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Český kras 1 
sobota 25.května 2019 

 
 
 

Odjezd: 

 

Odkud Přestup Kam 

Pardubice (odjezd 
v 7:01 – R874) 

Praha-Smíchov 
(příjezd v 8:17, 
odjezd v 8:46 – 
Os19906) 

Loděnice 
(příjezd v 
9:23) 

 

 

Sraz: V hale hlavního nádraží v dostatečném předstihu před odjezdem 

Jízdné: zpáteční do Přelouče + Skupinová víkendová jízdenka Středočeský 
kraj (319 Kč) nebo Celodenní víkendová jízdenka Středočeský kraj (239 Kč). 
Zatímco na Celodenní víkendovou jízdenku Středočeský kraj za 239 Kč 
může jet pouze jedna osoba, na Skupinovou víkendovou jízdenku 
Středočeský kraj mohou jet dvě osoby starší 15-ti let a tři osoby mladší 15-ti 
let. Ti, co si zakoupí zpáteční jízdenku do Přelouče + Skupinovou 
víkendovou jízdenku Středočeský kraj nebo Celodenní víkendovou jízdenku 
Středočeský kraj, musí v Praze (hl.n.) nasedout na vlak, který staví v 
Přelouči. V Přelouči staví všechny vlaky, které vyjíždějí 58 min po celé (viz. 

tabulky s odjezdy níže). Vlaky z Pražského hlavního nádraží na Pardubice, 
které vyjíždějí 24 a 51 minut po celé, v Přelouči nestaví. 
 
 
Pozor! Součástí výletu je (nepovinná) návševa Hornického skanzenu 
Solvayovy lomy ( http://nove.solvayovylomy.cz/ ). Prohlídka začíná v 11:00 a 
její součástí je projížďka vlakem (cca 20 min), prohlídka muzea s průvodcem 
(cca 40 min) a prohlídka štoly s průvodcem (cca 20 min). Protože bude 
nezbytné dopředu rezerovat termín pro skupinu a nahlásit počet zájemců, 
zájemci o prohlídku se musí přihlásit a do přihlášky uvést, že mají zájem o 
prohlídku. Velikost skupiny je omezena počtem 30 osob. Přednost mají 
řádně přihlášení. Zájemci o prohlídku dálé musí počítat s tím, že je ve štole 
stálá teplota 8°C.  

 
 

http://nove.solvayovylomy.cz/
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Vstupné: 
 

 MUSEUM + ŠTOLA JÍZDA VLAKEM 

Dospělý (15 – 65 let) 80 Kč 80 Kč 

Dítě (3 – 15 let) 40 Kč 40 Kč 
Dítě do 3 let není možné (štola) zdarma s dospělým 
Rodina (max. 3 děti) 200 Kč 200 Kč 
Student (do 26 let)/Senior 
(od 65 let)/ZTP 

40 Kč 80 Kč 

 

Trasa 1 – (délka 15 km, převýšení 184 m): Až do Srbska jako Trasa 2. 
Poté pokračujeme dále podél levého břehu Berounky po cyklotrase Po 
stopách českých králů. Po necelých 4 km dorazíme k mostu přes Berounku 
(přitom mineme Petzoldův lom). Zde odbočím doprava na žžlluuttoouu a přejdeme 
Berounku na druhý břeh. Držíme se stále žžlluuttéé. Ta nás po nějakých 530-ti m 
dovede přímo na železniční stanici Karlštejn. Zde výlet končí. 

Trasa 2 – (délka 11 km, převýšení 164 m): Vystoupíme na železniční 
stanici Loděnice. Odbočíme doleva a po nějakých 120-ti m dorazíme na 
rozcestí Loděnice – odbočka. Zde odbočíme opět doleva a držíme se 
modré, která vede souběžně se zelenou ulicí Karlštejnská. Po 1,1 km 
dorazíme na rozcestí K Syslím loukám. Zde se modrá se zelenou rozchází. 
My se budeme držet dále modré, mineme PP Syslí louky u Loděnice a po 
dalších 1,2 km dorazíme na rozcestí Špičatý vrch. Zde odbočíme doprava a 

