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Dvě různé krajiny, dvě chráněné krajinné 
oblasti, dva turistické regiony, a přesto tvoří 
jeden celek. Český kras a Křivoklátsko jsou 
navlečené jako dva šperky na stříbrné stuze 
Berounky. 

Vápencový Český kras nabízí dobrodružně 
zaměřeným návštěvníkům především ská-
ly a jeskyně. Vyslovení jmen jako Srbsko, 
Svatý Jan nebo Dušičková stěna zrychlí 
tep každému horolezci od rekreačního po 
výkonnostního.

Lesnaté Křivoklátsko je rájem cyklistů na 
trekkingových i horských kolech, milovníků 
turistiky v hlubokých lesích a znalců histo-
rie. Obě chráněné krajinné oblasti symbo-
licky propojuje unikátní naučná vodácká 

stezka, jejíž tabule na březích Berounky 
začínají při vjezdu na Křivoklátsko a končí 
až poté, co Berounka opouští kousek před 
Prahou Český kras.

Obě oblasti ovšem také trápí mohutný tu-
ristický ruch, především v květnu, v červnu 
a v září. Prázdninové měsíce jsou trochu vol-
nější, protože nápor víkendových návštěvní-
ků není tak velký. Pokud přijmete naše po-
zvání a vyrazíte za outdoorovým zážitkem do 
kraje mezi Plzní a Prahou, chraňte přírodu, 
seč můžete. Za to se vám odmění krásnými 
vzpomínkami na celý život. Pokud propad-
nete jeho kouzlu, určitě se sem budete čas-
to vracet. Stejně jako kolektiv autorů tohoto 
netradičního outdoorového průvodce.

Jakub Turek

DVA REGIONY – JEDEN CELEK
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Z největšího českého města pojedete ke 
dvěma nejznámějším hradům. Doufejte, že 
bude hezky. Stezky v lesích jsou úzké, ka-
menité a několik kopců je pěkně strmých. 
Udržet se po celou dobu v sedle není za 
mokra vůbec jednoduché. 

Turistický rozcestník na sídlišti
Vystupujete z metra v Jinonicích a upro-
střed paneláků vás do očí udeří něco nepa-
třičného – rozcestník turistických značek! 
V lese, na návsi nebo u nádraží je to běžné, 
ale na sídlišti se jedná o velmi nezvyklý 
pohled. Za chvilku jste ovšem vděční, pro-
tože vás značky provádějí změtí sídlištních 
chodníků a ulic do Dalejského údolí a dál 
směrem na Řeporyje. 

Tam měníte barvu značky na modrou, usi-
lovně šlapete na most přes dálnici a dál 
do polí. Konečně přichází to, proč se sem 
trmácíte. Vjíždíte do lesa, okamžitě klesáte 
do údolí Radotínského potoka ke Kalinovu 
mlýnu a hned zase dupete do pedálů, co to 
dá. Ukazuje se, že nepříliš náročné sjezdy 
na dnešní vyjížďce budou příjemným zpest-
řením jízdy, kdežto výjezdy budou stát za to. 

Hned v prvním větším kopci někteří jezdci 
seskakují z kol.

Chráněná krajinná oblast 
Český kras
Na Kulivé hoře měníte naposledy barvu 
značky za červenou. Čekají vás ještě tři 
sjezdy ke Švarcavě, Karlickému potoku 
a do samotného Karlštejna. To už projíždíte 
chráněnou krajinnou oblastí Český kras, 
mohutné lesy střídají louky a skalnatá úbo-
čí. Za vesnicí Mořinka naposledy pořádně 
šlápnete do pedálů a polní cestou vyjedete 
na kopec Haknová. Karlštejn je už blízko, 
ale stále ještě není vidět. Zakladatel Karl-
štejna, Karel IV., hrad takticky postavil mezi 
okolní kopce, aby byl skryt nepříteli.

Vjíždíte na prudce klesající lesní cestu, 
pouštíte bicykly, ať si jedou, jak samy uznají 
za vhodné, a za pár minut adrenalinového 
sjezdu jste u hradu. Pokud jste pustili brz-
dové páky, mohli jste se cítit podobně, jako 
když zdejší středověké panstvo popustilo 
uzdy svým koním.

Velký výběr hospod 
Do hradu se můžete podívat, nebo si mů-
žete nechat jeho prohlídku na jindy, ale 
rozhodně byste neměli vynechat některou 
z restaurací. Vybírat můžete mezi staročes-
kou kuchyní U Karla IV., která se nachází 
u hradní brány, nebo dobrou výletní restau-
rací Pod Dračí skálou, ke které sjedete lesní 
cestičkou pod kopec, kde stojí stranou od 
městečka v lesním údolí. Po jídle vede ces-
ta k nádraží po silnici s kopce skrz městeč-
ko. Je zde zakázáno jezdit na kolech, a tak 
je veďte. Policejní služebna sídlí u silnice 
přesně uprostřed Karlštejna a policisté jsou 
k cyklistům neoblomní. 

Terénem na kole z metropole na Křivoklát 1
CYKLISTIKA


