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                  (aneb Do kraje dobrého a ještě lepšího jitra) 

 

                                      sobota 1. června 2019 

 
Odjezd: v 6:30 hod. z parkoviště na nábřeží u zimního stadionu 

Trasa autobusu: Pardubice – Lázně Bohdaneč – Chýšť – Praha – Beroun – Leontýnský 

zámek (vystoupí skupina I.) – Nižbor (vystoupí skupiny II., III. a IV., autobus vyčká 
příchodu skupin III. a IV.) – Hudlice (vystoupí skupiny III. a IV. autobus vyčká příchodu 
skupiny IV.) – Beroun (vystoupí skupina IV., autobus vyčká příchodu všech skupin) – 
Praha – Chýšť – Lázně Bohdaneč - Pardubice. Celkem (tam i zpět) 360 km. 

Odjezd zpět: v 18:00 hod. z centra Berouna   

Předpokládaný příjezd do Pardubic: mezi 20. a 21. hodinou 

Trasy jednotlivých pěších skupin:  

I. skupina vystoupí u Leontýnského zámku [1] a po souběhu M a Z (Pozor: ve starších 
mapách je Č) dojde na rozcestí Leontýnský zámek - rozcestí, odkud pokračuje přímo po 
Z, z níž po 100 m odbočí po cyklotrase č. 0050 doprava, po níž dojde na silnici (1 km), 
odkud pokračuje nejprve přímo a vzápětí vpravo po Č stále v souběhu s cyklotrasou až 
na rozcestí se Ž Žloukovická hajovna (+4,5 km). Zde odbočí doprava a pokračuje stále po 
Č. Po dalším 1 km překříží M a pokračuje stále po Č s odbočkou na vyhlídku Čerchov až 
k zámku a do centra Nižboru [2] (od startu 12,5 km). Zde nahlédne do zámku, občerství 
se a vystoupá po Ž kolem keltského oppida [3] zpočátku po souběhu se Z a Č místním 
okruhem až do osady Lísek (+5,5 km), kde přejde na Č, po níž se stočí doleva a vystoupá 
na rozcestí se Z a Talichovou NS, po nichž dojde na Děd (492 m) [4], kde se pokochá 
výhledem z rozhledny (+2,5 km). Poté po M a Talichově NS seběhne do centra Berouna 
[5] a občerství se, popř. navštíví Kubu a Matěje (+ 3,5 km, celkem 24 km). 

II. skupina vystoupí společně se skupinami III. a IV. v Nižboru [2], prohlédne si zámek a 
muzeum keltské kultury, občerství se a po Č značeném místním okruhu obejde po směru 
hodinek oppidum ve Stradonicích [3] až do míst, kde se napojí na Ž (4 km). Poté 
pokračuje stejně jako skupina I. až do Berouna [5], kde se občerství (celkem 14 km).  

III. skupina vystoupí společně se skupinami II. a IV. v Nižboru [2], prohlédne si zámek a 

muzeum keltské kultury, občerství se a ve smluvený čas přejede se skupinou IV. do 
Hudlic [6], kde společně obě skupiny vystoupí a prohlédnou si památník Josefa 
Jungmanna. Poté vyrazí po Č na trasu, dojde do osady Lísek (4 km) a stejně jako skupiny 
I. a II. pokračuje až do Berouna [5], kde se občerství (celkem 10 km). 

IV. skupina vystoupí společně se skupinami II. a III. v Nižboru [2], prohlédne si zámek a 
muzeum keltské kultury, občerství se a ve smluvený čas přejede se skupinou III. do 
Hudlic [6], kde společně obě skupiny vystoupí a prohlédnou si památník Josefa 

Jungmanna. Poté ve smluvený čas znovu nasedne do autobusu a přejede do Berouna 
[5], kde se bude věnovat volné prohlídce města (do 5 km).    

Převýšení: terén je vrchovinný, členitý 

V případě nepříznivého počasí bude zvolen přiměřený náhradní program. 

