcí a koz, která 
omezuje zarůstání skalních stepí dřevinami. 

NAUČNÁ STEZKA ZLATÝ KŮŇ
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Z vyhlídky Zlatého koně nás naučná stezka svede 
dolů do Houbova lomu . V jeho skalní stěně 
zeje několik jeskynních otvorů. Největší z nich 
nacházející se v západní části lomu nazývané 
Zlatý koník je vchodem do Koněpruských 
jeskyní z roku 1950. 

Naučná stezka nám postupně povypráví  
o krasové skalní stepi, o těžbě vápence  
a revitalizaci opuštěných lomů, o zdejších 
dřevinách i širokolistých teplomilných 
trávnících, načež nás vyvede u hlavní silnice 
vedoucí směrem k Bykoši. Po ní se vydáme 
kousek doprava a potom odbočíme vlevo podél 
lesa poznávat druhou větev naučné stezky. 
Vede nás kolem starého Akantopygového 
a Zarůstajícího lomu , ale jejím hlavním 
úkolem je představit nám lom Na Kobyle ,  
který leží v severní části přírodní rezervace 
Kobyla . Ta byla vyhlášena roku 1999 na 
rozloze 20,5 ha.

PASTVA OVCÍ

HOUBŮV LOM

LOM NA KOBYLE

... byl založen ve vápencích, které se usazovaly 
v devonském moři někdy před 410 milióny 
lety. Na rozdíl od stejně starých vápenců  
v okolí Koněprus však nevznikaly vápence na 
Kobyle přímo na místě korálového útesu, ale  
v jeho osypovém pásmu, kam byly splavovány 
především články stonků lilijic. 

Asi před 300 miliony lety se díky tzv. 
variským horotvorným procesům přes mladší 
devonské vápence přesunuly starší silurské 
vrstvy. Takto vzniklá tektonická porucha je 
nazývána očkovský přesmyk. Táhne se 
východozápadním směrem a má délku více 
než 1 km. V severní části lomu je přesmyk velmi 
názorně odkryt.  

Těžbou v lomu byly odkryty jeskyně spolu  
s kostmi savců z poslední doby meziledové  
a  s kamennými nástroji ze starší doby kamenné.
Nálezy učinil v této oblasti tolik známý Jaroslav 
Petrbok, kterého připomíná pamětní deska  
u ústí štoly.

Těžba byla v lomu ukončena roku 1929. Od té 
doby stěny lomu téměř zcela zarostly bylinnou  
i dřevinnou vegetací a vytvořily skalní amfiteátr, 
který poskytuje útočiště vzácným druhům 
rostlin a živočichů. Vyskytuje se zde například 
ohrožená pampeliška bavorská, která jinde  
v Českém krasu neroste. Ve stěnách lomů hnízdí 
poštolka obecná nebo výr velký. 36



Víte, že... tunel tvořící přístupovou cestu 
do opuštěného lomu Kobyla sloužil dopravě 
vápence k bývalé malodráze, která vápenec 
odvážela k dalšímu zpracování do Berouna  
a Králova Dvora? 

Pokud správně trefíme naučnou stezku, jejíž 
zpáteční cesta není značená, vyvede nás její 
okruh zpět k silnici směřující na Bykoš (nedaleko 
hlavního parkoviště Koněpruských jeskyní) 
a ještě se cestou dozvíme o tom, že první 
zemědělci osídlili Český kras již v mladší době 
kamenné, že po několikaletém úpadku zájmu 
krajinu oživili Slované a jak to vlastně bylo  
s celkovým zdejším rozvojem zemědělství.  
V horším případě půjdeme zpět stejnou cestou, 
jakou jsme do lomu přišli.

Jestliže nenavazujeme přímo na trasu Poklady 
Zlatého koně – východní část, najdeme u silnice 
autobusovou zastávku Koněprusy, jeskyně. 
Větší šance chytit autobus je však ze zastávky 
Koněprusy, jeskyně rozcestí, kterou najdeme asi 
po 500 m chůze po silnici dolů za křižovatkou na 
cestě směřující k Litni.

 Zdroj: Mapy.cz

ZLATÝ KŮŇ – VRCHOL

ZLATÝ KŮŇ – NAUČNÁ STEZKA 

VÝHLED ZE ZLATÉHO KONĚ

RAZÍTKO

Koněpruské jeskyně
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6.

7.

8.

Poklady Zlatého koně – východní část
délka trasy 10 km, převýšení  230 m

CO NÁS ČEKÁ: 
Lomy,  výhledy,  krásná vesnice,  posvátný vrch  
a hlavně trasa, na které davy turistů nepotkáme. 
Pro sportovnější pojetí je možné trasu spojit s Poklady 
Zlatého koně – západní část. Výlet také můžeme začít 
prohlídkou Koněpruských jeskyní, nebo okružní 
naučnou stezkou Zlatý kůň. 

STEZKA VHODNÁ PRO:               

NÁROČNOST TERÉNU:
Oproti trase Poklady Zlatého koně – západní část 
nás zde nečekají tak příkré kopce. Trasa nás provede 
příjemně zvlněným terénem. Výraznější stoupání 
překonáme jen na vrch Bacín a na hřeben Mramoru. 
Poněkud prudší je klesání do Litně v závěrečné 
etapě. Asfaltový povrch je zastoupen asi z 30 %. 
Zdatní sportovci trasu zvládnou i na horském kole.

1. Červený lom

2. Lom Plešivec

3. Lom Homolák

4. Bacín  Zdroj: Mapy.cz

5. Vinařice 6. Tulácká jeskyně 7. Mramor 8.Liteň

Výchozí místo: Koněprusy 
Cílové místo: Liteň  
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Jestliže se vydáváme na tuto trasu, 
pravděpodobně se nacházíme na parkovišti 
nebo autobusové zastávce u Koněpruských 
jeskyní  . Odtud se musíme vydat po silnici 
vpravo (směrem na Bykoš) a jít po ní asi 600 m.  
Mapy  se t váří, že   silnici  kopíruje  naučná 
stezka  Koněpruské jeskyně  –  Borek  ,   
ale první známku stezky nalezneme právě až  
po zmíněných 600 metrech, když dorazíme na 
malé prostranství před Červeným lomem . 
Tady najdeme informační panel (zastavení č. 2), 
kde si můžeme přečíst zajímavosti nejen o těžbě 
ve zdejších lomech. 

Po ní se dáme vpravo a budeme se jí držet až  
do cíle dnešního výletu. Zalesněný kopec po naší 
levé ruce se jmenuje Plešivec a jeho vrcholová 
kóta je ve výšce 453 m. V jihozápadním svahu 
Plešivce je zaříznutý stejnojmenný lom , který 
je dnes velmi významnou paleontologickou 
lokalitou. 

Spolu se zelenou značkou si lehce zakličkujeme 
na hranici luk a lesů, až dojdeme na malou 
silnici směřující vlevo přímo do lomů Homolák 
a Plešivec. Silnici přejdeme a zvolna stoupáme 
po travnaté cestě podél okraje Homoláku . 
Nahoře nás čeká zajímavý výhled.

ČERVENÝ LOM

Červený lom je zakousnutý do jižního svahu 
návrší Kobyla a je pro něj charakteristický 
suchomastský vápenec, který se zde těžil pod 
technickým názvem suchomastský mramor. 
Lom dostal název díky červenému zbarvení 
tohoto druhu vápence. Přímo do lomu je 
bohužel vstup zakázán. 

Tady konečně opouštíme silnici, ze které 
odbočíme vlevo na širokou lesní cestu. Zde se 
už objevilo i značení naučné stezky. Značku 
následujeme necelý kilometr až do chvíle, 
kdy vyjdeme na kraj lesa na větší křížení cest. 
Neznačenou cestou  se vydáme podél lesa 
vlevo, abychom po 300 metrech narazili 
na zelenou turistickou značku .

LOM HOMOLÁK

... byl otevřen v roce 1918. Původně patřil 
Škodovým závodům, které využívaly zdejší 
vápenec nejen pro vlastní potřebu, ale dodávaly 
ho také ostatním firmám na Plzeňsku, zvláště 
chemičkám a keramickým podnikům. Dnes 
spadá pod Velkolom Čertovy schody. Těžba zde 
byla již ukončena a areál je postupně zavážen.
Lom je významným zimovištěm vrápence 
malého, na skalních římskách občasně hnízdí

LOM PLEŠIVEC
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Z Bacínu se vrátíme stejnou cestou a po silnici 
vstupujeme do obce Vinařice , jejíž 
existence je v historických pramenech doložena 
už před téměř 1000 lety. Turistická značka nás 
dovede přímo na malebnou náves, uprostřed níž 
stojí barokní kaplička Svaté Trojice  z roku 
1841. Najdeme tady také hezké statky, krásnou 
roubenou chalupu a před požární nádrží malý 
pomníček obětem světových válek. 

Zelená značka pokračuje dál v přímém směru 
po silnici. Vlevo nad námi se zdvihá zalesněný 
Bacín. Silnice stoupá do sedla, my však z ní ještě 
před nejvyšším místem odbočíme na úzkou 
asfaltovou cestu vpravo. Z jejího zákrutu je 
pěkný pohled na Vinařice i okolní vrchy.

BACÍN

... je s nadmořskou výškou 499 m 
nejvyšším vrchem Českého krasu a zároveň 
unikátní lokalitou z hlediska historického  
i archeologického. Poblíž vrcholu Bacínu zeje 
malá skalní puklina, ve které jeskyňáři na konci 
80. let nalezli zlomky keramiky a zvířecí i lidské 
kosti. Na základě toho se zde rozběhl hlubší 
archeologický průzkum. Objeveny tak byly 
doklady osídlení z přelomu pozdního paleolitu 
a mezolitu, z mladší doby bronzové i ze starší 

Za lomem sestoupíme k silnici, přejdeme ji  
a pokračujeme asfaltovou silničkou na hřebínek, 
ze kterého je hezký výhled. Pak sestoupíme mezi 
poli ke vsi Vinařice. Pokud těsně před prvními 
staveními obce odbočíme polní cestou vlevo, 
můžeme si udělat zacházku na posvátný vrch 
Bacín . Zacházka nám může zabrat necelou 
hodinu. 

ohrožený výr velký. V lomovém jezeře žije řada 
obojživelníků a okolí jezera je významným 
místem pro rozmnožování silně ohrožených 
druhů jako je čolek obecný nebo ropucha 
zelená. 

doby železné a dokonce kosterní pozůstatky 
dospělého muže z období mezi lety 9150–
8600 př. n. l. Nálezy jsou dokladem hojného 
využívání Bacínu jako kultovního a obětního 
místa opakovaně po dobu několika tisíců let. 
Bacín je tvořen prvohorními vápenci, na jeho 
vrchu najdeme mísovité závrty. Podobných 
povrchových krasových jevů se v Českém krasu 
nachází jen minimum. 

VINAŘICE

KRAJINA U VINAŘIC

RAZÍTKO

Muzeum Svatopluka Čecha a Jarmily 
Novotné Litni

RAZÍTKO

Bufáček Liteň
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Na kraji lesa značka asfaltku opouští a zahýbá 
podél lesní hradby vlevo. (Pokud bychom šli 
silnicí dále, došli bychom ke střelnici.) Zvolna 
stoupáme vzhůru, projdeme kolem starého 
zpustlého sadu a přes zarostlou pastvinu se 
dostaneme pod vrchol kopce Šamor (481 m n. 
m.), který máme po pravé ruce. Pokud bychom 
se před vstupem do lesa vydali nyní doleva, asi 
po 400 metrech bychom dobloudili k Tulácké 
jeskyni, která je též známa jako jeskyně  
Na Šamoru . 

