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Český kras 2 
25. září 2021 

 
 

Odjezd: 

 

Odkud Přestup Kam 

Pardubice (odjezd 
v 6:49 – R896 
Slovácký express) 

Praha hl.n. (příjezd 
v 7:56, odjezd 
v 8:21 – Os8820) 

Srbsko 
(příjezd 
v 9:06) 

 

Sraz: V hale hlavního nádraží v dostatečném předstihu před odjezdem 

 

Trasa – (délka 14 km): Vystoupíme na železniční stanici Srbsko (příjezd v 
8:36). Vydáme se doprava ulicí Za Vodou. Po 100 m dorazíme na rozcestí 
Srbsko – žst. Zde odbočíme doprava na most přes Berounku. Na druhé 
straně mostu se nachází rozcestník Srbsko. Zde dobočíme doprava na 
modro-zelenou. Přibližně po 600-ti m se modrá se zelenou rozcházejí. My se 
držíme modré. Po dalších 1,4 km dorazíme na rozcestí s červenou 
Kubrychtova bouda. Zde přejdeme na červenou. Nejprve přitom odbočíme 
doleva k Bubovickým vodopádům. Poté se vrátíme tou samou cestou zpět 
a následně se vydáme doprava ke Králově studni. Pokračujeme dále po 
červené. Po dalších 670-ti m odbočíme doprava na neznačenou cestu, která 
nás po nějakých 390-ti m zavede na žžlluuttoouu. Pokračujeme po žžlluuttéé směrem 
doleva. Po dalších 560-ti se ocitneme na rozcestí Malá Amerika. 
Pokračujeme dále po žžlluuttéé k 1,5 km vzdálenému rozcestí Lom politických 
věznů s odbočkou k vyhlídce a Památníku obětem komunismu. Po dalším 1 
km po žžlluuttéé dorazíme k rozcestníku Velká Amerika – lom s vyhlídkou. 
Následně pokračujeme dále žžlluuttéé až do 1,1 km vzdálené Mořiny. Zde 
odbočíme doprava a přejdeme na modrou. Po dalších 2 km dorazíme na 
rozcestí s červenou a žžlluuttoouu Dub Sedmi bratří. Zde odbočíme vlevo a 
přejdeme na červenou. Ta nás po 1 km zavede na rozcestí Karlštejn – 
hrad. Nejprve nahlédneme na nádvoří Karštejnu a poté budeme pokračovat 
dále po červené na 400 m vzdálené rozcestí se žžlluuttoouu Karlštejn – pod 
hradem. Zde odbočíme doprava a přejdeme na žžlluuttoouu. Ta nás po 1,5 km 
zavede až k železniční stanici Karlštejn, která se nachází na opačném břehu 
Berounky. Zde výlet končí. 

 

Možnosti občerstvení: Srbsko, Mořina, U Dubu, V Hlubokém a Karlštejn 
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Mapa: Edice zelených map KČT č.36 Okolí Prahy - západ 

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

 
Odjezdy zpět:  

 

Odkud Přestup Kam 

Karlštejn (odjezd v 
14:57 – Os8849) 

Praha hl.n. (příjezd 
15:43, odjezd 
v 16:12 – EC145) 

Pardubice 
(příjezd 
v 17:15) 

Karlštejn (odjezd v 
15:57 – Os8853) 

Praha hl.n. (příjezd 
16:43, odjezd 
v odjezd v 16:51 – 
R895) 

Pardubice 
(příjezd 
v 17:58) 

Karlštejn (odjezd v 
16:27 – Os8855) 

Praha hl.n. (příjezd 
17:13, odjezd 
v 17:33 – R875) 

Pardubice 
(příjezd 
v 18:36) 

Karlštejn (odjezd v 
16:57 – Os8857) 

Praha hl.n. (příjezd 
17:43, odjezd 
v 18:12 – Ex549) 

Pardubice 
(příjezd 
v 19:15) 

Karlštejn (odjezd v 
17:27 – Os8859) 

Praha hl.n. (příjezd 
18:13, odjezd 
v 18:52 – R897) 

Pardubice 
(příjezd 
v 19:58) 

Karlštejn (odjezd v 
17:57 – Os8861) 

Praha hl.n. (příjezd 
18:43, odjezd 
v 18:52 – R897) 

Pardubice 
(příjezd 
v 19:58) 

 

 
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) 
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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] – 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. 

