
Region rozciągający się wzdłuż rzeki Berounki 
jest pełen naturalnego piękna i wyjątkowych 
zabytków, z których niektóre należą do najważ-
niejszych nie tylko w Czechach Środkowych, 
ale w całej Republice Czeskiej. Nie zabraknie 
tu atrakcji dla miłośników pieszych wędrówek, 
rowerzystów, wodniaków, pasjonatów historii i 
entuzjastów architektury ludowej.
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Język czeski – nasz język ojczysty, którego co-
dziennie używamy w sposób automatyczny. 
Jego formę zawdzięczamy głównie Józefowi 
Jungmannowi, którego dom rodzinny w Hud-
licích koniecznie trzeba odwiedzić. Z Hudlic 
warto wybrać się na wycieczkę po skałach li-
dytowych, z których rozciągają się wspaniałe 
widoki. Proszę zacząć od Hudlickiej skály, 
przez Obecną skálę w  Svatej, a  wycieczkę 
zakończyć na Vraní skále. W  poszukiwaniu 
widoków warto wybrać się na szczyt Krušnej 
hory, gdzie wznosi się wieża widokowa Má-
minka. W drodze do Broumova można spró-
bować słynnego piwa Matuška i zatrzymać 
się na szczycie Velíz niedaleko Kublova. O tu-
tejszym dawnym probostwie w  swej kronice 
wspomina Kosmas.

Proszę wypożyczyć kanadyjkę i wybrać się na 
trzydniową wycieczkę po spokojnej rzece Be-
rounce ze Zvíkovca do Zadní Třebáně. Dzięki 
spokojnemu nurtowi rzeka jest odpowiednia 
nawet dla początkujących. Po drodze warto 
zatrzymać się w miejscach, które rozsławił Ota 
Pavel. Kouřimecká rybárna, Sala Pamięci Oty 
Pavla v Branovie, restauracja U Rozvědčíka 
lub Sala Pamięci Jaroslava Fraňka w Neza-
budicach – wszędzie znajdą Państwo ślady 
znanego pisarza. Kto nie przepada za łódka-
mi, może wybrać się na przejażdżkę rowerową 
wzdłuż rzeki po ścieżce Śladami czeskich kró-
lów. Warto zatrzymać się w Hýskovie, miejscu 
narodzin Franciszka Nepila i skosztować słyn-
nych lodów z Hýskova.

Ruiny zamku Krakovec słyną głównie z popu-
larnej bajki „Niech żyją duchy“. I chociaż dach 
zamku tak naprawdę nie zrobiły krasnoludki, 
nie umniejsza to jego piękna. Pod zamkiem 
znajduje się pomnik Jana Husa przypomi-
nający jego pobyt przed wyjazdem do Kon-
stancji. Z wieży widokowej na Seneckéj hoře  
w pobliżu Pavlíkova rozciąga się wspaniały 
widok na urodzajny region Rakovnicka.  
W centrum Pavlíkova warto odwiedzić Mu-
zeum Zabytkowych Motocykli, gdzie można 
podziwiać na przykład złote motocykle, wy-
konane dla Watykanu. Na brzegu rzeki Bero-
unki czeka na Państwa Skansen Elektrycz-
ny Čechův mlýn, gdzie jeszcze przed I wojną 
światową wytwarzano energię elektryczną  
z wody.

Wycieczkę na Krakovec można połączyć ze 
zwiedzaniem okolic Skryj, będących częścią 
rozległego Narodowego Geoparku Barran-
dien, który rozciąga się na obszarze ponad  
4 000 km2. Skryje słyną z jednego z najwięk-
szych złóż skamieniałości trylobitów. Dziś 
można próbować znaleźć własnego trylobi-
ta tylko w wyznaczonych miejscach. Jednym  
z nich jest ścieżka dydaktyczna Śladami 
trylobita. Jeśli jednak szczęście Państwu nie 
dopisze, prehistoryczne zwierzęta można 
obejrzeć w Miejscu Pamięci Joachima Bar-
randa. Przepiękna skalista dolina Jeziorek 
Skryjských urzeka o każdej porze roku. Z ruin 
zamku królewskiego Týřov można podziwiać 
zachwycający widok na spokojną rzekę Bero-
unkę.

7. SKRYJE

Dworzec w Loděnicach słynie z oscarowego 
filmu „Pociągi pod specjalnym nadzorem“, 
o którym przypomina małe Muzeum Linii 
Kolejowej. W parku do gry w kulki można 
„popstrykać” w ulubioną dziecięcą grę. Z wy-
dobyciem wapienia i rudy zapoznamy się  
w Chrustenickéj szachcie i skansenie Solvay-
ovy lomy. W rodzinnej hucie szkła Glasstar  
w Nenačovicach można spróbować rzemiosła 
szklarskiego. Wspaniałe widoki oferują wieże 
widokowe Lhotka u Berouna i Vysoký vrch 
lub punkt widokowy Św. Jan pod Skałą.  
W miejscu pielgrzymkowym pod Svatoján-
skou skalą, w kościele, jest jaskinia św. Iwana 
z leczniczym źródłem. Wyjątkowe przeżycia 
zapewni wędrówka po Oślej Ścieżce. Dzie-
ci zachwyci wizyta w gospodarstwie Statek 
u Merlina, a romantyczny budynek browaru 
Dědkův mlýn oferuje relaks nad jeziorem.