Největší z nich se jmenuje Jezevčí díra nebo 
také jeskyně Na Mramoru . 

Cesta začíná výrazněji klesat a po chvíli nás 
vyvede na okraj rozlehlé louky. Otevírá se nám 
nádherný   výhled   daleko  do kraje . Jako  
na dlani máme Liteň, vlevo Korno a hrad 
Karlštejn, vpravo podbrdské obce (Halouny, 
Svinaře, Hodyně, Leč, Hatě) i hřeben Brd. 

Pod lesem jsme se napojili na jednu z větví 
liteňské naučné stezky . Nejprve krátce 
odbočíme  vpravo  k zastavení  naučné stezky 
č. 2, kde nás informační panel seznámí s historií 
podbrdských obcí,  jež  odsud  můžeme vidět.  
O kousek níže u turistického odpočívadla vlevo 
se seznámíme s historií a památkami Litně. 

Přicházíme k prvním liteňským stavením, dáme 
se ulicí dolů a brzy vyjdeme na náměstí. Tady 
si ještě můžeme udělat exkurzi sítí naučných 
stezek  po zdejších pamětihodnostech  
koupit si svačinu v některém ze zdejších 
obchůdků či si dát pozdní oběd v restauraci 
Ve Stínu lípy  nebo cestou na nádraží ve 
skvělém samoobslužném Bufáčku Liteň .  
Z náměstí se k vlakovému nádraží  dostaneme  
po modré turistické značce . Je to asi 600 m.

TULÁCKÁ JESKYNĚ (Jeskyně na Šamoru)

...vznikla v prvohorních kotýzských vápencích 
stupně lochkov v severním svahu vrchu Šamor. 
Má široký vstupní portál a její prostora je dlouhá 
asi 8 m. Jedná se prý o někdejší úkryt pastevců. 
Jeskyně se v zarostlém terénu poměrně obtížně 
vyhledává. 

Zelená značka nás nyní přivádí do lesa, kde 
začínáme pomalu sestupovat příjemným, 
převážně listnatým lesem. Po 600 m míjíme 
vlevo  u  cesty  starý  kamenný  mezník   
s vyrytými písmeny HW, který vyznačoval hranici 
mezi pozemky. HW by mohlo znamenat panství 
Horowitz, neboli Hořovické panství. 

Nyní již rovinatá cesta nás vede těsně pod 
zalesněným vápencovým hřebenem Mramor 
(470 m n. m.),  který se nachází  od cesty  vlevo.  
V severním svahu Mramoru mimo značenou 
cestu se nachází několik krasových dutin.

VÝHLED OD MRAMORU

NAUČNÁ STEZKA LITEŇ
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1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Keltská stezka
délka trasy 14 km, převýšení  490 m

CO NÁS ČEKÁ: 
Stezka vedoucí z královského města Beroun přes lesy 
a místa nádherných výhledů až do centra živoucích 
dějin keltské kultury. 

NÁROČNOST TERÉNU:
Celkově je trasa pohodlná a terén dobře schůdný. 
Cesta vede převážně po lesních a polních cestách,  
nevyhneme se ale ani asfaltovému povrchu, přede-
vším v obcích. Malá část trasy vede po úzkých pěši-
nách. Pokud pojedeme na kole, můžeme zvolit 
alternativní, dobře sjízdnou trasu po zpevněných

STEZKA VHODNÁ PRO:       
               

cestách a silnicích III. třídy. Na trase je několik  
úseků, kde si musíme dát za mokra pozor. Úsek kolem  
statku na  Zdejcině nad   osadou   Porostlina  je vedený  
po soukromých pozemcích, pozor na elektrické  
ohradníky. 

1. Beroun

2. Zdejcina

3. Stradonická rokle

4. Oppidum Stradonice
 Zdroj: Mapy.cz

5. Keltská studánka 6. Zámek Nižbor 7. Zastávka Nižbor

Výchozí místo: Beroun
Cílové místo: Nižbor               
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Nacházíme se před autobusovým a vlakovým 
nádražím v Berouně , kde začínáme 
sledovat červenou a modrou turistickou značku 

  . Ty nás vedou po lávce přes řeku Litavku do 
centra města kolem řady příjemných kaváren .   

Beroun je kulturně i historicky bohaté město, 
proto se vyplatí se tu na nějaký čas zdržet. Co vše 
je tu k vidění a navštívení, se můžeme dozvědět 
v první kapitole této knížky – na trase Okolo 
Berouna. 

Kolem kostela sv. Jakuba , který stojí v horní 
části náměstí, zamíříme ven z centra. Stoupáme 
kolem areálu bývalých kasáren, kde nyní sídlí 
mimo jiné městská knihovna, gymnázium  
a také skvělá kavárna, kam se dá zajít na tak 
trochu „Jinou kávu“ . Modrá značka se tu 
odpojuje doleva a my pokračujeme rovně již jen 
po červené . Míjíme hospodu Na Černém 
vršku a pomalu vycházíme z města. 

Na kraji Talichova údolí odbočíme vpravo  
a sejdeme tak k rozcestí Beroun-chaty. Pokud 
máme čas, můžeme si přidat tříkilometrový 
okruh Naučnou stezkou Brdatka-Talichovo 
údolí .  

Naše trasa pak pokračuje dál po zelené  
vzhůru podél zahrádkářské kolonie Višňovka 
směrem na Zdejcinu. Úsek cca 450 m podél plotu 
je jeden z nejnepohodlnějších na trase, stezka 
je dosti úzká a v některých ročních obdobích ji 
obléhá bujná vegetace. Odměnou nám je ale 
několik pěkných výhledů  na část Berouna 
a vrcholky kopců Českého krasu. Po vyšlápnutí 
kopce nás čeká příjemná procházka krásnou 
přírodou převážně listnatých lesů. 

Míjíme vrch Brdatka (377 m n. m.). Lesními 
průseky  můžeme  zahlédnout  také  vrcholky  
na druhém břehu Berounky, například Plešivec 
(459 m n. m.). Krásný výhled  do údolí 
Berounky s  panoramatem  zalesněných  vrchů  
i odlesněných plání se nám pak naskytne hned
co se vynoříme z lesa. 

ALTERNATIVNÍ TRASA PRO 
CYKLISTY 

Pokračujeme dále po silnici, po které vede 
cyklostezka 0052 až na Zdejcinu. Čeká nás 
táhlé stoupání s převýšením téměř 200 m.  
Na turistickém rozcestí Zdejcina se vydáme 
ostrými zatáčkami prudce dolů po cyklostezce 
0050, až se dostaneme k Berounce na stezku Po 
stopách českých králů. Po ní pak pokračujeme 
vlevo až do Stradonic a Nižbora. 

BEROUN

ROZCESTNÍK BEROUN - CHATY
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Pokračujeme kousek po silnici až k rozcestníku 
Zdejcina, který je umístěn na rozložité lípě  
u památníku padlým hrdinům , a odtud 
se dáme rovně směrem na Hudlice. Po chvíli 
necháme zelenou značku odbočit nahoru k vrchu 
Děd a pokračujeme dále po vlastní ose  .  Silnicí 
opouštíme Zdejcinu a na rozcestí u fotbalového 
hřiště odbočíme vpravo na nezpevněnou cestu. 
Vydáme se přímo dolů směrem na Stradonice 
(neodbočujeme doprava, kde vede užší cesta 
do Dolní Zdejciny). V tomto místě jsme vstoupili 
na území CHKO Křivoklátsko . Pastvinami 
podél ohrad jdeme směrem ke statku. V okolí 
statku se pase dobytek a mohou zde být 
instalovány elektrické ohradníky.

Na hlavní trase sestoupíme krátkým úsekem 
polní cesty k prvním chatám osady Porostlina. 
Jakmile vstoupíme do lesa, hned za zatáčkou se 
nám vpravo otevře pohled do divoké romantické 
Stradonické rokle . Za první chatou vpravo 
odbočuje pěšina ke dvěma můstkům přes potok. 
U jednoho z nich najdeme unikátní pramen U 
rezavé vody . 

STRADONICKÁ ROKLE

Rokle vytvořená v karbonských usazeninách 
je cennou geologickou lokalitou. Lze jen těžko 
uvěřit, že se v 19. století ve zdejším okolí těžilo 
černé uhlí a brusné kamenivo. Pramen vytéká 
ze starého důlního díla Šavel z roku 1811, kde 
se však uhlí těžilo pouze 3 roky, než došlo k jeho 
zaplavení. Voda je silně železitá, což způsobuje 
charakteristické „oranžové“ zabarvení. Potok 
v rokli překonává převýšení několika menšími 
vodopády a kaskádami. 

ALTERNATIVNÍ TRASA (pouze pro pěší) 

Neodbočujeme  z  hlavní  cesty  dolů  
na Porostlinu, ale pokračujeme při kraji lesa 
dále na západ. Cestou můžeme obdivovat 
panoramatické  výhledy  na  údolí Berounky  
a pláně a vrcholky na jejím levém břehu.  
V otevřené krajině před námi spatříme Prachův 
kříž na vrcholku Hradiště (380 m n.m.), kde 
se nacházejí pozůstatky keltského oppida. 
Pokračujeme dolů až k první informační tabuli 
věnované oppidu. Zde se napojíme na hlavní 
trasu a pokračujeme doleva vzhůru cestou 
značenou jako naučná stezka. Tato trasa nám 
ušetří sestup k řece a opětovné stoupání, zkrátí 
cestu asi o 3 km, ale připraví nás o unikátní 
Stradonickou rokli a samotnou obec Stradonice.

Po prohlídce pramene je lépe vrátit se zpět 
na cestu, která pokračuje dolů podél rokle do 
chatové osady a dále ke zpevněné  cyklostezce 
Po stopách českých králů . Po ní se vydáme 
vlevo do Stradonic.

VÝHLED ZE ZDEJCINY
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Stradonice jsou známy zejména díky keltskému 
osídlení – zdejší keltské hradiště patřilo mezi lety 
120 až 25 př n. l. k nejvýznamnějším hradištím 
možná i v evropském měřítku. Z tradiční návsi 
pokračujeme po hlavní ulici. Pokud je pozdější 
odpoledne a máme žízeň, můžeme se zastavit  
ve zdejší hospůdce U Kelta . Po pár 
desítkách metrů dojdeme ke hřbitovu, kde 
odpočívá známý spisovatel František Nepil, 
rodák z nedalekého Hýskova. Zdejší hřbitovní 
kaple je zasvěcena sv. Liborovi , světci, 
který byl v Čechách uctíván především na 
konci 17. století. Původní dřevěná kaple byla 
postavena v roce 1685, později, v 19. století,  
ji nahradila stávající zděná podoba. 

U hřbitova se napojíme na červeno-bílou značku 
Naučné stezky keltského oppida Stradonice 

, po  které se vydáme vlevo do kopce.  Komu  v 
tomto  místě  docházejí síly, může pokračovat 
přímo po silnici  do Nižboru (1,5 km), ale připraví 
se o hlavní atrakci celé trasy – samotné keltské 
oppidum Stradonice .  

MLOK SKVRNITÝ

Za deštivého počasí můžeme ve Stradonické 
rokli spatřit mloka skvrnitého (Salamandra 
salamandra), který ve zdejších listnatých 
lesích poblíž potoků nachází optimální životní 
podmínky.  