držíme se dále modré. Po dalších 730-ti m opustíme modrou a odbočíme 
směrem doprava na silničku, která nás po dalších 330-ti m zavede do 
Hornického skanzenu Solvayovy lomy. Po prohlídce skanzenu 
pokračujeme dál po zmíněné silničce. Po nějakých 350-ti m odbočíme 
doprava a přejdemem na NS Svatojánský okruh. Po dalších 790-ti m 
přejdeme na červenou. Zde nejprve rovně na vyhlídku nad Svatojánskou 
skalní stěnou (a tou samou cestou zpět) a poté doprava po schodech dolů. 
Po dalších 530-ti m po červené se ocitneme u kaple Povýšení sv. Kříže. 
Pokračujeme dále po červené. Po dalších 210-ti m se červená větví. My zde 
odbočíme směrem doprava. Po dalších 110-ti m dorazíme na rozcestí se 
žžlluuttoouu Svatý Jan pod Skalou, které se nachází u kláštěra benediktínů. Zde 

odbočíme doleva a přejdeme na žžlluuttoouu. Po dalších 1,4 km dorazíme na 
rozcestí se zelenou Hostim. Pokračujeme dále po žžlluuttéé, která nyní vede 
souběžně se zelenou (ulicí Karlštejnská). Po nějakých 430-ti m se žžlluuttáá se 
zelenou rozchází. My se budeme dále držet žžlluuttéé, která odbočuje směrem 
doprava. Ta nás po 1,5 km zavede k levému břehu řeky Berounky. Držíme 
se dále žžlluuttéé, která nyní vede souběžně s cyklotrasou Po stopách českých 
králů podél levého břehu Berounky. Po dalších 1,4 km se ocitneme na 
rozcestí se zelenou a modrou Srbsko v obsi Srbsko. Zde odbočíme doprava 
a přejdeme Berounku po mostě Srbská lávka po žžlluuttoo-zeleno-modré na 
pravý břeh. Po nějakých 161-ti m se ocitneme na rozcestí Srbsko – žst. 
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Následně odbočíme doprava a po dalších 90-ti m dorazíme na železniční 
stanici Srbsko. Zde výlet končí. 

Možnosti občerstvení: Svatý Jan pod Skalou, Hostim, Srbsko a Karlštejn 
(pouze na trase 1) 

Mapa: Edice zelených map KČT č.36 Okolí Prahy - západ 

Přihlášky: přijímá Dagmar Ehrenbergerová, email: egova@seznam.cz, 
mobil 739 569 070. 

 

 

Odjezdy zpět (trasa 1):  

 

Odkud Přestup Kam 

Karlštejn (odjezd v 
15:00 – Os8849) 

Praha hl.n. (příjezd 
15:42, odjezd 
v 15:58 – R871) 

Pardubice 
(příjezd 
v 17:02) 

Karlštejn (odjezd v 
15:30 – Os8851) 

Praha hl.n. (příjezd 
16:12, odjezd 
v odjezd v 16:58 – 
R895) 

Pardubice 
(příjezd 
v 18:02) 

Karlštejn (odjezd v 
16:00 – Os8853) 

Praha hl.n. (příjezd 
16:42, odjezd 
v odjezd v 16:58 – 
R895) 

Pardubice 
(příjezd 
v 18:02) 

Karlštejn (odjezd v 
16:30 – Os8855) 

Praha hl.n. (příjezd 
17:12, odjezd 
v 17:58 – R873) 

Pardubice 
(příjezd 
v 19:02) 

Karlštejn (odjezd v 
17:00 – Os8857) 

Praha hl.n. (příjezd 
17:42, odjezd 
v 17:58 - R873) 

Pardubice 
(příjezd 
v 19:02) 

 

 

Odjezdy zpět (trasa 2):  

 

Odkud Přestup Kam 

Srbsko (odjezd v 
14:55 – Os8849) 

Praha hl.n. (příjezd 
15:42, odjezd 
v 15:58 – R871) 

Pardubice 
(příjezd 
v 17:02) 