9. LODĚNICE

8. HUDLICE RZEKA BEROUNKA

Jeżeli zechcą Państwo odwiedzić naszą perłę 
narodową, warto połączyć zwiedzanie zamku 
Karlštejn ze zwiedzaniem jego okolic. W pod-
grodziu można odwiedzić wyjątkowy Dom 
Zegarów. Nie tylko w czasie świąt Bożego 
Narodzenia warto obejrzeć wystawę w Mu-
zeum Szopek Betlejemskich. Wina z winnic 
założonych przez Karola IV można skosztować 
przy okazji tradycyjnego Karlštejnskiego Wi-
nobrania. Dzieci mogą pobawić się w Zoopar-
ku Karlštejn. Z zamku, po krótkim spacerze, 
dotrą Państwo do kamieniołomów Duża i 
Mała Ameryka, Meksyk i Kanada, które moż-
na obejrzeć w  ramach specjalnego zwiedza-
nia. Na jedno piwo warto wstąpić do Pivotelu 
MMX v Letach.

4. KARLŠTEJN

Jeden z najstarszych zamków w Czechach 
przyciąga turystów bogatą historią i szeregiem 
filmowych opowieści, które tu nakręcono. Na 
zwiedzanie zamku Křivoklát warto wybrać 
się razem z dziećmi, na które czeka tu duży 
plac zabaw, ukryty w lasach nad zamkiem.  
W podgrodziu kryje się Muzeum Motocykli. 
Domowego chleba można skosztować w  za-
bytkowym gospodarstwie Hamousův statek 
w Zbečnie. Degustację warto połączyć ze spa-
cerem nad zaporę Klíčava. Z wieży widoko-
wej Velká Buková rozciąga się widok na cały 
region. Dmuchania szkła można spróbować 
w hucie szkła Rückl w Nižboru. W tutejszym 
zamku dowiedzą się Państwo wielu ciekawos-
tek o pobliskim celtyckim oppidium Strado-
nice.

5. KŘIVOKLÁT

2. TETÍN

Odkrywanie historii Tetína rozpoczynamy w 
Muzeum Tetín, gdzie poznamy historię za-
bójstwa księżnej Ludmiły na Tetínie. Następnie 
warto zwiedzić kościoły św. Jana Nepomuce-
na, św. Katarzyny i św. Ludmiły. Z miejsca, 
gdzie kiedyś wznosiło się grodzisko Przemyś-
lidów, a później także gród, otwiera się jeden 
z najpiękniejszych widoków na dolinę rzeki 
Berounki. Po okolicy legendarnego Tetína pro-
wadzi ścieżka dydaktyczna Tetínskie widoki. 
Wycieczkę warto połączyć ze spacerem do Jas-
kini Kodskiej lub przeciwległego Srbska, gdzie 
zaczyna się ścieżka dydaktyczna Sercem Cze-
skiego Krasu. Warto skosztować specjałów z 
minibrowaru Srbecký lok. Wspinacze docenią 
park wspinaczkowy w kamieniołomie Alkazar.

Czeski Kras jest największym obszarem kra-
sowym w Czechach. Aby poznać jego podzie-
mia, warto odwiedzić Jaskinie Koniepruskie. 
Po ponad 0,5 km trasy pod ziemią wracamy 
na powierzchnię. Wokół jaskini i kamienioło-
mu Čertovy lomy prowadzi kilka ścieżek dy-
daktycznych. Z grodziska Kotýz rozciąga się 
piękny widok na okolicę. W miejscowości 
Liteň poznamy historię śpiewaczki operowej 
Jarmily Novotnej, warto się tam także wybrać 
na spacer ścieżką dydaktyczną, odwiedzić 
muzeum lub zawitać do zamku w czasie co-
rocznego festiwalu muzycznego. Na Dworze 
Všerad można poznać tajniki sztuki kulinar-
nej Marii Rettigovej, a także skosztować lokal-
nych specjałów piwnych. Lawendowa Dolina 
w  Chodouni oczarowuje urzekającym zapa-
chem fioletowych kwiatów.

3. JASKINIE 
KONIEPRUSKIE

Miasto królewskie, brama do dwóch obszarów 
chronionego krajobrazu, od niepamiętnych 
czasów związane z ceramiką. W Muzeum Ce-
ramiki Berouńskiej można samemu zrobić 
kubek albo gotowy kupić na tradycyjnych 
targach garncarskich. Z galerii Bramy Pilz-
neńskiej można oglądać zabytkowe centrum 
miasta. Przed wyruszeniem nad rzekę warto 
odwiedzić Muzeum Czeskiego Krasu i  Geo-
park Barrandien, a z dziećmi wybrać się na 
wzgórze Městska hora i  wyjść na wieżę wi-
dokową oraz odwiedzić niedźwiedzie w  wy-
biegu. Na obiad zaprasza browar Berounský 
medvěd lub burgerownia BlackDog Bar & Grill. 
Na cześć dyrygenta Václava Talicha w mieście 
odbywa się festiwal muzyczny. Spacer przez 
Dolinę Talicha prowadzi na wzgórze Děd 
z jedną z najstarszych wież widokowych w Cze-
chach. 
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