OPPIDUM STRADONICE
Keltové se zde usídlili zhruba v polovině  
2. století př. n. l. Zpočátku se jednalo o malou 
osadu vzniklou na obchodní cestě podél řeky 
Berounky. Výstavba samotného opevnění se 
datuje asi od roku 120 př. n. l. Ve své době bylo 
oppidum významným obchodním a  výrobním 
centrem. Vzkvétalo díky okolním zdrojům 
nerostného  bohatství,  zejména  železa.  
O významnosti stradonického oppida svědčí  
i fakt, že disponovalo vlastní mincovnou. Toto 
privilegium mělo na území Čech vedle Stradonic 
již pouze oppidum na Závisti. Oppidum zaniklo 
někdy mezi lety 40 a 25 př. n. l., patrně z důvodu 
příchodu germánských kmenů Markomanů  
na naše území. 

Nejen legendy praví, že syn stradonického 
hrobníka Libora Lébra byl tím šťastným 
nálezcem pokladu s několika sty keltskými 
mincemi ze dne 2. 8. 1877. Tento nález rozpoutal 
v  okolí  Stradonic  zlatou  horečku,  která měla 
za následek nekontrolované drancování lokality 
„hledači pokladů“. Po zahájení archeologického 
výzkumu zde bylo objeveno více než 100 000 
nálezů, z nichž část se dostala i do významných 
evropských muzeí, jako jsou Vídeň, Berlín nebo 
Drážďany. Nejobsáhlejší sbírka je umístěna 
v Národním muzeu v Praze. Keltská expozice 
však nechybí ani zde. Vznikla jako Informační 
centrum keltské kultury na zámku Nižbor, 
kde se každoročně konají mimo jiné slavnosti 
keltských svátků Samhain a Beltain. Zbytky 
střepů keltských nádob se dají na okolních 
polích nalézt i dnes. 45



Cesta do Nižboru je ve znamení obtížněji schůdné 
lesní pěšiny. Za mokra či v zimě je v tomto úseku 
třeba dbát zvýšené opatrnosti. I za sucha je 
vyžadována alespoň základní schopnost chůze  
v terénu. Téměř na konci klesání spatříme 
vpravo v roklince „Keltskou studánku“ , 
miniaturní, ale udržovaný pramínek. 

Sestoupíme na cestu nad fotbalovým hřištěm 
v Nižboru, po které doputujeme k místu 
nazvanému U Polverku. Zde stávala v polovině 
19. století významná železářská dílna náležící  
k Füerstenbergské železné huti. Dílnu vedl slavný 
technik Josef Božek. Od Polverku pokračujeme 
do nižborské malebné ulice V Hamburku, 
která nás vede podél Habrového potoka dolů 
do centra Nižboru. Domky zasazené do prudké 
stráně  vytvářejí působivá zákoutí.

PRACHŮV KŘÍŽ 
Ke kříži se váže pověst o uhlíři Františku 
Prachovi, který zde  postavil  chalupu  a hledal
v okolí zlatý poklad. Stihl ho však hněv 
strážného ducha křivoklátských lesů Dymy, 
který jeho chalupu zapálil. Svislé břevno kříže, 
který zde zůstal jako memento, se prý stále 
propadá do země. Duch Dyma je spojován  
s bouřkou a blesky a pověst tak může mít reálný 
základ.

Na trase naučné stezky najdeme řadu 
informačních tabulí, kde se dozvíme vše 
podstatné  o  historii  Stradonického  oppida.  
Při procházení stezky se nám otevírá krásný 
výhled do okolní krajiny . Dojdeme nahoru až 
k dřevěnému kříži. Nese název  Prachův kříž .  

Cesta od kříže vede mělkou širokou úžlabinou, 
odkud lze ještě odbočit travnatou cestou 
vzhůru k poslední zastávce na samotném vrchu 
Hradiště. Zde najdeme kamenný  „trůn“ , 
místo pro odpočinek a nádherný výhled na jih 
do krajiny. Na tomto místě se prý nachází silná 
pozitivní energetická zóna. 

KAMENNÝ „TRŮN“

KELTSKÁ STUDÁNKA
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Centrum Nižboru nabízí možnost doplnění 
energie v prodejně potravin, v cukrárně  
nebo restauraci U Lípy . Od restaurace jezdí 
autobus do Berouna . Doporučujeme však 
ještě zavítat na nižborský zámek , kam je to 
po červené  turistické značce  již jen pár minut 
chůze. Zámek je působivou dominantou, kterou 
lze dobře vyfotografovat z mostu přes Berounku. 
Ideálně však v dopoledních hodinách, jinak bývá 
výhled v protisvětle .   

ZÁMEK NIŽBOR

Historie zámku sahá do poloviny 13. století. 
Jeho původní jméno však bylo Miesenburg, 
česky „Hrad nad Mží“. Řeka se přejmenovala 
na Berounku, hrad, později zámek, se postupně 
počeštil až na současný „Nižbor“. Původně 
sloužil jako lovecké sídlo českých panovníků 
a pravděpodobně byl i správním střediskem 
kraje před založením Karlštejna. Zámek dnes 
spravuje Národní památkový ústav, v roce 2004 
zde bylo Ústavem archeologické památkové 
péče zprovozněno Informační centrum keltské 
kultury.

Cesta přes most na levý břeh Berounky je 
obohacena barevnými informačními tabulemi 
se zajímavostmi z Nižbora a okolí. Za mostem 
spatříme komplex Nižborských skláren 
RÜCKL CRYSTAL, a. s.  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. 

Po výletě jsme již vyhladovělí, a tak rádi 
zajdeme na gáblík do restaurace Keltovna 

. Ale pozor, od května do října je v provozu 
také slavná restaurace Zastávka Nižbor . 
Chátrající dřevěný železniční sklad z roku 1876 se 
rozhodl zachránit herec Tomáš Hanák a s přáteli 
jej proměnil na opravdu stylovou restauraci. 
Posedět můžeme v původních vagonových kupé, 
ale i na nákladových rampách či prosluněném 
perónu.  Po  předchozí rezervaci  je možné  se tu 
v omezeném počtu také ubytovat . 

Na zdejším nádraží náš výlet končí . Vlak nás 
odsud odveze zpět do Berouna. Máme-li však 
ještě čas další den, naskočme do vlaku jedoucího 
opačným směrem, vychutnejme si jízdu 
romantickou krajinou proti proudu Berounky  
a vydejme se poznávat krásy Křivoklátska. 
Třeba do Zbečna, Roztok nebo na samotný hrad 
Křivoklát.

ZASTÁVKA NIŽBOR

RAZÍTKO

Zámek Nižbor
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1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Stezka těžby vápence 1 – Tetínské lomy
délka trasy 10 km, převýšení  360 m

CO NÁS ČEKÁ: 
Trasa tematicky souvisí se Stezkou těžby vápence  
2 a 3. Jak už název napovídá, jsou tyto stezky 
definovány tím, co je pro tuto krajinu typické – těžbou 
vápence. Ostatně, stopy těžby nás budou provázet na 
téměř všech cestách Barrandienem. Kromě lomů 
nás čekají příjemné lesní stezky, výhledy, historicky 
významný Tetín i romanticky tichá osada na Kodě. 

STEZKA VHODNÁ PRO:       
                     

NÁROČNOST TERÉNU:
Trasa je  vhodná spíše  pro  zdatnější  turisty.  
Na úsecích Beroun – Tetín a Tetín – Koda překoná-
vá stezka výrazné převýšení. Prudší sestup nás čeká  
v závěru trasy od Kody do Srbska. Asfaltový povrch 
je na trase zastoupen asi z 20 %.  

1. Lomy na Damilu

2. Tetínské vyhlídky

3. Tetín

4. NPR Koda

 Zdroj: Mapy.cz

5. Kodská jeskyně 6. Kodská vyvěračka 7. Údolí děsu 8. Srbsko

Výchozí místo: Beroun  
Cílové místo: Srbsko
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Výlet začínáme v Berouně před vlakovým 
nádražím . Tady najdeme modrou turistickou 
značku , kterou nespustíme z očí až na Tetín. 
Vystoupáme několik schodů nahoru na most,  
ze kterého  je  krásný  výhled   na  železnici
pod námi.  Za malou  chvilku opouštíme město  
a směřujeme  po  malé  asfaltové   cestě  
ke kynologickému cvičišti, kde začíná prudší 
polní cesta. Nahoře se nám naskytne výhled  
na město i okolní krajinu. Na rozcestí se dáme 
vlevo kolem  rozvodny a  Beroun  necháváme  
za zády. Zalesněný vrch po naší pravici se 
jmenuje  Damil (396 m n. m.).  Do  jeho  jižní 
a východní strany se zakusuje několik starých 
vápencových lomů. 

Cesta nás zavede na hlavní komunikaci směřující 
do Tetína, po které urazíme asi 200 metrů, 
abychom se vpravo mohli napojit na naučnou 
stezku Tetínské vyhlídky II . Ta nás směřuje 
nejprve souběžně s modrou do táhlého kopce  
k již zmíněným lomům na Damilu . Během 
stoupání možná spatříme na okolních loukách 
stádo krav černých jak noc. 

U lesa se nám začínají otvírat, jak už název 
naučné stezky napovídá, pěkné výhledy .  
Vidíme na Beroun i na kopce za ním – Děd, Ostrý, 
Plešivec a Malý Plešivec. Nejvzdálenější viditelný 
vrch Kluk je od nás cca 7 km daleko.  Všechny 
viditelné kopce mají výšku kolem 400 m n. m., 
což je důsledek rozsáhlého zarovnávání povrchu 
na  této   úrovni   ve svrchní  křídě a  paleogénu, 
tj. v období před 100–23 miliony lety. Do 
zarovnaného povrchu se poté začaly postupně 
zařezávat vodní toky, které daly krajině její 
dnešní ráz.

LOMY NA DAMILU

Převážně devonské, zejména dvorecko-
prokopské vápence, kterými je tvořen vrch 
Damil, byly po dlouhá staletí těženy v malých 
lomech a následně páleny na vápno v polních 
pecích. Vypálené vápno pak rozváželi vápeníci 
do širokého okolí. Po roce 1871 vznikly  
v Berouně první pece moderního typu a tím 
se navždy změnil způsob těžby a zpracování 
vápence v celém okolí. Na Damilu byly otevřeny 
první velké lomy. Nejmladším lomem je Nový 
Bílý lom, který byl otevřen roku 1952. O deset 
let později byl uveden do provozu nedaleký 
Velkolom Čertovy schody u Koněprus a veškerá 
těžba zde tak byla ukončena. 

Při troše pozornosti nám neuniknou zarůstající 
budovy připomínající zdejší těžební minulost. 
Jedna z nich dodnes hlásá hornický pozdrav 
Zdař bůh. Od informační tabule naučné stezky 
s číslem 3 (Těžba vápence) si uděláme malou 
odbočku vpravo do Černého a Hergetova 
lomu . Objevíme tu hezké ohniště  
s lavičkami. Vrátíme se zpět na cestu a hned 
po pár krocích se nám naskytne krásný výhled 
na Tetín,  který  si  můžeme  v  klidu  vychutnat  
u příjemného turistického posezení.
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Na   dalším   rozcestí nás  směrovky  zvou  dolů 
do centra, nebo nahoru na Damil. Pokud máme 
čas a chuť, vyšlápneme si ještě kopec nahoru 
do slepé větve naučné stezky, kde se nabízí 
výhled na Tetín  z ještě lepší, téměř ptačí 
perspektivy. Odtud můžeme pořídit nádherné 
panoramatické fotografie . 

Po návratu pokračujeme dolů do obce. Krátkou 
odbočku vpravo si ještě uděláme u informační 
tabule č. 8 – Malodráha, abychom si prohlédli 
tajemně vypadající 62,5 m dlouhý tunel  
kudy se kdysi vozil vápenec z Modrého lomu. 
Provoz malodráhy byl ukončen v roce 1962, když 
byla ukončena také těžba vápence na Damilu. 
Koleje a pražce byly vytrhány, ale několik 
pozůstatků dráhy se zde dochovalo dodnes.