Srbsko (odjezd v 
15:25 – Os8851) 

Praha hl.n. (příjezd 
16:12, odjezd 

Pardubice 
(příjezd 
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v 16:58 – R895) v 18:02) 

Srbsko (odjezd v 
15:55 – Os8853) 

Praha hl.n. (příjezd 
16:42, odjezd 
v odjezd v 16:58 – 
R895) 

Pardubice 
(příjezd 
v 18:02) 

Srbsko (odjezd v 
16:25 – Os8855) 

Praha hl.n. (příjezd 
17:12, odjezd 
v 17:58 – R873) 

Pardubice 
(příjezd 
v 19:02) 

 

 

Tak se koukejte přihlásit, protože pouze a jen s kvalifikovanými vedoucími 
KČT Slovan Pardubice poznáte ty pravé krásy světa.  

 

Výlet připravil a vede Martin Horák (mobil 776 115 408) 
 

 
 

Vlastivědně - poznávací text 
 
 

[1]  – Český kras – Chráněná krajinná oblast Český kras byla vyhlášena v 
roce 1972 na rozloze 128 km² k ochraně nejcennější části barrandienské 
pánve. Nachází se ve Středočeském kraji mezi Prahou (Radotínem) a 
Berounem. Jde o území tvořené převážně prvohorními usazeninami 
(vápenci, břidlicemi) silurského a devonského stáří s četnými krasovými jevy 
včetně jeskyní patřících k největším v Čechách. Přes svou malou 
nadmořskou výšku, která se pohybuje od 208 m n. m. (hladina Berounky) do 
499 m n. m. (vrch Bacín), se zde vytvořil velmi pestrý členitý reliéf, zejména 
díky erozní činnosti Berounky a jejích přítoků, jejichž údolí mají mnohdy 
kaňonovitý ráz. V oblasti se vyskytuje cenná teplomilná květena i zvířena, 
rovněž se zde nalézá velké množství cenných geologických profilů a světově 
významných nalezišť zkamenělin. Lesní společenstva dubových hájů s velmi 
bohatě rozvinutým bylinným patrem si mnohde zachovala svůj přirozený ráz. 
V nejhodnotnějších oblastech byla vyhlášena maloplošná zvláště chráněná 
území, ze kterých rozlohou největší je Národní přírodní rezervace Karlštejn 
(1546 ha). 

[2]  – Loděnice – Loděnice je obec v okrese Beroun, asi 8 km 
severovýchodně od Berouna. Leží v Křivoklátské vrchovině, na 10. kilometru 
dálnice D5 z Prahy do Plzně, v údolí, kterým protéká stejnojmenný potok, 
který všichni místní nazývají Kačák. Obec leží v nadmořské výšce 257 m, 
má rozlohu 556 ha a žije zde přibližně 1 900 obyvatel. 
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[3] – PP Syslí louky u Loděnic – Na ovsíkových loukách žije původní 
populace kriticky ohroženého sysla obecného. Jde o veverkovitého 
hlodavce, který dorůstá délky okolo 20 cm, má hustý, hnědavý kožich a 
velké oči. Přední končetiny jsou o hodně kratší než zadní.  

Na výskyt sysla je vázaná také existence např. vrubounovitých brouků 
lejnožroutů. 

[4] – Hornický skanzen Solvayovy lomy – Hornický skanzen je umístěn v 
prostoru zrušeného lomu Paraple na území Českého krasu. Značené stezky 
provedou návštevníky lomem a informační tabule vysvětlí, jak probíhala 
vlastní těžba a doprava vápence. Kromě obchůzky terénu jsou pro zájemce 
připraveny tématické expozice v budově někdejších kanceláří a skladu, 
prezentující vybavení horníků a těžební zařízení. Svezete se též důlním 
vláčkem. 

  

[5] – Svatojánská skalní stěna – Impozantní skalní stěna sahá do výšky 
210 metrů, nad okolní terén. Jedná se o nejmohutnější skalní výchoz v 
Českém krasu. Na vrchol skalní stěny dojdete po červené turistické značce 
nebo po naučné stezce. 

