
Kraj rozprostírající se podél řeky Berounky 
je plný přírodních krás i  vzácných památek, 
z nichž některé patří k nejvýznamnějším nejen 
ve středních Čechách, ale v celé České repub-
lice. Na své si tu přijdou příznivci pěší turistiky, 
cyklisté, vodáci, milovníci historie a obdivova-
telé lidové architektury.
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10.

Čeština – náš mateřský jazyk, který používáme 
bezmyšlenkovitě dnes a denně. Za její podo-
bu vděčíme především Josefu Jungmannovi, 
jehož rodný domek v Hudlicích byste neměli 
minout. Z Hudlic se vydejte na výlet po buliž-
níkových skalách, ze kterých se otevírají nád-
herné výhledy. Začněte Hudlickou skálou, 
pokračujte k  Obecné skále ve Svaté a  ces-
tu zakončete na Vraní skále. Pokud nemáte 
výhledů dost, vyjděte si na vrch Krušné hory, 
kde stojí rozhledna Máminka. Pokračujte do 
Broumova, kde ochutnáte vyhlášené pivo Ma-
tuška. Po cestě z Hudlic do Broumova se za-
stavte na vrchu Velíz u Kublova. O zdejším bý-
valém proboštství vypráví i Kosmova kronika.

Půjčte si kánoi a  vydejte se na třídenní výlet 
po klidné řece Berounce ze Zvíkovce do Zad-
ní Třebáně. Díky pomalému toku je vhodná 
i  pro  úplné začátečníky. Po cestě se zastavte 
na  místech, která proslavil Ota Pavel. Kouři-
mecká rybárna, Pamětní síň Oty Pavla v Bra-
nově, hostinec U Rozvědčíka nebo Pamětní 
síň Jaroslava Fraňka v  Nezabudicích –  tam 
všude najdete stopy slavného spisovatele. Po-
kud lodím neholdujete, projeďte se podél řeky 
na kole po páteřní cyklostezce Po stopách 
českých králů. Zastavte se také v Hýskově, ro-
dišti Františka Nepila, a vychutnejte si vyhláše-
nou hýskovskou zmrzlinu.

Zřícenina hradu Krakovec se proslavila pře-
devším díky oblíbené pohádce Ať žijí ducho-
vé. A ačkoliv hrad střechu vyrobenou trpaslíky 
ve skutečnosti nemá, na kráse mu to neubírá. 
Pod hradem naleznete sochu Mistra Jana 
Husa připomínající jeho pobyt před odjezdem 
do osudné Kostnice. Pohled z ptačí perspekti-
vy na úrodné Rakovnicko umožňuje rozhled-
na na Senecké hoře nedaleko obce Pavlíkov. 
V  jejím centru navštivte Muzeum veteránů, 
kde můžete obdivovat třeba zlaté motocy-
kly vyráběné  pro Vatikán. Na břehu řeky Be-
rounky zavítejte do Elektroskanzenu Čechův 
mlýn, kde se z  vody vyráběla elektřina ještě 
před 1. světovou válkou.

8. HUDLICE ŘEKA BEROUNKA

Vydáte-li se na naši národní perlu, spojte ná-
vštěvu královského hradu Karlštejn s obhlíd-
kou jeho okolí. V podhradí se zajděte podívat 
do  unikátního Domu hodin. Nejen o  Váno-
cích udělá radost expozice Muzea betlémů. 
Vinařskou tradici na Karlštejně založil již Ka-
rel IV. a vína zde dodnes vyráběná ochutnáte 
třeba při tradičním Karlštejnském vinobraní. 
Děti zabavíte v Zooparku Karlštejn. Od hradu 
se nedlouhou procházkou dostanete k lomům 
Velká a Malá Amerika, Mexiko a Kanada, kte-
ré prozkoumáte při speciálních prohlídkách. 
Na jedno orosené si zajděte do Pivotelu MMX 
v Letech.

4. KARLŠTEJN2. TETÍN

S  odhalováním tetínských příběhů začněte 
v  Muzeu Tetín, kde se seznámíte s  příběhem 
o zavraždění kněžny Ludmily. Pokračujte prů-
zkumem hned tří kostelů, sv. Jana Nepo-
muckého, sv. Kateřiny a sv. Ludmily. Z místa, 
kde stávalo přemyslovské hradiště a  později 
i hrad, se otevírá jeden z nejkrásnějších výhle-
dů do údolí řeky Berounky. Okolím bájného 
Tetína vás provedou naučné stezky Tetínské 
vyhlídky. Spojte výlet s procházkou ke Kodské 
jeskyni nebo do protilehlého Srbska, kde za-
číná naučná stezka Srdcem Českého krasu. 
Ochutnejte speciály z  minipivovaru Srbecký 
lok. Horolezci ocení lezecký park v lomu Alka-
zar.