Stezka nás pak svede dolů do obce k Vinotéce 
Hruška , která je vybudována v prostorách 
staré kovárny. Můžeme tu potěšit naše chuťové 
buňky zajímavostmi místního jídelníčku, 
například lokální delikatesou Tetinky. Pokud 
máme dostatek času a chuti, zajdeme do centra 
na prohlídku tetínských památek. Kulturně-
historických zajímavostí i krásných vyhlídkových 
míst je tu celá řada a určitě stojí za to tuhle 
dějepisně významnou obec poznat. 

Tetínem nás provedou informační tabule 
naučné   stezky   Tetínské   vyhlídky ,  
o kostelech a historii kolem nich nám povypráví 
živý průvodce, který bývá o víkendech  
k dispozici u farního úřadu, a spoustu nám toho 
prozradí také tetínské muzeum . Tetín 
nabízí také nádherné výhledy na řeku 
Berounku.

ZŘÍCENINA HRADU TETÍN
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Naše hlavní trasa se napojuje na modrou  
a zelenou značku   a vede dále přes most 
ulicí s příhodným názvem – Kodecká. Vlevo 
mezi stromy nenápadně vykukuje památník 
obětem 1. světové války . U něho si 
můžeme odpočinout v turistickém přístřešku, 
nebo rovnou zajít do Tetínské hospody . 

Za  chvíli  už  opouštíme  asfalt a  vstupujeme  
do národní přírodní rezervace Koda  . 

KODSKÁ JESKYNĚ

... je 17 m dlouhá, volně přístupná chodba, která 
vznikla v lavicovitých vápencích geologického 
stupně prag. Nemá krápníkovou výzdobu, ale za 
příhodných klimatických podmínek se zde tvoří 
ledové sta¬lagmity. Nevypadá na první pohled 
nijak zvláštně, ale patří k nejvýznamnějším 
archeologickým lokalitám Českého krasu. 
Nálezy zvířecích kostí, keramiky nebo drobných 
mincí z husitského období dokládají osídlení 
jeskyně od dob středního paleolitu až po 
středověk. 

NPR KODA

Rozloha této národní přírodní rezervace je 502 
ha. Najdeme tu prakticky vše, co dělá kras 
krasem. Její geologický podklad tvoří zejména 
vápence vzniklé ze schránek mořských živočichů 
před cca 400 miliony let i říční sedimenty, které 
sem přinesly třetihorní toky před   přibližně   
deseti   miliony let.  V  blízkosti krasových 
pramenů i v současnosti vznikají sladkovodní 
vápence – pěnovce. Nechybí tu ani jeskyně. 
Bučiny, dubohabřiny i teplomilné doubravy 
plynule přecházejí do suchých trávníků  
a strmých skalních stěn, které v létě rozpaluje 
slunce a v zimě trhá mráz. Na takových místech 
les nikdy nevyrostl. I proto jsou domovem 
zajímavých a vzácných rostlin a živočichů.

Na rozcestí Kodské polesí necháme zelenou 
odejít  na Tobolku  a  my  pokračujeme  dále po 
modré  směrem ke kodskému prameni. Na  
Kodě-dolním rozcestí si můžeme udělat 
zacházku cca 800 metrů ke Kodské jeskyni . 

Pokud nechceme sejít z trasy do Korna a Litně, 
vrátíme se zpátky na Kodu-dolní rozcestí, kde 
se napojíme na žlutou . Po chvilce dorazíme  
k samotné osadě na Kodě a také slibovanému 
krasovému prameni, tzv. Kodské vyvěračce, 
který kdysi poháněl zdejší mlýn. Voda z podzemí 
ani v zimě  nezamrzá,  a proto  mohl  být  mlýn 
v   provozu  celoročně.  Mlýn   však   počátkem  
90. let vyhořel. Pramen je pitný, stačí sejít 
několik schodků k rybníčku a nabrat si vody, co 
hrdlo ráčí. Voda z vyvěračky pokračuje dále jako 
potok  Kodskou  roklí  a v  Srbsku  se  vlévá do 
Berounky.
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Zbývá nám poslední úsek do konce našeho 
výletu. Tím nás provede žlutá značka . Vlevo 
od stezky leží v Kodské rokli jedna z nejstarších 
trampských osad u nás. Byla místem, kde 
se rodila tradice trampingu v Čechách. Nese 
libozvučný název – Údolí děsu . Jméno 
údajně osada dostala po velké bouři v roce 
1925, kdy se Kodskou roklí přehnala mohutná 
povodeň. 

Sestoupili jsme dolů do Srbska. Tady si můžeme 
zajít na něco teplého do žaludku do některé  
z mnohých restaurací  a občerstvoven  
a zamířit na vlakové nádraží , které leží 
takřka přímo při žluté značce naproti mostu přes 
Berounku. Nebo si dáme ještě tříkilometrový 
okruh, kterým začíná trasa Po stopách těžby 
vápence 2, případně pak po ní můžeme 
pokračovat dále až do Svatého Jana pod Skalou. 
  

VSTUP DO NPR KODA

VÝHLED Z TETÍNA DO ÚDOLÍ BEROUNKY

VINOTÉKA HRUŠKA NA TETÍNĚ

NPR KODA

OSADA NA KODĚ

RAZÍTKO

Tetínské muzeum / Obecní úřad Tetín
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Stezka těžby vápence 2 – Srbsko a Solvayovy lomy
délka trasy 12 km, převýšení  470 m

CO NÁS ČEKÁ: 
Stezka tematicky navazuje na Stezku těžby vápence 1. 
Na tomto výletě nás čeká hned několik lomů, k tomu 
se přidává nádherná krasová krajina národní přírodní 
rezervace Karlštejn, několikero vyhlídek a řada velmi 
fotogenických  míst.  Trasa se v závěru  napojuje 
na nejstarší značenou turistickou stezku v Čechách  
a končí v místě opravdu bohatém na pamětihodnosti 
i na sílu genia loci – ve Svatém Janu pod Skalou. 
Pokud trasu spojíme se Stezkou těžby vápence 1,  
vznikne nám sportovní celodenní túra nebo 
dvoudenní výlet s možností přespání v Srbsku.

STEZKA VHODNÁ PRO:       
                     

NÁROČNOST TERÉNU:
Během cesty je třeba překonat několik větších 
stoupání, zejména od Hostimi k Solvayovým lomům. 
Od vyhlídky ve Svatém Janu pod Skalou naopak 
musíme  zvládnout  dlouhý prudký  sestup po 
„přírodním schodišti“. Odměnou za náročnější terén 
nám ale budou krásné výhledy. Z větší části je trasa  
vedena po  polních  a lesních  cestách.  Asfaltový  
povrch i zde má výrazně menšinové zastoupení. 

1. Srbsko

2. Petzoidův lom

3. Lom Na Chlumu

4. Hostim  Zdroj: Mapy.cz

5. Jeskyně Arnika 6. Solvayovy lomy 7. Svatojánská vyhlídka 8. Svatý Jan pod Skalou

Výchozí místo: Srbsko
Cílové místo: Svatý Jan pod Skalou 
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SRBSKO

Historikové tvrdí, že počátky obce jsou spojeny 
se zavražděním svaté Ludmily na nedalekém 
Tetíně v roce 921. 

Pokud jsou jejich domněnky správné, je 
Srbsko jednou z nejstarších obcí v širokém 
okolí. Ludmila přišla se svou družinou do Čech  
z Lužického Srbska. Po její smrti Srbové zřejmě 
dále v tetínském okolí pobývali a lze se tedy 
domnívat, že se usídlili i na území dnešní obce 
Srbsko. 

Obec byla původně zemědělská. Její větší 
rozvoj je spojen s vápencovými lomy, na jejichž 
otevření měla velký vliv výstavba železnice 
mezi Prahou a Berounem v roce 1862. První  
z lomů – Tomáškův, byl na pravém břehu řeky 
otevřen roku 1882.

Na začátku 20. století s rozvojem trampingu 
začaly v okolí Srbska vznikat první srubové 
osady. Okolní příroda je velmi rozmanitá  
a bohatá, není proto divu, že dnes Srbsko leží 
přímo ve středu chráněné krajinné oblasti 
Český kras. 

Trasa má velmi strategické východiště. Srbsko 
je  obec  bohatá  na  turistickou  infrastrukturu 
a vlaky sem jezdí i co půl hodiny . Klesajícím 
chodníkem sejdeme od nádraží k prvnímu 
turistickému rozcestníku (Srbsko-žst.) a napo- 
jíme se na žlutou značku .

V úvodní tříkilometrové části etapy si projdeme 
zajímavosti Srbska a zavítáme ke staré pískovně 
a  vápence  Petzold.   Žlutá   značka   nás  vede 
po lávce přes Berounku. Na její druhé straně nás 
uvítá šachový kůň , jedna z karlštejnských 
šachových figur (více informací o Karlštejnských 
šachách viz trasa Bezbariérová Berounka), 
a několik zajímavých informačních tabulí. 
Můžeme si  odskočit  doleva  po  žluté  značce 
do mini informačního centra , které stojí 
naproti restauraci U Berounky . Pokud je  
info-bod zavřený, mapy  a  další  materiály  
získáme v kempu  o dvě stě metrů dál proti 
proudu řeky. Vraťme se ale na náves U Lípy, 
kterou zdobí výklenková kaplička se zvoničkou 

. Odtud půjdeme hlavní ulicí (Svatojanskou) 
vzhůru. Za malým obchodem odbočíme vpravo 
ulicí K Závěrce, po které pokračujeme až do 
chvíle, kdy uvidíme odbočovat vpravo polní 
cestu. Právě ta nás dovede ke staré pískovně ,  
kterou lze najít snad na každém internetovém 
motorkářském fóru. Je možné, že tu nějaké 
nadšence právě potkáme.

Z pískovny se vrátíme zpět na  asfaltovou 
cestu, po které pokračujeme až do první 
větší křižovatky, kde se vydáme vpravo.  
Po asi 300 metrech dojdeme k impozantní staré 
osvětlovací věži Petzoldova lomu .

PÍSKOVNA V SRBSKU
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Pokud bychom šli od Petzoldova lomu rovně dál, 
dostaneme se na silnici vedoucí do Karlštejna. 
Naše trasa však vede opačným směrem, a tak 
se vrátíme zpět na křížení asfaltových cest. 
Tentokrát neodbočujeme zpět vlevo k pískovně, 
ale pokračujeme rovně. Na dalším rozcestí se pak 
držíme vlevo, čímž se napojíme na ulici Borová  
a Na Vyhlídce. Tak dojdeme ke starému „řopíku“ 
(bunkru Ředitelství opevňovacích prací, chcete-
li) a vysílači . Rozhodně se jedná o zajímavé 
místo, které zůstává většinou turistů proudících 
kolem řeky nepoznáno.    

PETZOLDŮV LOM

Místní lom koupila v roce 1916 vídeňská firma 
C. T. Petzold. Poptávka po vápenné drti byla 
tak velká, že těžba musela probíhat i v noci.  
V té době docházelo k masové elektrifikaci 
lomů, proto i zde byla zřízena osvětlovací věž. 
Ta byla po krátkou dobu osazena i hodinami. 
Těžba pokračovala s výjimkou 2. světové války 
až do roku 1965, kdy byla ukončena. V současné 
době sídlí v prostorách lomu firma vyrábějící 
čističky odpadních vod.