  

[6] – Svatý Jan pod Skalou – Svatý Jan pod Skalou je obec ve 
Středočeském kraji, okrese Beroun, asi 30 km JZ od Prahy a necelých 5 km 
východně od Berouna. Leží v srdci Chráněné krajinné oblasti Český kras a 
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společně s Karlštejnem a starodávným Tetínem patří mezi nejzajímavější 
turistické lokality okresu. Žije zde 173 obyvatel. 

[7] – Klášter benediktiků Svatý Jan pod Skalou – Dějiny kláštera mají svůj 
počátek již v 11. století, kdy zde údajně stávala jeskynní kaple sv. Jana 

Křtitele. V roce 1310 zde vzniklo proboštství a v 16. století opatství. V té 
době se stal vyhledávaným místem poutníků. Tyto poutě ustaly s nástupem 
komunismu. Klášter byl dostavěn roku 1731. Mezi významné místnosti patří 
refektář s bohatou barokní freskovou výzdobou a prelatura. Dnes v 
prostorách sídlí vyšší odborná škola pedagogická. 

[8] – Hostim – Hostim je část města Beroun v okrese Beroun. Nachází se 
asi 4 km na východ od centra. Částí města protéká Loděnice. Prochází zde 
silnice II/116. Je zde evidováno 65 adres. Trvale zde žije 59 obyvatel. 
Hostim leží v katastrálním území Hostim u Berouna o rozloze 3,1 km2. 

[9] – Berounka – Berounka je významná česká řeka v západní části 
republiky (Plzeňský a Středočeský kraj) a největší levostranný přítok Vltavy. 
Vzniká v Plzni soutokem Mže a Radbuzy, je dlouhá 139,1 km, s nejdelší 
zdrojnicí (Radbuza-Úhlava) 252 km. Povodí má rozlohu 8 855,47 km², z 
čehož se 35,96 km² (29,23 km² Mže a 6,73 km² Úhlava) nachází na území 
Bavorska. Prameny zdrojnic se nacházejí v pohořích Český les a Šumava. 
Nejvyšších průtoků dosahuje řeka na jaře. Ústí do Vltavy na území Prahy u 
Lahovic. 

[10] – Srbsko – Obec Srbsko se nalézá po obou stranách Berounky (jádro 

obce je na levém břehu, železniční zastávka na pravém) v chráněné krajinné 
oblasti Český kras, podle toku řeky asi 4 km za Berounem a 4 kilometry před 
Karlštejnem. Žije zde 538 obyvatel. 

[11] – Petzoldův lom – Minulost bývalého lomu dnes připomíná jen několik 
budov. V bývalém lomu zde od roku 1917 firma C. T. Petzold těžila vápenec 
pro cukrovary a železárny, od roku 1930 se zde mj. vyráběla umělá omítka 
Silurit. Těžba byla ukončena v 60. letech 20. století.  
Dnes areál slouží pro potřeby firmy. Spatřit ale můžete chátrající osvětlovací 
věžičku ze 40. let 20. století, pozůstatky lanovky, nakládací rampy nebo 
mlýnice na výrobu vápencových mouček. 

[12] – Karlštejn – Městys Karlštejn se nachází v okrese Beroun, 
Středočeský kraj, asi 9 km jihovýchodně od Berouna. Žije zde 830 obyvatel. 
Městys se nachází v centrální části chráněné krajinné oblasti Český kras po 
obou stranách řeky Berounky. Městys je pojmenován podle hradu Karlštejna. 
Zaujímá dvě katastrální území s názvy původních vsí: Budňany na levém 
břehu Berounky, kam patří i hrad, a Poučník na pravém břehu Berounky, kde 
se nachází i nádraží Karlštejn. Základní sídelní jednotka Karlštejn I zahrnuje 
celou levobřežní část městyse, včetně hradu, Karlštejn II pak oblast kolem 
nádraží a v záhybu Berounky východně od nádraží. Poučník se nachází 
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západně od nádraží, resp. západně od potoka přitékajícího od golfiště na 
Voškově, na jihozápadě na Poučník navazuje. 
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