Vstupné: zámek Nižbor – dospělí 50 Kč, děti 20 Kč 

        památník Josefa Jungmanna – dospělí 20 Kč, děti 10 Kč 

       muzeum Českého krasu (Jenštejnský a Salátovský dům + Plzeňská brána + 
Geopark Barrandien) – dospělí 60 Kč, zlevněné 30 Kč 
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Samostatně: 
Jenštejnský a Salátovský dům – dospělí 40 Kč, zlevněné 20 Kč 

Plzeňská brána – dospělí 20 Kč, zlevněné 10 Kč 

Geopark Barrandien – dospělí 10 kč, zlevněné 5 kč  

Možnosti občerstvení: Nižbor, Beroun   
Mapa: zelená edice (1:50 000) KČT č. 33 Křivoklátsko a Rakovnicko 

          č. 36 Okolí Prahy západ  

(nejnovější jsou vydání z roku 2017) 

Cena: dospělí členové 130 Kč; děti členové 60 Kč;  

dospělí nečlenové 230 Kč; děti nečlenové 100 Kč 

Přihlášky: přijímá Dagmar Ehrenbergerová, e-mail: egova@seznam.cz, mobil 
739 569 070. Při odhlášení od 14. dne před termínem akce a při nedostavení se 
k autobusu zaplatí každý stanovenou cenu v plné výši. 

Trasy připravil, výlet vede a příjemné zážitky přeje všem: David Šebesta 
(776 823 797 Vodafon) 
 

Turisticko-vlastivědný text. 

[1] Leontýnský zámek (též Leontýn či Leontýnov) 

– původně klasicistní zámeček nechal v roce 1820 

vystavět Karel Egon Fürstenberk. Tehdy nesl název 

Obora. V letech 1865-1866 jej kníže Max 

Fürstenberk nechal přestavět pro svoji manželku, 

kněžnu Leontýnu z Khevenhülleru, což provedl 

architekt J. Jirusch. Zároveň došlo k jeho 

přejmenování na Leontýnský zámek. Někdy v letech 

1893 nebo 1894 bylo přistavěno patro a objekt J. B. 

Urbanem přestavěn v duchu anglické novogotiky. V 

roce 1929 získal panství stát a na zámek umístil 

ředitelství správy státních lesů Obora. Od roku 1950 

zámeček krátkou dobu využívala škola pro vadu řeči v Praze a následně i PTP. Časté střídání 

majitelů mělo za důsledek zdevastování zámečku a okolí. V roce 1964 se dostal do vlastnictví 

národního výboru hlavního města Prahy, který provedl generální opravu a umístil zde Ústav 

sociální péče pro mládež. Až do roku 1982 zde pracovaly řádové sestry boromejky. U zámku se 

nachází anglický park a nedaleko zámku kaple sv. Václava vystavěná roku 1866, v níž se nachází 

obraz sv. Václava vytvořený malířem J. Kroupou.  

[2] Nižbor – první písemná zmínka pochází z 27. 

září 1265, kdy král Přemysl Otakar II. vydal na 

zdejším hradě zakládací listinu města Poličky. Z 

původně německého jména Miesenburg, čili „hrad 

nad Mží“ se postupně (Myzburk, Nyžburk) vyvinul 

nynější český název. Původně královský lovčí 

hrádek z 13. století, do 17. století postupně 

rozšiřovaný na zámek, který byl výrazně barokně 

přestavěn v letech 1720-24. Současně postaven na 

místě zbytku raně gotické kaple z 13. století kostel 

Povýšení sv. Kříže. Západně od zámku stojí 

klasicistní Fürstenberská hrobka. Poblíž hrobky se nachází pomník osvícence K. E. Fürstenberka.  

V zámku je otevřeno muzeum a infocentrum keltské kultury. Základem obce se stala železná huť, 

založená v roce 1512 rytířským rodem Ottů z Losu. Ti měli tehdy v držení i hrad. Lidé přicházeli 

za prací a stavěli si v okolí hutě své domy. Jelikož již jednu huť provozovali v nedalekém 
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Hýskově, nazvali tu zdejší Nová Huť. Konec chodu železárny způsobila velká povodeň v roce 

1872 a pád vídeňské burzy v roce 1873. Obec se od 16. století do roku 1925 jmenovala Nová Huť, 

mezi lety 1925-1946 Nová Huť pod Nižborem a teprve od roku 1946 nese současný název Nižbor. 

V obci se nacházejí sklárny Rückl Crystal s možností exkurzí a výrobou hodnotného broušeného 

skla. Nižbor leží na místě, kde se kříží poledník (14° v. d.) a rovnoběžka (50° s. š.); tento průsečík 

se nachází uprostřed obce, jen několik metrů severně od zámku. V obci žije herec a moderátor 

Tomáš Hanák. V nedalekém Hýskově se narodil spisovatel František Nepil (1929-1995).  