LOM NA CHLUMU

... byl založen v roce 1920. Nedlouho po jeho 
založení byl firmou Prastav pronajat Škodovým 
závodům. Vedení Škodovky nechalo ve zdejších 
prostorách založit během války z obav před 
náletem tzv. záložní archiv, kde byly uloženy 
kopie výrobních výkresů. Na konci války se obavy 
potvrdily, závody Škoda byly kvůli náletům 
ze 70 % zničeny a velká část výkresů shořela. 
Po válce byly kopie navráceny mateřskému 
archivu a lom přešel pod králodvorskou, později 
pod radotínskou cementárnu. Roku 1961 tu 
byla těžba ukončena. 

ŘOPÍK V SRBSKU

Nyní máme za úkol dostat se zpět na hlavní 
Svatojánskou silnici. Asi nejjednodušší je odbočit 
na první křižovatce vpravo ulicí Hrašov, která nás 
dovede do ulice K Závěrce, kudy jsme na začátku 
tohoto malého okruhu procházeli. Tady stačí 
odbočit vpravo a jsme zase u malého obchodu. 
Kdo chce, vydá se zpět do centra obce a na vlak. 
My však pokračujeme dál. Držíme se zelené 
značky  a směřujeme hlavní Svatojánskou 
ulicí mírně vzhůru. Před koncem zástavby  
značka   zahýbá  doleva  do   kopce  a po několika 
stovkách metrů nabízí pohled na obec z mírného 
nadhledu. Od zmíněné odbočky je to jeden 
kilometr k okraji velkého vápencového lomu 
Na Chlumu . Je volně přístupný, a tak se 
můžeme projít mezi jeho vysokými stěnami,  
o které se pěkně odráží sluneční paprsky.  
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Zelená značka poté obchází lom z jihu po úzké 
stezce, která se rozšiřuje asi po 200 metrech. 
Zelená značka si tu s námi trošku pohrává, 
musíme být na pozoru. Zanedlouho nás zavede 
ke vstupu do národní přírodní rezervace 
Karlštejn . 

NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE 
KARLŠTEJN

... je také nazývána srdcem Českého krasu. 
Její území (1558 ha) je světově proslulé 
neobyčejným bohatstvím živé i neživé přírody, 
unikátní geologickou stavbou a přítomností 
mnoha krasových jevů, zejména jeskyní. 
Geologické podloží tvoří převážně vápence 
vzniklé v prvohorním moři před cca 400 miliony 
lety. Oblast je nejméně posledních 7000 let 
souvisle využívána člověkem. Také díky jeho 
hospodaření zde vznikla řada významných 
společenstev rostlin a živočichů. Značný 
mezinárodní význam NPR Karlštejn dokládá 
i prestižní ocenění – Diplom Rady Evropy –  
a zařazení do evropské soustavy chráněných 
území Natura 2000. 

V průběhu těžby však byly Na Chlumu 
odkryty četné jeskynní prostory. Z nich jsou 
známé například Chlumské sluje nebo Srbské 
jeskyně, které spolu s Netopýří jeskyní tvoří 
přes kilometr dlouhý jeskynní systém. Řadí se 
k nejrozsáhlejším systémům v Českém krasu. 
Bývalý archiv dnes využívají jeskyňáři základní 
organizace ZO-1-06 Speleologického klubu 
Praha jako svoji základnu. Jeskyně na Chlumu 
jsou také významným zimovištěm netopýra 
velkého a vrápence malého.

Víte, že…
… některé části NPR Karlštejn jsou 
chráněny již od roku 1932 a v dnešním 
rozsahu od roku 1955, tedy dlouho před 
vyhlášením chráněné krajinné oblasti 
Český kras (1972)?

Už z louky před lesem jsme se mohli kochat 
panoramatem, další šance přichází na skalní 
vyhlídce sto metrů za začátkem rezervace . 
Tady se  nám  otevírá  krajina  plná  skal,  lomů 
i památných míst. Vidět je Tetín i Beroun. 

Od vyhlídky už sestupujeme dolů. Jen pozor 
– ústí cesty není pro nikoho s  bolavými 
koleny.  Dole  nás čeká krátký úsek  po silnici 
do Hostimi s vyhlášenou výletní hospůdkou 
U Krobiána . Půvab obce utváří zejména 
několik opravených stavení, zvonička  , křížek 
a památník obětem první světové války . 
Hostim  v  současnosti  administrativně  spadá 
pod  Beroun, od  jeho  centra  to   však   máme 
po silnici i turistických značkách nejkratší cestou 
přibližně sedm kilometrů. Svézt se odsud 
můžeme do Berouna nebo do Prahy-Zličína 
autobusem .

VÝHLED NA BEROUN
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Cesta z Hostimi pokračuje stále po zelené 
směr Propadlé  vody. K  těm  se  dostaneme  
po kilometrovém stoupání bukovým lesem.   

Ta byla jako historicky druhá stezka v Čechách 
osázena turistickými značkami a dnes je 
nejstarší dochovanou značenou trasou u nás. Je 
také páteřní turistickou trasou národní přírodní 
rezervace Karlštejn. Vede divokými skalnatými 
kaňony, přes romantické vodopády, krásné 
lesy s cennou flórou a faunou i malebnými 
místy lákajícími k odpočinku. Tato stezka má 
poměrně vysokou návštěvnost, vyplatí se tedy 
trasu absolvovat mimo sezónu. Náš průvodce 
tuto stezku hlouběji nerozebírá, nicméně je tak 
dobře značena a vybavena řadou informačních 
tabulí, že naplánovat výlet po její linii bude 
velmi snadné. 

PROPADLÉ VODY

Propadání povrchových vod do podzemí se 
na území Českého krasu dnes děje vzácně, 
jen na několika málo místech a v malém 
rozsahu. Vedle údolí Bubovického potoka, 
Tetínské rokle nebo Císařské rokle je to právě 
Údolí Propadlých vod. To však není protékáno 
stálým povrchovým tokem. V případě silných 
dešťových událostí se zde srážková voda 
soustřeďuje a vytváří povrchové toky, které 
pak na několika místech mizí v občasných 
ponorech a dále pokračují podzemím většinou 
neznámými podzemními cestami, aby se 
později  objevily ve Svatojánském vývěru. Tyto 
ponory mají charakter závrtů s průměrem 
kolem 10 m a hloubkou více než 3 m. Obecně 
bývají závrty charakteristickým povrchovým 
jevem krasových oblastí.

Na rozcestí Propadlé vody křižuje naše trasa 
známou „starou“ Stezku Vojty Náprstka. 

STEZKA VOJTY NÁPRSTKA

Vojtěch Náprstek byl mimo jiné zakládajícím 
členem a prvním předsedou Klubu českých 
turistů, který vznikl v roce 1888. Jeho jménem 
byla pojmenována trasa vedoucí z Berouna přes 
Svatý Jan pod Skalou do Karlštejna.

Sedm set metrů nás pak dělí od další zajímavosti 
– jeskyně Arnika . Ta o své existenci dala 
vědět v roce 1995, kdy byly v místech dnešní 
vstupní šachty pozorovány nápadné ztráty 
drobného potůčku pod povrch mělké deprese. 
Do současnosti bylo během výzkumných prací 
objeveno přes 155 m chodeb a práce nadále 
pokračují. Jeskyně přístupná sice není, ale 
najdeme tu zajímavé povídání na informační 
tabuli a naproti pak příjemný odpočinkový altán 

. 

Na tomto místě se odpojujeme od zelené značky, 
která jde doprava, zatímco my stoupáme mírně 
vlevo podle místního značení  k bývalému 
lomu Paraple, kde se dnes nachází Hornický 
skanzen Solvayovy lomy . Na prohlídku 
Muzea těžby a dopravy vápence v Českém 
krasu je třeba počítat asi s dvěma hodinami 
času.

U JESKYNĚ ARNIKA
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Součástí areálu je expozice hornin Českého 
krasu , která zajímavě představí nejen 
vápence, ale také břidlici, prachovec nebo třeba 
diabas. Nad muzejním areálem se rozprostírá 
dendrologický park , čili arboretum nebo 
také sbírka živých domácích i cizokrajných dřevin. 
Myšlenka  zde  bohužel  předčila  skutečnost   
a v době vydání průvodce není park v nejlepším 
stavu. Děti tu jistě zaujme dětská pohádková 
stezka s postavičkami známé malířky Vítězslavy 
Klimtové.   

TIP

Stezka těžby vápence sice nadále následuje 
vápenec, ale rozhodně stojí za to udělat si 
výlet také do nedalekých míst, kde se těžilo 
železo. A sice na šachtu do Chrustenic. 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 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 1861–1965. Třicet let 
po skončení těžby vznikla myšlenka zrodu 
skanzenu, který zde posléze opravdu vyrostl. 
Díky tomu si dnes můžeme prohlédnout  
i osahat řadu exponátů, součástí prohlídky je  
i jízda důlním vlakem. Nachází se zde také stálá 
expozice o lomech Amerika-Mořina. 

HORNICKÝ SKANZEN
SOLVAYOVY LOMY

... má více než stoletou historii. V roce 1904 
přišla do Čech belgická firma Solvay zabývající 
se zpracováním vápence pro chemické účely, 
aby založila továrnu v Ústí nad Labem. Protože 
kupování vápence pro svou výrobu od různých 
dodavatelů se ukázalo jako nerentabilní, 
padlo rozhodnutí otevřít si vlastní lom. Byla 
vytipována lokalita s velmi kvalitním vápencem 
nedaleko Svatého Jana pod Skalou a v roce 
1918 byl zdejším vápencem naložen první vlak. 

Firma Solvay zde ukončila těžbu v roce 1956  
a lom byl předán berounské pobočce Správy 
silnic Praha, která dotěžovala materiál pro 
stavbu okolních silnic. O osm let později 
lom osiřel, nikoli však navždy. V roce 1993 
vznikla Společnost Barbora, o. s. – společnost 
pro zachování důlních a průmyslových 
památek, která se rozhodla komplex bývalých 
lomů znovu oživit. Technické pozůstatky 
zakonzervovala, budovy opravila a vzkříšení 
našla i úzkorozchodná dráha (rozchod jen 
600 mm), po níž dodnes na ukázku projíždějí 
původní vozíky tažené historickými typy 
dieselových lokomotiv. Dnes muzeum čítá na 
2 kilometry tratí, 139 metrů staré štoly, kolem 
150 vozů různých typů a 26 lokomotiv.

LOM PARAPLE
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Víte, že...

... se v Chrustenické šachtě natáčel film 
Bumerang nebo epizody televizního 
seriálu Zdivočelá země? 

a čtvrtohor. Dvojitý meandr Kačáku severně 
od Skály byl ostře vymodelován zejména 
v silurských bazaltových (diabasových) 
vulkanitech. Při pohledu vlevo jihozápadním 
směrem  se  tyčí  vrchol  Květné  (Květnice)  
s pravěkým hradištěm a níže na protilehlé 
straně  údolí  mohutná  Dušičková  stěna. 
Samotné vrcholové partie Svatojánské skály 
byly již v 7. století př. n. l. také pravěkým 
hradištěm. 

CHRUSTENICKÁ ŠACHTA

Podle místních směrovek se vydáme směrem 
ke Svatému Janu pod Skalou. Jakmile 
natrefíme na červenou značku , můžeme se 
vydat doprava rovnou dolů do obce. Lépe je však 
udělat  si  krátkou  zacházku  (cca 250 m rovně) 
k nádherné vyhlídce na Svatojánské skále , 
která je jedním z těch míst, odkud je snad každá 
fotografie vydařená . 