[3] – Bubovické vodopády – Bubovické vodopády jsou tvořeny soustavou 
tří vápencových stupňů oddělených od sebe několik metrů. Vodopády jsou 
nejpůsobivější v zimě nebo po vydatných deštích, po většinu roku zde jinak 
protéká poměrně málo vody nebo jsou úplně vyschlé. 

[4] – lom Malá Amerika – 
Bývalý vápencový lom se 
zatopeným dnem je s 
okolními lomy propojen 
podzemními labyrinty štol. 
Prohlídka podzemí je možná 
po dohodě se společností 
Lomy Mořina nebo 
občanským sdružením 
Hagen-Mořina OS. 

[5] – lom Mexiko – Vápencový lom dosahující délky 300 m, šířky 100 m a 
hloubky 80 m. Lidové názvy (Trestanecký lom, Deštivý lom nebo 
Schniloušák) jsou odvozeny od toho, že v minulosti byl místem práce 
politických vězňů v nelidských podmínkách a také že na dno údajně nikdy 
nesvítí slunce. Na dně lomu se nachází několik jezírek a náletová vegetace. 
Na okraji lomu Mexiko stojí Památník politickým vězňům, který tvoří hrubě 
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osekaný blok kamene s reliéfním nápisem. V horní části kamene se nachází 
otvor ve tvaru mříže. Památník, odhalený 30. června 2001, vytvořil sochař 
Petr Váňa.  

  

[6] – lom Velká Amerika – Vápencový lom, přezdívaný jako český Grand 
Canyon, s délkou asi 750 m, šířkou 150 m a hlubkou až 80 m. Na jeho dně 
se nachází dvě navzájem propojená jezírka s průzračnou vodou a hloubkou 
cca 10 m. Zajímavostí je, že se zde natáčel film Limonádový Joe nebo 
Akumulátor 1. Místní scenérie slouží i zahraničním štábům. Přibližně od 
konce 19. století se zde těžil mimořádně kvalitní vápenec, který se využíval 
ve stavebnictví, hutnictví nebo cukrovarnictví. Těžbou docházelo k 
prohlubování lomu a drolivé stěny hrozily sesuvem, který v roce 1963 
skutečně nastal. Báňský úřad poté těžbu zastavil.  
Označení Amerika souvisí s americkým způsobem těžby, kdy z hlavní 
chodby se pak kopaly odbočky. Podzemí je tak protkané kilometry chodeb. 
Vstup do lomu je z důvodu nebezpečí úrazu zakázán. Po dohodě se 
společností Lomy Mořina nebo občanským sdružením Hagen-Mořina OS je 
možné domluvit prohlídku podzemí. 

  

[7] – Mořina – Mořina je obec v okrese Beroun, asi 11 km východně od 
Berouna. Žije zde 851obyvatel. První zmínka o obci se nachází v 
historických pramenech v roce 1338, kdy si Štěpán z Tetína se svolením 
krále Jana Lucemburského směnil statek s řádem křižovníků s červenou 
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hvězdou. Dále tento dvorec se čtyřmi lány polností vlastnil král Karel IV., 
který jej pronajímal na doživotí svým oblíbeným výtvarným umělcům: roku 
1360 to byl malíř Mikuláš Wurmser ze Štrasburku a roku 1367 mistr 
Theodorik. Za krále Václava IV. pronájmy pokračovaly. Farní kostel sv. 
Stanislava se připomíná od poloviny 14. století. 

[8] – Dub Sedmi bratří – Památným byl dub vyhlášen v roce 1976. Je 
vysoký 17 metrů, obvod kmene činí 492 cm a jeho stáří se odhaduje na 350 
let. Podle pověsti se pod tímto stromem dělilo o lup sedm bratří loupežníků. 

[9] – 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 západně od nádraží, resp. západně od potoka přitékajícího od 
golfiště na Voškově, na jihozápadě na Poučník navazuje. 
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