[3] Stradonice – v roce 1658 zde byla postavena dřevěná kaple sv. Liboria, rozšířená v roce 1721, 

v letech 1838-45 zcela přestavěná. Na nedalekém vrchu Hradiště (380 m) bylo odkryto rozsáhlé 

keltské oppidum z 1. století př. Kr. (mladší doba laténská) o rozloze 90,3 ha. Keltové se zde 

usídlili v polovině 2. století př. Kr. V té době se jednalo pouze o malou, zpočátku neopevněnou 

osadu, spojenou s obchodní cestou podél Berounky. Nejstarší etapa výstavby opevnění spadá do 

období kolem roku 120 př. Kr. Na přelomu letopočtu oppidum dobyli a vypálili Markomani. V 

základech tehdy budovaného opevnění byla nalezena hliněná forma pro odlévání zlatých mincí, 

která dokazuje vyspělost zdejšího osídlení ještě v době, kdy sídliště nebylo ohrazené. V roce 1877 

bylo na hradišti náhodně nalezeno asi 200 zlatých mincí (tzv. duhovek). S dřívějšími nálezy (více 

než 30 000 předmětů) jsou uloženy v Národním muzeu v Praze. Lokalita byla značně poškozena 

činností samozvaných hledačů pokladů, teprve dodatečně byl proveden odborný archeologický 

průzkum. Oppidum Stradonice bylo jedno z nejvýznamnějších keltských oppid na našem území. 

Vrch Hradiště je břidlicový blok situovaný mezi obcemi Nižbor a Stradonice a oddělený ze dvou 

stran ostře zaříznutými údolími Habrového potoka a Berounky. Oppidum bylo přístupné nejsnáze z 

jv. strany, kde je návrší oppida odděleno od okolní krajiny jen mělkým a širokým sedlem. Od roku 

1958 je chráněno jako kulturní památka ČR. Se stradonickým hradištěm zřejmě souviselo i menší 

opevnění v poloze Žlubinec na protějším břehu Berounky. 

[4] Děd – zalesněný křemencový vrch (492 m). Na vrcholu 

byla v roce 1893 postavena KČT 12 m vysoká rozhledna 

z bílých cihel s 56 schody. Slavnostně byla otevřena 17. září 

1893; byla to vůbec první rozhledna, kterou vybudoval Klub 

českých turistů. Je sice celoročně volně přístupná, ale výhled je 

pouze úzkým pruhem vykáceného lesa směrem na SZ a sever, 

kde spatříme část Křivoklátské vrchoviny a Kožovou horu. 

Ostatními směry výhled znemožňují okolní vzrostlé stromy. 

[5] Beroun – město s cca 19 000 obyvateli. Město leží na 

soutoku Berounky a Litavky, asi 20 km jz. směrem od Prahy. 

Stavebně je propojen se sousedním městem Králův Dvůr. 

Beroun je svým strategickým umístěním na spojnici Prahy a 

Plzně již od středověku významnou křižovatkou, místem 

obchodu i výroby. Město se nachází v kopcovité krajině na 

rozhraní Chráněných krajinných oblastí Český kras a 

Křivoklátsko. Spolu s jeho historickými památkami (jejichž 

četnost vedla k vyhlášení historického jádra města městskou památkovou zónou v roce 1992) to z 

něj činí i významné východisko turistických cest. Místo bylo osídleno od doby železné (asi 400 let 

př. Kr.). Založení Berouna spadá hluboko do minulosti. Snad již v roce 1088, jistě však 1179 zde 

stávala ves Brod s obyvateli rolníky a rybáři a na druhé straně řeky v lukách ves Podolí. Zde býval 

hlavní brod a přívoz přes Berounku na cestě z Prahy do Plzně. Asi za krále Václava I. zbudovali 

němečtí osadníci nynější město. Brod je prvně jmenován v listině krále Přemysla Otakara II. z roku 

1265. V letech 1278–1283, tedy po bitvě na Moravském poli, kde byl Přemysl Otakar II. zabit, 

město zpustlo a muselo být znovu vybudováno za doby Václava II.. Král Václav II. povýšil 

trhovou ves na město, které bylo tehdy silně opevněno (hradby byly vystavěny v první polovině 

14. století) a vybaveno dvěma branami. Jeho význam však opět poklesl po třicetileté válce. Velký 

vliv na rozvoj města měla od 18. století těžba železné rudy v okolí. V letech 1861-62 byla 

postavena železnice, v roce 1908 rozšířená na dvoukolejnou. Postupně zde vznikly pivovar, mlýn, 
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pily, cihelny a těžebny vápence. Město bylo opevněno hradbami, 

které se skládaly ze zdi se střílnami a dřevěným ochozem, 

z parkánové zdi a z valu. Vnitřní zeď byla zesílena 37 hranolovými 

věžemi a 2 bránami. Zachovaly se zdi v ulici Hornohradební, Na 

Klášteře a Na Parkáně i obě brány. Plzeňská brána z počátku 14. 