SVATOJÁNSKÁ SKÁLA

... je tvořena spodnodevonskými kotýzskými 
vápenci stupně lochkov. Vypíná se 180 m nad 
obcí Svatý Jan pod Skalou. Z jejího vrcholu se 
otevírá jedinečný pohled do hlubokého údolí 
Kačáku a ukazuje tak sílu hloubkové eroze 
vodních toků během nejmladších třetihor

Z vyhlídky se vrátíme po červené kousek zpět 
a prudkým klesáním sejdeme až dolů do obce. 
Cestou potkáme Kapli Povýšení sv. Kříže ,  
která stojí na místě, kde se podle pověsti 
poustevníku Ivanovi zjevil sv. Jan Křtitel  
a věnoval mu dřevěný kříž k vymítání zlých 
duchů. 

Tady máme možnost odbočit  vpravo a  projít si 
3 km dlouhý okruh naučné stezky Svatojánské 
památky   .  Ten  nás   zavede   do   Sedlce,   
kde mimo  jiné  nalezneme  zajímavou sloupcovou 
zvonici  nebo  roubenou  Kapli  sv.  Ivana . 
Ta vznikla z iniciativy několika dobrovolníků 
teprve v roce 2005 a byla zasvěcena známému 
svatojánskému poustevníku z 9. století. 

Ať už přímo po červené nebo po naučné stezce, 
dostáváme  se  do centra  obce  Svatý  Jan pod 
Skalou. 

ÚDOLÍ KAČÁKU
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SVATÝ JAN POD SKALOU

V Čechách je málo tak malebných a zároveň 
historicky a geomorfologicky tak zajímavých 
míst, jako je právě Svatý Jan pod Skalou. 
Hluboké okolní lesy, meandry potoka Kačáku, 
kolmé vápencové stěny a areál bývalého 
kláštera vytváří dohromady nezaměnitelné 
kouzlo této malé obce v samém srdci Českého 
krasu. Historie obce začíná už kdesi v šeru 
dávnověku, na samém počátku historie českého 
státu, tedy v 9. století, kdy se uprostřed tehdejší 
divočiny v jeskyni pod mohutnou skalní stěnou 
usadil první český křesťanský poustevník Ivan. 
Legenda praví, že dlouho Ivan bojoval ve své 
jeskyni se zlými duchy, až se nakonec rozhodl, 
že  jeskyni  opustí.  Tu se mu  ale  zjevil  jeden  
z proroků – svatý Jan Křtitel – a daroval mu kříž, 
s jehož pomocí zlé duchy přemohl. Ve své jeskyni 
žil poté nadále i se svou ochočenou laní, která  
v příběhu Svatého Jana pod Skalou sehrála svoji 
významnou roli. Když byl totiž kníže Bořivoj na 
lovu, omylem laň postřelil. Její stopa ho dovedla 
do Ivanovy sluje. Jako omluvu za svůj čin nechal 
na Ivanovo přání nad jeskyní vystavět kostel sv. 
Jana Křtitele a obci tak připadl název, který 
nese dodnes. Z poustevnické jeskyně vznikl po 
čase skalní kostel  známý  jako  Jeskyně  svatého  
Ivana. Ve 14. století zde založili benediktini 
svůj klášter, který byl za josefínských reforem 
roku 1785 zrušen a jeho prostory sloužily poté 
různým účelům. 

Byla zde koželužna, textilní továrna, 
vodoléčebné lázně, kde kolem roku 1909 sloužil 
jako vrchní lékař otec bratří Čapků, dobrým 
obchodním artiklem se na čas stala i voda  
z pramene zvaná Ivanka. Po zániku lázní zde 
sídlil učitelský ústav, po něm chudobinec, v 50. 
letech dokonce komunistické vězení a tábor 
nucených prací. Po něm obsadila areál škola 
pro výchovu příslušníků státní bezpečnosti  
a v 80. letech sem ministerstvo vnitra 
nastěhovalo centrální registr obyvatel.  
Od roku 1995 se prostor ustálil do dnešní podoby. 
Vznikla zde Vyšší odborná pedagogická škola, 
tzv. Svatojánská kolej, zřízená Arcibiskupstvím 
pražským. 

SVATOJÁNSKÁ KOLEJ
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V prostorném výklenku při jižní stěně kostela 
vyvěrá krasový pramen známý jako Ivanův. 
Prameny v místě travertinové svatojánské kupy 
jsou nejsilnější ze všech pramenů v Českém 
krasu. Voda většinou prochází dlouhou cestou 
hlubokým nitrem vápencových skal a na povrch 
se  dostává  se  zpožděním  více  než  20 let.  
Po  cestě se  přitom  mísí  s  vodou  mladší   
a za velkých dešťů i s vodou povrchovou, která do 
podzemí proniká průrvami ve skalách. Dochází 
tedy k mísení vod mělkého a hlubokého oběhu. 
Teplota  vody  se  celý  rok  pohybuje  kolem  
8–9 °C, potok  proto  nikdy  nezamrzá. Vyvěrající 
voda usazuje na povrchu sladkovodní vápenec 
zvaný pěnovec nebo také travertin, ve kterém 
jsou patrné četné otisky rostlin, větví, schránky 
měkkýšů a lasturnatek. Pěnovce ve Svatém 
Janu patří k nejvýznamnějším a nejmocnějším  
akumulacím  tohoto  typu v Čechách.

Ve Svatém Janu pod skalou najdeme také 
Mariánské sousoší, čili sousoší sv. Ivana, 
sv. Jana Křtitele a Panny Marie, malebný 
hřbitov s Kaplí sv. Maxmiliána, Obecní 
muzeum, Husův balvan – pomník odhalený 
v roce 1919 připomínající památku našeho 
mučedníka, zapomenout bychom neměli 
navštívit ekocentrum Kavyl a také Obecnou 
školu. Dnes už se nejedná doopravdy o školu, 
ale o restauraci se skvělou kuchyní a možností 
příjemného ubytování .  

Ze Svatého Jana jezdí autobusy do Loděnic a na 
okraj Prahy . Pokud se na nás ještě nesnáší 
soumrak či únava, můžeme volně pokračovat 
až  do Berouna. Zde  máme  na  vybranou ze 
dvou variant – ta kratší, ale o to více do kopce, je 
pokračování červené stezky Vojty Náprstka .  
Po ní je to na berounské vlakové nádraží  
5 kilometrů. Pokud chceme zůstat věrni vápenci 
a lomům, vydáme se Stezkou těžby vápence 
3, která je sice delší (8 km), ale nabídne nám 
návštěvu jedinečného lomu Alkazar .

 KAPLE SV. MAXMILIÁNA

RAZÍTKO

Restaurace U Lva v Srbsku

RAZÍTKO

Ekocentrum Kavyl ve Sv. Janu 
pod Skalou

 MARIÁNSKÉ SOUSOŠÍ VE SV. JANU
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Stezka těžby vápence 3 – Alkazar 
délka trasy 8 km, převýšení 100 m

CO NÁS ČEKÁ: 
Stezka tematicky navazuje na Stezku těžby 
vápence 1 a 2. Pokud jsme u předchozích výletů 
ještě neprozkoumali všechny kulturně-historické  
i přírodní rozmanitosti, které nabízí Svatý Jan pod 
Skalou, je jejich prohlídka nejlepším začátkem této 
trasy. Stezka nás dále provede romantickým údolím 
Kačáku a dovede nás do stejně tak romantického 
lomu Alkazar, jehož historie však již tolik romantická 
nebyla. Závěrem si ukážeme, jaké opomíjené 
zajímavosti se nacházejí podél dnes již poněkud

STEZKA VHODNÁ PRO:
                    

protřelé „srbské“ větve cyklostezky Po stopách  
českých králů.

NÁROČNOST TERÉNU:
Tato trasa se řadí k těm nejsnazším. Zhruba z 80 % 
vede po asfaltovém povrchu a nepřekonává téměř 
žádné převýšení. Je proto vhodná i pro kola nebo 
terénní kočárky. V úseku Svatý Jan pod Skalou –
Hostim vede stezka po silnici, která není příliš frek-
ventovaná a s výletníky se zde počítá, přesto je nutné 
dbát  zvýšené opatrnosti.

1. Svatý Jan pod Skalou

2. Hostim

3. Údolí Kačáku

4. V Kozle

7. Vitáčkův mlýn5. Lom Alkazar 6. Šanův kout 8. Berounský medvěd

 Zdroj: Mapy.cz

Výchozí místo: Svatý Jan pod Skalou                                              
Cílové místo: Beroun               
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LODĚNICKÝ POTOK ALIAS KAČÁK

... pramení ve vrchovině Džbán na Rakovnicku. 
Po 61 km nedaleko Srbska vtéká do Berounky. 
Již  ve  staré  svatoivanské  legendě, i  později  
ve 14. století, byl označován jako Loděnický 
potok. Název nedaleké obce Loděnice je odvozen 
od  tzv. lodění dřeva, tj. způsobu plavení dřeva 
za pomoci soustavy hrází, stavidel a rybníků. 
Od 17. století se mu začalo říkat lidově Kačák 
podle vsi Kačice na Kladensku, kterou potok 
ve svém horním toku protéká. Na potoce byla 
vybudována řada rybníků. Když rybáři rybníky 
vypouští (nebo za vyšších stavů vody během 
jarního tání či vydatných dešťů), nabízí se 
skvělá příležitost  pro vodáky  si  Dolní  Kačák  
od obce Loděnice sjet.

Ať už jsme právě do Svatého Jana pod Skalou 
přijeli autobusem  nebo volně navazujeme 
na Stezku těžby vápence 2, začneme prohlídkou 
svatojánských zajímavostí. Je jich tu celá řada  
a blíže o nich pojednává závěr předchozí  
kapitoly.  Po prohlídce Svatého Jana vyrážíme 
po žluté značce , která kopíruje část naučné 
stezky Karlštejn  a potok Kačák, směrem na 
Hostim.

Asi kilometr jdeme po silnici, ale výletu to nijak 
na kráse neubírá díky romantické scenérii, 
kterou údolí potoka vytváří. Cestou se navíc díky 
informačním tabulím dozvíme řadu zajímavostí 
o zdejší geomorfologii o zvířecích obyvatelích 
břehů vodních toků, luk a lesů, i o rostlinách,

které vidíme podél cest. Za chvíli se dostáváme 
do obce Hostim. Pokud tuto trasu absolvujeme 
jako přímo návaznou na Stezku těžby vápence 2, 
ocitáme se na tomto místě dnes již podruhé.

Po případném občerstvení ve výletní hospůdce 
U Krobiána  i nadále následujeme žlutou 
značku , která odbočuje ze silnice doprava  
a příjemnou   cestou  s   názvem  Kozelská  vede  
k Berounce do místa, které nese  místní název  
V Kozle. Vrch na pravém břehu Kačáku býval 
kdysi jedním ze zdejších hradišť. To je dnes 
známé jako Hradiště Kozel . Tento ostroh 
nad soutokem Berounky a Loděnice byl obýván 
už  v  pravěku, v  době  měděné,  bronzové  
i  železné  a  naposledy  byl  osídlen  Slovany  
v 9. stol. n. l. Někdejší hradiště zabíralo plochu 
15 ha a mělo funkci strážní – strážilo důležitou 
západní  obchodní  stezku  z  Prahy.  Dnes  se  
na tomto území rozkládají pole, ale zbytky valů 
jsou v terénu stále patrné. Podél stezky si také 
můžeme všimnout několika starých lomů. Jeden 
z nich nese název lom V Kozle  a je jedním 
ze zastavení  Geologické  naučné  stezky . 
Nad lomem se nachází jeskyně Nad Kačákem 

, v jejíž sedimentárních výplních byly 
nalezeny archeologicky velmi cenné artefakty 
dosvědčující využívání zdejších jeskyní člověkem 
již ve středním paleolitu.

