z Křivoklátu
na Karlštejn

Představení
Vážení a milí čtenáři,
dostává se Vám do rukou brožura nově založené
destinační agentury Berounsko. Na následujících
stranách bychom Vám rádi představili turistickou
oblast, která se nachází ve středních Čechách,
západně od hlavního města Prahy.
Berounsko je nádherným místem, kde naleznete
rozmanité přírodní krásy chráněných krajinných
oblastí, historické i technické památky, bohatý kulturní
a sportovní život, rodiště významných osobností
a malebnou vesnickou krajinu.
Začtěte se! Budeme rádi, když Vás inspirujeme
k objevování naší turistické oblasti.
Dušan Tomčo
předseda představenstva

#berounsko

Křivoklát

CHKO
Křivoklátsko

Be

a

h
Pra

ro
u

nk
a

Beroun
D5

Karlštejn

CHKO
Český Kras
ň

Plze

Hustě zalesněná oblast Křivoklátska ve středním toku
Berounky překvapí svou členitou krajinou protkanou sítí
údolí a potoků, vlnícím se kaňonem řeky a bezlesými
temeny některých jihozápadních vrcholků. Královské
hvozdy uchráněné po staletí od větších zásahů člověka
poskytují dnes domov řadě vzácných a ohrožených
druhů živočichů.

Koněpruské Jeskyně

biosférická
rezervace

UNESCO

Lom Velká Amerika

více než

600
jeskyní

nejdelší
jeskynní systém
v Čechách

Jedinečné
chráněné oblasti

Vrch Velíz v Kublově

Velkou část území turistické oblasti Berounska tvoří dvě
chráněné krajinné oblasti, které jsou i přes svou blízkost
pozoruhodně odlišné a ve své podstatě jedinečné.
Český kras svou mnohotvárností až divokostí některých
částí okouzlí srdce každého, nejen romantického
návštěvníka. Vápencový podklad, který zde tvoří
převážnou část geologické stavby, je rozryt krasovými
kaňony a roklemi, provrtán mnoha jeskyněmi a na
svém temeni nese porosty dubových hájů s neobvyklou
bohatostí bylinného patra.

Roztoky u Křivoklátu

62
%
zalesněné
plochy

„Jdu proti řece,
v řece je stříbro a zlaté listí.
Jdu sám a najednou si uvědomuji,
že tu nehoukají auta, abych uhnul,
a nedrnčí tramvaje,
abych couvnul.“
Ota Pavel

Lom Alkazar u Berounky

Krajinotvorná Berounka
Vlní se krajinou a vytváří její ráz, vypráví příběh starý
po miliony let a propojuje turistickou oblast Berounsko.
Řeč je o Berounce, řece, kterou si zamiloval spisovatel
Ota Pavel.
Berounka, někdy také nazývána řekou bez pramene,
vzniká v Plzni soutokem Mže a Radbuzy. Je největším
levobřežním přítokem Vltavy a měří téměř 140 km. Pro
svou celoroční splavnost a úchvatné okolní scenérie je
vyhledávaným cílem vodáků.
TIP Pro vodáky je určena jedinečná Vodácká
naučná stezka Berounka, která začíná ve Zvíkovci
při okraji chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko
a pokračuje až do Hlásné Třebaně.

Berounka u Srbska

82 km

(délka stezky)

14

zastávek

Bohatá historie
a rozmanité památky
Ideální podmínky pro život vedly k osídlení Berounska
již v dávných dobách. Lidé v křivoklátských lesích lovili
zvěř, Berounka poskytovala vodu a jeskyně Českého
krasu nabízely vhodné útočiště. Zájem o naši oblast
měla řada přemyslovských knížat či samotný Karel IV.
Nechte se provést bohatou historií v některé muzejní
expozici!

Zámek Králův Dvůř

Chrustenická šachta

Dům J. Jungmanna

Rozhledna Děd

Velkolepé středověké hrady, ale i skromnější panská
sídla doplňuje městská a vesnická architektura, ale
to není vše. Naleznete u nás také tradiční roubenky,
technické památky a množství kostelů a kapliček.
Zkrátka stavební historie na Berounsku je rozmanitá!

Karlštejn

Místo, kde žije kultura
a tradice
Hudební festivaly, historické a folklorní slavnosti,
ochotnická divadelní představení místních souborů,
food festivaly, akce pro rodiny s dětmi, letní kino či trhy
a jarmarky, to vše provází Berounsko po celý rok –
pestrá nabídka neopakovatelných kulturních akcí.
Stále živoucí odkaz rodáků a významných osobností
naleznete v různých koutech naší oblasti. Místopisné
názvy, památníky, sochy, výstavní síně, muzea
a kulturní akce na Berounsku připomínají, kdo se u nás
narodil, žil či působil.

Hrnčířské trhy v Berouně

Beltain na zámku Nižbor

Talichův Beroun

Čechomor v letním kině

Královský průvod

Příležitost k aktivnímu
odpočinku
Že dovolená a výletění nemusí být jen o klidovém
režimu? Tak to jste u nás správně. Hustá síť značených
turistických tras a více než sto kilometrů naučných
stezek dělají z Berounska ráj pro příznivce pěší
turistiky. Na své si však také přijdou milovníci vodních
sportů, cyklisté či golfisté.

BEKULE divadlo pro děti

Koupaliště Zdice

Golf Beroun

Medvědi na Městské hoře

Lanové hřiště
Králův Dvůr

Pro malé i velké
Společnou zábavu i odpočinek u nás naleznou rodiny
s dětmi všech věkových kategorií. Aktivit se nabízí
mnoho – tematická hřiště, farmy se zvířátky, hravé
muzejní expozice a nepřeberné množství venkovních
aktivit v přírodě. Vyzkoušet můžete také pestrou škálu
geolokačních her, ať už mobilních, či klasických.

Rozhledna Máminka

Destinační agentura
Berounsko

Tetín
Místo, které se zapsalo do dějin
českého národa, v roce 921 zde
byla zavražděna kněžna Ludmila,
babička sv. Václava. Z Tetína se
můžete kochat pohledem do
údolí Berounky či nasát genia loci
v jednom ze tří kostelů.

Zakládající členové
Beroun
Historické centrum je
chráněno jako městská
památková zóna. Beroun
je místem, kde našli domov
večerníčkoví medvědi Vojta,
Kuba a Matěj a kde se tradice
hrnčířství drží po staletí.

Králův Dvůr
Královedvorskému údolí dominuje
barokní kostelík dle plánů Kiliána
Ignáce Dientzenhofera. Perlou
města je renesanční zámek
vystavěný rodem Lobkoviců, který
je středem kulturního dění.

Historie malebné vesnice
ukryté v údolí potoka Kačáku,
nad níž se tyčí Svatojánská
skála, sahá až do konce
9. století, kdy se v tamější
jeskyni usadil poustevník Ivan.
V dnešní době je Svatý Jan
pod Skalou vyhledávaným
turistickým a poutním místem.

Členové

Karlštejn

Vesnice ležící při okraji
Berounky je turistickou
křižovatkou a oblíbeným
výchozím místem pro výlety
do okolní krajiny. Každého
turistu v obci jistě potěší
množství hospůdek či
minipivovar v srbeckém
kempu.

Zdice

Svatý Jan pod Skalou

Svinaře

Srbsko

Hudlice

Městečko s dávnou historií
a přírodním lesoparkem Knihov.
Nachází se zde unikátní kubistické
kino, železniční muzeum či největší
venkovní bazén ve středních
Čechách.

Berounsko, z. s.
Husovo nám. 69
266 01 Beroun

www.berounsko.net
@berounsko
@berounsko
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