století byla přestavěná v 16. století, s ochozem a mansardovou 

barokní střechou z 80. let 18. století. V bráně je umístěna expozice 

zaměřená na historii hradebního systému města. Pražská brána ze 

14. století, za husitských válek v roce 1421 poškozená, byla nověji 

upravena v roce 1846. Dnes se zde nachází výstavní síň Jiřího 

Jeníčka. Na dolním konci náměstí stojí dvoupatrová budova 

radnice, která byla v roce 1903 přestavěna podle plánů Františka 

Coufala v novobarokním stylu. Děkanství severně od kostela je 

patrová barokní budova (pamětní deska děkana J. A. Seydla). Na 

zahradě u děkanství stojí okrouhlá pozdně barokní kaple 

s hranolovou věží. Řada domů na náměstí pochází ze 17. a 18. 

století. V nejcennějším Jenštejnském domě se nachází Muzeum Českého krasu. Součástí muzea je 

Geopark Barrandien. Novorenesanční Duslova vila z roku 1890 (architekt Antonín Wiehl) dnes 

slouží jako městská galerie. Kostel sv. Jakuba Většího byl založen spolu s městem koncem 13. 

století, v roce 1543 byl přestavěn, v roce 1599 vyhořel, obnoven byl v roce 1606. V letech 1677-83 

byla postavena nová věž. Poslední úprava proběhla v letech 1903-07. Uvnitř se nachází vzácný 

hlavní oltář z roku 1741 s barokním obrazem sv. Jakuba od J. P. Molitora. V levé boční lodi 

v oltáři „Snímání sv. Kříže“ – jedná se o rokokový obraz datovaný v roce 1732 z vlámského 

okruhu A. van Dycka. Na vnější straně kostela se nachází reliéf Ukřižovaného z doby kolem roku 

1600. Pozdně gotický hřbitovní kostel Zvěstování Panny Marie pochází z roku 1525, opraven a 

barokně upraven byl v letech 1738-44. V letech 1875-76 byla přistavěna věž. Význačný barokní 

oltář z let 1740-45 má vysokou oltářní stěnu. Do jižní zdi kostela je zasazena deska s reliéfem 

Ukřižování z 16. století. Na severní straně je umístěn náhrobník z roku 1604. Kostel je obklopen 

starým poničeným hřbitovem s fragmenty náhrobků. Nový hřbitov s kaplí sv. Václava byl zřízen 

v roce 1904 s novobarokní hřbitovní zdí, bránami a arkádami. Na severním okraji Berouna na 

svahu vrchu Drábov vysoko nad městem u studánky, podle níž se lokalita nazývá, byla roku 1724 

postavena novogotická kaple Panny Marie Bolestné. Během reforem Josefa II. byla zrušena a roku 

1893 znovu obnovena a přestavěna v novogotickém stylu podle návrhu Josefa Mockera z let 1894-

95. V západní části města se nachází židovský hřbitov z roku 1866. Přímo ve městě je lesopark 

Městská hora, oblíbené rekreační místo. V lesoparku byla v roce 1936 postavena asi 15 m vysoká 

rozhledna. Nabízí výhled do oblasti Českého krasu, na hřebeny Brd a další místa. V blízkosti 

rozhledny se nachází medvědárium se známými 

medvědy Kubou a Matějem, původně medvíďaty z 

televizních večerníčků. (Medvěd je ve znaku města 

Berouna, proto město sponzoruje chov těchto 

zvířat.) Budova nádraží pochází ze 70. let 20. století. 

V hale se nachází deska na paměť železničářů, kteří 

v létě 1943 vyhodili do povětří trať pod Tetínem. 

Město je vystaveno občasným povodním (poslední 

velká povodeň zde byla v létě roku 2002). V 

Berouně se natáčel televizní seriál Muž na radnici. 

V seriálu neslo město jméno Kunštát. 

[6] Hudlice – pozdně kolonizační ves založená v roce 1341. Neobyčejně rozlehlé obdélné návsi 

dominuje novorománský trojlodní kostel sv. Tomáše z let 1874-75, postavený podle plánů J. 

Jirusche na místě staršího středověkého kostelíka. Významným rodákem je Josef Jungmann (1773-

1847), významný český jazykovědec, v zahradě poblíž kostela se nachází Památník J. Jungmanna 

(č.p. 43) v jeho roubeném rodném domku z roku 1718, před ním stojí jeho litinový novogotický 

pomník z roku 1873. Architektonicky zajímavá je i roubená hájovna z roku 1873.  
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