HOSPŮDKA U KROBIÁNA
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LOM ALKAZAR

... pochází stejně jako nedaleké lomy Amerika 
z 1. poloviny 20. století. Zkraje 40. let byla 
těžba zastavena a v lomu byly vyraženy štoly 
připravované   německé  podzemní  továrny.  
Na přelomu 60. a 70. let se štoly částečně využily 
k uložení radioaktivního odpadu a Alkazar 
se tak stal nejstarším úložištěm v ČR. Aby se 
zabránilo přístupu zvenčí a záření uloženého 
materiálu zevnitř, byly štoly po jejich naplnění 
zabetonovány. Název lomu je podstatně mladší 
než lom sám. Pochází z romantických představ 
trampů. Slovo Alcázar má původ v arabském 
al-kasr, což vyjadřuje opevněný zámek, který 
slouží jako nedobytná pevnost, ale zároveň 
umožňuje příjemné a přepychové bydlení. 
Takové pevnosti se vyskytují v řadě měst  
v jižním Španělsku. 

Nyní je třeba upozornit, že pokud bychom 
odsud chtěli pokračovat dále po žluté po proudu 
Berounky na vlak do Srbska, není to v současné 
době možné (k roku 2017). Cesta spojující 
Kozel a Srbsko je uzavřená kvůli nestabilitě 
svahu Červených skal, kde hrozí riziko pádu 
kamení. Pokračovat proto musíme proti proudu 
cyklostezkou  Po  stopách  českých  králů   
do Berouna. Před další cestou můžeme v Kozle ještě 
doplnit energii drobným občerstvením , které 
lze zakoupit ve zdejším sezónním stánku, nebo 
jen posedět ve stínu turistického přístřešku .  

Po  několika  krocích  se  nám  otevírá  pohled 
na etážový lom Alkazar .

Původní název Hostim I ustoupil libozvučné 
přezdívce  na  přelomu  20. a  21. století  také 
v oficiálních materiálech a mapách. Lom 
je volně přístupný, po strmých stezkách lze 
vystoupat i do vyšších pater, odkud je nádherný 
výhled na údolí Berounky a Tetínské skály 
na protějším břehu. Najdeme tady i několik 
jeskyní. Lom je oblíben také horolezci, pro které 
zde Český horolezeckým svaz vybudoval v roce 
2011 lezecký park. Alkazar je také nouzovým 
vodáckým tábořištěm.

Po cyklostezce putujeme dál směrem k Berounu, 
který je od Alkazaru vzdálen  již  jen 4 kilometry
a po chvíli se nám objeví na obzoru. Po pravé 
straně brzy spatříme mohutné skalní defilé 
s názvem Šanův kout . Na posledním 
vápencovém ostrohu Šanova kouta (směrem  
k Berounu) byly objeveny  pozůstatky tábořiště  
pravěkých Lovců koní  z  období  mladého  
paleolitu, tj. z období asi před 12 000 lety. Mezi 
nejvzácnější nálezy patří břidlicová destička 
s rytinou koně. Osamělé stavení s červenou 
střechou stojící pod skálou kdysi bývalo 
zahradnictvím, dnes slouží k bydlení. 

LOM ALKAZAR64



Po seběhnutí z mírného kopečka spatříme po 
pravé straně statek U Vondráků a pasoucí se 
koně. Vlevo u řeky stojí dva objekty lehkého 
opevnění  z let 1937 a 1938. 

Jsme téměř u konce našeho výletu. Přejdeme 
silnici s názvem U Ovčína a za podchodem  
se vydáme po červené značce doleva. Značka  
nás převede po železničním mostu přes Berounku  
a po 1 km se s námi rozloučí na vlakovém nádraží 

.

Než nám pojede vlak, zajdeme ještě do Pivovaru 
Berounský medvěd  na něco výtečného  
z české kuchyně. 

RAZÍTKO

Pivovar Berounský medvěd

KDE STÁVAL VITÁČKŮV MLÝN

Čeká nás projít podél posledního říčního zákrutu. 
V místě, kde stezka na jediném krátkém úseku 
mírně stoupá, stával Vitáčkův mlýn . Jeho 
vznik lze zařadit mezi roky 1881 a 1888. Dnes je 
z něj patrno jen několik zbytků. 

ŠANŮV KOUT

ÚDOLÍ BEROUNKY

ÚDOLÍ BEROUNKY – ŠANŮV KOUT

 ŠANŮV KOUT
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1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Mlýnská stezka
délka trasy 11 km, převýšení 270 m

CO NÁS ČEKÁ: 
Trasa připomínající bohatou historii dnes často 
již zaniklých mlýnů v romanticky divokém údolí 
Radotínského potoka nás provede krásnými 
přírodními zákoutími nacházejícími se v těsné 
blízkosti Prahy. Druhá polovina výletu je pak  
ve znamení kulturních památek – starých tvrzí, 
kostelů nebo židovského hřbitova. 

STEZKA VHODNÁ PRO:      

NÁROČNOST TERÉNU:
Stezka podél meandrů Radotínského potoka 
může být za deštivého počasí místy podmáčená  
a dosti rozbahněná. Asi 40 % trasy pokrývá naopak  
asfaltový povrch. Celkové převýšení je poměrně 
malé, není vyžadována vyšší fyzická kondice. 

1. Maškův mlýn

2. PR Radotínské údolí

3. Taslarův mlýn

4. Kalinův mlýn

7. Choteč5. Trampské/chatové osady 6. Mlýn U Veselých 8. Třebotov

 Zdroj: Mapy.cz

Výchozí místo: Radotín-Cikánka 
Cílové místo: Černošice    
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Trasa začíná na zastávce pražské autobusové 
dopravy Cikánka , kam nás za 8 minut 
doveze autobus č. 255 z Prahy-Radotína. Úsek 
z Radotína lze absolvovat i pěšky po cyklostezce 
A11 , která však vede téměř výhradně po 
asfaltovém povrchu kolem komplexu nepříliš 
vábné radotínské cementárny. Nutno však říci, 
že tento úsek nabízí vycházku kolem celé řady 
zvláště chráněných území  – přírodních 
parků Radotínské skály, Orthocerový 
lůmek a Hvížďalka, přírodních rezervací 
Slavičí údolí a Klapice a v neposlední řadě 
národních přírodních památek Černá rokle 
a Lochkovský profil. Úsek měří 4 km a zabere 
asi 1 hodinu. 

Zacházku si pak můžeme udělat ještě na 3 km 
dlouhou naučnou stezku Kosoř-Černá rokle 

, která nás provede mezi strmými stěnami 
údolí Šachetského potoka a zároveň národní 
přírodní památkou Černá rokle , jíž vtiskla 
název černá barva zdejších vápenců. 

Místní zajímavostí jsou také skály s příznačným 
názvem V Sudech . Jejich tvar obřích sudů 
je snadné spatřit, když dojdeme až před obec 
Kosoř. Trasu je však nutno absolvovat stejnou 
cestou i zpět. 

 
Začínáme-li putovat až od autobusové zastávky 
Cikánka, autobus nás vysype přímo u starého 
chátrajícího zámečku zvaného U Kozáků. Jeho 
historie sahá do 18. století, kdy byl pro lovecké 
účely postaven ruským šlechticem.

CIKÁNKA

...je označení pro skupinu osmi, s Rutickým 
mlýnem devíti domů v kotlině sevřené skalami. 
Půl kilometru pod dnešní osadou dříve stával 
také hostinec Na Cikánce a názvem Cikánka 
jsou označovány rovněž lomy směrem ke 
Slivenci a dvě zvláště chráněná území (národní 
přírodní památka Cikánka I a přírodní památka 
Cikánka II).

Pojem je poměrně mladý, ještě v 19. století 
se na mapách nevyskytuje. Osada bývala 
nazývána Na Kurandě, lomy pak nesly název 
Ve skále. Vyjma Rutického mlýna je nejstarším 
stavením chalupa č. p. 24 na západním okraji 
osady, která zde stála již v 1. polovině 19. století.  
U ní najdeme mohutnou, cca 170 let starou lípu 
srdčitou. 

ČERNÁ ROKLE – SUDY

Z osady se vydáme po silnici kopírované 
cyklostezkou A11  ve směru jízdy autobusu 
směřujícího z Radotína. Za malou chvilku 
přicházíme  k  turistickému  rozcestí a  zároveň  
k prvnímu ze série mlýnů – Maškovu mlýnu ,  
kde se napojujeme na červenou . Ta nás ještě 
chvíli vede silnicí, ale nakonec za rybníčkem 
uhýbá doleva na pohodlnou lesní cestu. 

MAŠKŮV MLÝN (ZADNÍ MAŠEK)

...je nejzachovalejším mlýnem v Radotínském 
údolí. Tvoří ho čtyři samostatné budovy. 
Nejstarší z budov pochází z 2. poloviny  
17. století. 

RYBNÍK NAD MAŠKOVÝM MLÝNEM
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U Maškova mlýna jsme vstoupili na území 
přírodní  rezervace  Radotínské  údolí  
a zároveň na území městské části Zadní 
Kopanina.

V jejím průčelí je kamenný portál, nad 
kterým se nachází nika se sochou sv. Jana 
Nepomuckého. Mlýn dostal jméno po mlynáři 
Antonínu Maškovi, který byl jeho majitelem 
od roku 1904. Maškovi potomci udržují mlýn 
dodnes. Už od roku 1952 se zde však nemele.

PR RADOTÍNSKÉ ÚDOLÍ

Členité meandrující údolí se skalními výchozy 
devonských vápenců a břidlic bylo vytvořeno 
Radotínským potokem. V oblasti je rozeseta 
řada lomů, které zdejší vápenec těží, aby mohl 
být následně zpracováván jako ušlechtilý 
mramorářský materiál. Nejznámější je 
slivenecký  mramor,  který  je  zde  těžen  už  
od doby baroka, tedy od 18. století. V mladších 
prvohorách, tj. před 300–250 miliony let, 
byly zdejší  horniny  intenzivně  zvrásněny  
do mísovitých a poloobloukovitých útvarů 
zvaných synklinály a antiklinály. Jejich 
příkladem je skalní defilé v meandru potoka 
u Cikánky. Území přírodní rezervace je pokryt 
o krasovými dubohabřinami, šípákovými  
doubravami a druhově bohatými skalními 
trávníky, roste zde     řada    významných    druhů    
rostlin a také  teplomilných  hub,  najdeme tu 
mnoho bezobratlých živočichů. 

Červená stezka nás vede podél Radotínského 
potoka k dalšímu mlýnu známému v minulosti 
jako Přední Mašek, dnes Taslarův Mlýn .

TASLARŮV MLÝN (PŘEDNÍ MAŠEK) 

...je sevřený v úzkém skalnatém údolí. Tvoří 
jej tři budovy a k západu otevřený dvůr. Býval 
napájen levobřežním náhonem, který, byť bez 
vody, je v terénu dodnes velmi dobře patrný. 
Totéž platí i o rybníčku před mlýnem. Vlastníků 
mlýna se vystřídalo mnoho. Naposledy jej 
získali Olga a František Taslarovi, jejichž 
potomci vlastní objekt dodnes. 