Výlet na Krakovec spojte s  průzkumem okolí 
Skryj, které jsou pouze jednou z částí rozsáh-
lého Národního geoparku Barrandien rozklá-
dajícího se na více jak 4 000 km2. Skryje jsou 
celosvětově proslavené jako jedno z největších 
nalezišť zkamenělin trilobitů. Vyzkoušet si na-
jít vlastního trilobita lze dnes jen na určených 
místech. Jedno takové naleznete na naučné 
stezce Po stopě trilobita. Pokud vám štěstí 
nebude přát, zaskočte do  Památníku Joa-
chima Barranda a prohlédněte si zkamenělé 
pravěké živočichy objevené v okolí. V každém 
ročním období vás okouzlí krása skalnatého 
údolí Skryjských jezírek. Dechberoucí výhled 
na poklidně tekoucí řeku Berounku si vychut-
náte od zříceniny královského hradu Týřov.

7. SKRYJE

Loděnické vlakové nádraží proslavil oscarový 
snímek Ostře sledované vlaky, který zde dnes 
připomíná malé Museum trati. Zahrajte si ob-
líbenou dětskou hru a  zacvrnkejte si  v  kulič-
kovém parku. S hornictvím a těžbou vápence 
se seznamte v Chrustenické šachtě nebo ve 
skanzenu Solvayovy lomy, kde se projedete 
důlním vláčkem. Sklářskému řemeslu se při-
učíte v rodinné sklárně Glasstar v Nenačovi-
cích. Krásné výhledy nabízí rozhledny Lhotka 
u  Berouna a  Vysoký vrch nebo vyhlídka ve 
Svatém Janu pod  Skalou. Zavítejte také na 
poutní místo pod Svatojánskou skálou, kde se 
v  kostele ukrývá jeskyně sv. Ivana s  léčivým 
pramenem. Netradiční zážitek přinese puto-
vání po Oslí stezce. Dětem uděláte radost ná-
vštěvou Statku u Merlina. Odpočinek u jezírka 
nabízí romantická budova pivovaru Dědkův 
mlýn.

9. LODĚNICE

Jeden z nejstarších hradů u nás láká k návště-
vě svými bohatými dějinami i celou řadou fil-
mových příběhů, které se tu natočily. Na pro-
hlídku královského hradu Křivoklát vezměte 
s sebou i své nejmenší, kterým uděláte radost 
rozlehlým hřištěm ukrytým v  lesích nad hra-
dem. V podhradí se pak ukrývá Muzeum mo-
tocyklů. K návštěvě  Hamousova statku ve 
Zbečně láká vůně poctivě pečeného chleba. 
ochutnávku čerstvého bochníku spojte s pro-
cházkou ke Klíčavské přehradě. Rozhlédněte 
se po Křivoklátsku z  rozhledny Velká Buko-
vá. Foukat sklo si vyzkoušíte ve sklárně Rückl 
v Nižboru. Ve zdejším zámku se dozvíte plno 
zajímavostí o  nedalekém keltském oppidu 
Stradonice. 

5. KŘIVOKLÁT

Český kras je největším krasovým územím 
v  Čechách.  Jeho podzemí prozkoumáte při 
návštěvě Koněpruských jeskyní. Po více jak 
půlkilometrové prohlídce podzemí pokračujte 
na povrchu. S okolím jeskyní a velkolomu Čer-
tovy schody se seznámíte díky několika nauč-
ným stezkám. Krásný výhled do krajiny se ote-
vírá z  hradiště Kotýz. Příběh operní pěvkyně 
Jarmily Novotné vám přiblíží v nedaleké obci 
Liteň. Projděte se po liteňské naučné stezce, 
navštivte muzeum nebo přijeďte v době koná-
ní každoročního hudebního festivalu na  zdej-
ší zámek a poslechněte si známé operní árie. 
Zavítejte také na Dvůr Všerad, kde se přiučíte 
něčemu z kuchařského umu Magdalény Dob-
romily Rettigové. Navíc tu ochutnáte i  místní 
pivní speciály. Opojnou vůní fialových kvě-
tů se  nechte omámit v  Levandulovém údolí 
v Chodouni.

3. KONĚPRUSKÉ JESKYNĚ

Královské město Beroun – brána hned do dvou 
chráněných krajinných oblastí – je již od  ne-
paměti spjato s  keramikou. Vyrobte si  vlast-
ní hrneček v  Muzeu berounské keramiky. 
Ti méně zdatní mohou zakoupit již hotový 
při tradičních hrnčířských trzích na jaře a na 
podzim. Z ochozu Plzeňské brány se rozhléd-
něte po  historickém centru města. Ještě než 
se zajdete podívat k  řece, navštivte Muzeum 
Českého krasu a Geopark Barrandien. S dět-
mi zamiřte na Městskou horu, kde vystoupáte 
na vrchol rozhledny a v nedalekém medvědá-
riu pozdravíte večerníčkové hrdiny. Posilnit se 
můžete v pivovaru Berounský medvěd nebo 
v  burgrárně BlackDog Bar  &  Grill. Na  počest 
českého dirigenta Václava Talicha se ve městě 
koná tradiční hudební festival. Procházka Tali-
chovým údolím vás zavede na vrch Děd s jed-
nou z nejstarších rozhleden u nás.
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