Nadále směřujeme proti proudu Radotínského 
potoka. Mineme starý trojmezník se znakem 
W, který se nachází na hranici někdejších 
katastrů  Worech,  Hinter  Kopanina  a  Kosorz  
z let 1817–1824. Stezka divokým údolím podél 
meandrů Radotínského potoka se může výše 
po proudu stát za deštivého počasí místy dosti 
rozbahněná.  Potok   několikrát  přecházíme 
po lávkách. Míjíme starý lom, skalní převis,  
kde v zimě vyrůstají   nádherné   ledové   stalaktity, 
a zanedlouho také několik chat zasazených  
ve svahu. Přicházíme ke Kalinovu mlýnu .
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KALINŮV MLÝN

…od pradávna zvaný „Podvořešský“, patřil 
k obci Ořech. Ač to žádné písemné doklady 
nedokazují, je možné, že vznikl současně  
s obcí, tedy již v polovině 14. století. Svědčí 
o tom například to, že mu bylo přiděleno  
č. p. 1. V historických dokladech je jeho 
existence zaznamenána až v 16. století,  kdy 
mlýn vlastnila kapitula sv. Víta. Ta jej roku 1715 
prodala Václavu Kalinovi. Mlynářský rod Kalinů 
vlastní mlýn od těch dob dodnes. K mlynářským 
účelům však sloužil jen do roku 1947. V dobách 
první republiky zde byla v provozu i hospoda, 
kde bylo možno dostat lahvové pivo, limonádu, 
a kromě toho zde paňmáma Kalinová prodávala 
čerstvě nadojené mléko a čerstvý domácí chléb 
se stlučeným máslem. Nyní je mlýn využívaný 
k bydlení, ale zdejší jez, rybníček i náhon jsou 
dodnes zachovalé.  

Další z mlýnů na naší  cestě se jmenuje 
Cvrčkův , ale je nazývaný také mlýn 
Suchých. Datum jeho vzniku není dochováno. 
Posledním mlynářem, který zde působil, byl 
Josef Suchý. Kolem světových válek mlýn připadl 
nemlynářům, kteří nakonec stejně odešli. Stavení 
tak připadlo státu a postupně chátralo. Budova 
mlýna byla nakonec přestavěna k rekreačním 
účelům, ale dnes vypadá opět zpustle.

Ze všech mlýnů na Radotínském potoce je dnes 
nejvíce veselo v Mlýně U Veselých , který 
stojí asi 600 metrů od Cvrčkova mlýna dále proti 
proudu.

U stavení Kalinova mlýna se na několik desítek 
metrů červená značka spojuje s modrou, ale 
u rozcestníku Kalinův mlýn ji zase opouští  
a směřuje samostatně směrem k obci Choteč. 
Procházíme hustější chatovou zástavbou osad 
Údolí skal, Ariana a Západní míle. Dnes 
chatová, dříve trampská osada Západní míle 
vznikla z iniciativy několika kamarádů z osady 
Ariana, které rozmrzelo nekamarádské chování 
některých členů, a rozhodli se proto pro založení 
osady nové, zcela samostatné. Psal se rok 1940.

CHATOVÁ OSADA ÚDOLÍ SKAL

MLÝN U VESELÝCH

... dříve též zvaný „Mlejn pod Chotčí“ či 
Měchurovský. Doba jeho vzniku není známa ani 
z gruntových knih. Byl totiž postaven vrchností 
na vlastním pozemku z kamene nalámaného 
ze skály v nedaleké zahradě, a jeho zřízení 
proto nevyžadovalo žádný zvláštní zápis. První 
faktická zmínka o mlýnu pochází z roku 1666 
v souvislosti s nájemním mlynářem Měchurou, 69



Mlýn u Veselých stojí prakticky na samém 
začátku obce Choteč . Do jejího centra se 
dostaneme už asi po 500 metrech, přičemž 
se již nadobro odchýlíme od Radotínského 
potoka. Název Choteč nejprve připadal právě 
dnešnímu Radotínskému potoku, později také 
části lesa. Obec samotná zde pak vznikla na 
počátku 14. století. U turistického rozcestníku 
Choteč opouštíme červenou značku a až  do  cíle 
našeho výletu  budeme  sledovat  zelenou . Už  
po několika krocích míjíme raně barokní areál 
s číslem popisným 30 . Na terase v sousedství 
dvora jsou patrné zbytky staré gotické tvrze 
ze 14. století. Před dvorem stojí socha sv. Jana 
Nepomuckého z 18. století a na nepravidelné 
návsi pak socha sv. Kateřiny vedle pomníku 
padlým ve světových válkách. Výrazná 
dominanta obce se však tyčí trochu bokem. 

od čehož vychází právě jeden z názvů mlýna. 
Rod Veselých kupuje mlýn přesně o 110 let 
později, poté, co se zde vystřídali 3 majitelé. 
Mlýn nadále přechází z generace na generaci. 
V poválečném období doručil Okresní národní 
výbor Praha do mlýna dopis o vyloučení mletí,  
a mlýnskou činnost tak na více než 40 let 
zastavil. Po roce 1992 se tu mouka ještě 
krátké období mlela, v současné době však 
mlýn „odpočívá“. Jeho technologie je ale stále 
provozuschopná. Nyní o mlýnskou usedlost 
pečuje již sedmá generace rodiny Veselých, 
která nabízí možnosti prohlídek mlýna a spolu 
se sdružením Mlýnská chasa v prostorách 
bývalé stodoly a seníku provozuje turistické 
návštěvnické centrum. Jeho součástí je expozice 
obilovin a mlecích kamenů, k vidění je i pec na 
chleba. Konají se zde výtvarné dílny, kurzy 
pečení chleba a každoročně kolem svátku 
patrona českých mlynářů Jana Nepomuckého, 
který připadá na 16. květen, také akce s názvem 
Mlýnský den. 

Asi 250 m na návrší nad návsí vidíme mohutné 
věže raně barokního kostela sv. Kateřiny. Věže 
bývaly kdysi ještě vyšší, ale po úderu bleskem 
a zřícení pravé věže v roce 1856 byly sníženy.  
V kostele dosud visí tři zvony z roku 1697 – zvon 
sv. Kateřiny, sv. Václava a sv. Barbory.  

Od kostela se vrátíme zpět na silnici a po ní 
vedoucí zelenou značku. Pokud máme žízeň, 
můžeme ji zajít uhasit do hospody U Cinklý 
Pentle ,  ke  které  můžeme  odbočit  asi 
po 200 metrech v místě, kde stojí boží muka  
a pomníček. 

Značka nás po půldruhém kilometru přivede  
do Třebotova , obce ležící na náhorní 
plošině mezi údolím Radotínského potoka  
a údolím Švarcavy. Silnice do Třebotova je celkem 
široká a o víkendu málo frekventovaná, navíc 
nabízí nádherné výhledy po okolí . Jen pozor, 
značení v tomto úseku není zcela stoprocentní. 
Na silnici Hlavní v Třebotově zatočíme spolu se 
zelenou značkou vpravo (zdánlivě nelogicky vůči 
směru našeho putování), abychom si prohlédli 
třebotovské centrum s hlavními památkami, 
kterým dominuje pseudorománský kostel  
sv. Martina  z 19. století a zbytky někdejší  
tvrze  s  č. p. 1 .   Tvrz  má spíše charakter  zámečku  
a jeho dnešní podoba pochází z 18. století. Ještě 
v nedávných letech zde sídlilo Muzeum nočníků 
a historických toalet, nyní je však přestěhováno 
do Prahy. Tvrz dnes nabízí ubytování v luxusních 
apartmánech nebo pronájem pro pořádání 
svateb. Řadí se na seznam kulturních památek ČR. 

CHOTEČ
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O riginální zajímavostí Třebotova je Kniho-
sklípek , který si zřídili místní, protože 
neměli obecní knihovnu. Do malé místnosti  
v budově obecního úřadu můžeme přijít 24 hodin 
denně a zdarma si vypůjčit knihu dle libosti. 
Knížky, které nepotřebujeme, sem můžeme 
také přinést pro ostatní. Knihosklípek funguje  
na principu dnes populárních „knihobudek“. 

Po zelené  pokračujeme  Třebotovem  dále. Když 
u rybníka  odbočíme  vlevo,  dostaneme  se   
k místnímu obchůdku, kde můžeme dokoupit 
svačinu. Poté se na zelenou vrátíme zpět. 
Projdeme kolem sanatoria a jakmile vyměníme 
běžnou  silnici za  užší  asfaltovou  cestu (přímo 
v ohybu prudké levotočivé zatáčky), hned po cca 
40 metrech můžeme odbočit vlevo ke starému 
židovskému hřbitovu , který se nachází 
přímo na Kulivé hoře. Byl založen roku 1761  
a sloužil k pohřbívání až do 2. světové války, kdy 
byl silně zdevastován. Vidět tu můžeme několik 
náhrobků s hebrejskými, českými a německými 
nápisy. Mnohé náhrobky jsou bohužel zcela 
rozlámány. 

Po zelené pokračujeme k rozcestí Kulivá hora, 
kde se k nám přidává modrá značka. Spolu  
s ní doputujeme k rozcestí Kulivá hora-rozc., 
kde modrou střídá červená. Od dalšího rozcestí 
(Sulava) pak následujeme zas jen zelenou. 
Odtud nás čeká závěrečné klesání do Černošic. 
Na černošické nádraží to máme jen cca 1,5 km 

. 

KNIHOSKLÍPEK

Cestou míjíme  památník obětem světových 
válek  a hřbitovní barokní kostel 
Nanebevzetí Panny Marie . Ve městě je pak 
celá řada možností zajít na něco dobrého k jídlu 

. 

Pokud si výlet chceme trochu prodloužit (asi 
o 3,5 km), od rozcestí Sulava půjdeme po 
červené  doleva. Mírně klesneme na louku 
a pokračujeme k chatové a zahrádkářské osadě 
Na Pískách. Zanedlouho vstoupíme do přírodní 
rezervace Staňkovka . Stezka křižuje hlavní 
silnici do Radotína. Přejdeme ji, mineme starý 
hřbitov a ještě si vychutnáme příjemnou cestu 
po vrstevnici. Na závěr nás čeká už jen prudší 
sestup do Radotína .

CESTA DO ČERNOŠIC

Závěrem: 

Několik cest a zajímavých míst jste si již prošli. 
Ale ještě mnohem více jich máte před sebou. 
Těmito trasami krásy Barrandienu nekončí.  
Ba naopak, stojíte na začátku objevování. Ať vás 
na dalších výletech provází počasí, jaké  vy sami 
chcete. 

Šťastnou cestu! 71



RAZÍTKO

Muzeum Českého krasu v Berouně 
(Husovo náměstí)

RAZÍTKO

Muzeum Berounské keramiky 
(Zámečnická ul.)

RAZÍTKO

Penzion Kamenný dvůr v Písnici

RAZÍTKO

Cukrárna Snídejte šampaňské 
v Modřanech

RAZÍTKO

Občerstvení U Posledního Kelta 
na Zbraslavi

RAZÍTKO

Hospoda na Točné

RAZÍTKO

Restaurant Škoda lásky 
na Zbraslavi

RAZÍTKO

Koněpruské jeskyně

RAZÍTKO

Muzeum Svatopluka Čecha
 a Jarmily Novotné v Litni

RAZÍTKO

Bufáček Liteň

RAZÍTKO

Srub U Kocoura v Letech

RAZÍTKO

Zámek Nižbor

RAZÍTKO

Tetínské muzeum / Obecní úřad Tetín

RAZÍTKO

Restaurace a penzion U Lva 
v Srbsku

RAZÍTKO

Ekocentrum Kavyl 
ve Sv. Janu p. Skalou

RAZÍTKO

Pivovar Berounský medvěd 
v Berouně

HRACÍ KARTA
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