
TURISTICKÝ PRŮVODCE 6.B
Vyraz s námi na výlet!



Výlet k památnému dubu

• Historická přírodní památka

• Zajímavosti a program: Za vlády Lucemburků podél lesa vedla stará 
královská cesta z Pražského hradu na Karlštejn.
• Tento dub je nejstarším stromem v Českém krasu.

• Měří asi 14 metrů.

• Půjdeme přes dub až na Karlštejn.

• Doprava: pěšky 12,2 km (3h a 49min.)

• Čas: celý den.



Dub



Křivoklát
Historická památka

Zajímavosti: 

Hrad sloužil jako vězení.

Přebýval zde Karel IV.

V době husitských válek tady byly uloženy korunovační klenoty.

Je tu nádherná hradní kaple a stará knihovna.

Informace: Otevírací a zavírací doba dospělí 200 Kč děti do 18. Let 140 Kč Rodinné vstupné ( 2 dospělí 1 až 3 děti do 15. Let) 530 Kč

Doprava: lze se sem dostat parním vlakem z Prahy, normálním vlakem z Dobřichovic směr Beroun, tam přestoupit na Rakovník.

Čas: výlet na celý den



Křivoklát



Městská hora Beroun

• Zážitek

• Program:
• Navštívíme medvědy a u nich si dát pohár a nebo čaj .
• Když půjdeme ještě výš dostaneme se na vyhlídku .

• Informace: Otevírací a zavírací doba vyhlídkové věže: 10:00-18:00 , 
celý týden.

• Doprava: Pěšky 2 km ( 30 min), auto 5 min.

• Čas : celý den



Městská hora v Berouně a Medvědárium



Hrad Karlík

• Historická památka

• Program: Půjdeme nahoru po ulici Karlická. Potom půjdeme asi 30 

min. lesem a potom jsme na místě. Můžeme najít staré kameny

• Doprava: Autem 3 min na kole 10 min a pěšky 32min.

• Vzdálenost: Autem 1,6km. Pěšky a na kole 1,5km.

• Čas: Přibližně 20 až 10 min.



Hrad Karlík



Kaplička nad Brunšovem a Všenorami

• Historická památka

• Čas

• Zajímavosti:
• Zajímavé je přijít tam při tmě

• Nově zrenovované do původního stavu.

• Doprava: Z Prahy za autem a potom pěšky v lese za 54 – 59 minut.
• Pěšky od ZŠ Dobřichovice 2,6 km 48 minut.

• Čas:

• Video: https://youtu.be/prLLIbSpwqU

https://youtu.be/prLLIbSpwqU


Video: https://youtu.be/prLLIbSpwqU

Kaplička

https://youtu.be/prLLIbSpwqU


Koněpruské jeskyně

• Je to přírodní památka.

• Zajímavosti:
• Jsou nejdelším jeskynním systémem v České republice. 

• Uvnitř jsou krásné. Jsou tam přírodní úkazy vápníku. 

• Okolo je nádherná krajina a hezké výhledy.

• Informace: Vstupné pro dospělé stojí 150 Kč a pro dítě stojí 70 Kč. 
Otevřeno mají každý den.

• Doprava: Dostaneme se tam autem nebo na kole. Je to asi 20 kilometrů 
odsud a autem trvá cesta asi půl hodiny a na kole asi 1 hodinu a půl.

• Čas: Celý výlet trvá přibližně půl dne.



Koněpruské jeskyně

Video: https://youtu.be/kW8sA57EXNc?t=2

https://youtu.be/kW8sA57EXNc?t=2


Farma Klínec

• Zážitek

• Program: půjdeme se podívat na hospodářská zvířata a některé 
budeme moct i krmit pro ně určenými granulemi, které tam také 
najdeme. Když budeme mít hlad nebo žízeň můžeme si dát něco 
dobrého k pití a k jídlu v hospůdce na farmě a nakonec se můžeme 
stavit v krámku a koupit si suvenýr nebo něco k svačině na později.

• Otevírací doba: Otevřeno mají od úterý do neděle

• Doprava: pěšky nám cesta nám bude trvat cca 5 minut. Na kole nebo 
koloběžce asi minutu.

• Čas: Celý výlet nám pak zabere maximálně půl dne.



Farma Klínec



Karlštejn

• Historické památky, zážitek.

• Program na cestě na Karlštejn se můžeme zdržet u některého ze stánku a zakoupit 

si suvenýr. V Karlštejně je také malé zoo. Zajímavostí je, že se každý rok jde 

královský průvod Karla IV. z Radotína na Karlštejn. Koná se 1.6 až 2.6 a přespává 

se v Dobřichovicích. Karlštejn je historické město plné krásných zážitků, akcí a 

velké spousty dobrodružství.

• Doprava Na Karlštejn se dostaneme vlakem (10 min) a dále půjdeme pěšky.

• Čas výlet zabere půl dne



Karlštejn



Karlštejn
• Historická památka, zážitek

Program:

Stánky se suvenýry, výhled na městys se stejným jménem Karlštejn

• Vstupné:

Prohlídka - základní okruh - dospělí = 220Kč

Děti do 6 let = zdarma

Mládež do 18 let = 150Kč

Rodinné(2 dospělí a 1-3 děti do 15 let) = 580Kč

Otevřeno: 1.6-30.6 út-ne = 9:00 - 17:30, 1.7-31.8 po-ne = 9:00 – 18:00, 1.9-30.9 út-ne =9:30 – 17:30, 1.10-11.10. út-ne = 9:30 –

16:30

Doprava: autem 12 min, 7,5km, pěšky přibližně 1 hod 20 min (trasy vedou po cestách s omezenou průjezdností nebo soukromých 

cestách) 1. trasa po silnici 11621 = 5,8km, 2. po silnici 116 = 6,1km, 3. po silnici 116 a silnici 11619 = 6,7km

Čas: Pokud pojedeme autem půl dne, pěšky spíše na celý den, závisí na prohlídce.



Karlštejn



Karlštejn

• Je to historická památka.

• Zajímavosti:

• Na hradě se provádí.

• Je zde muzeum betlémů.

• Také je zde spoustu obchůdků se suvenýry.

• Na hradě je krásná kaple, která je celá zlatá.

• Vstupné: dospělí-220 Kč, děti do 6 let-zdarma, mládež do 18 let-150Kč, senioři-150Kč, rodiné-

580Kč

• Doprava: Na hrad se dostaneme : autem, vlakem, na kole, pěšky

• Čas: Výlet zabere přibližně půl dne.



Karlštejn



Karlštejn

• Historická památka.

• PROGRAM

• Je tam spousta obchůdků. Hrad je krásný.

• Je u něj ZOO tam se dá jezdit na velbloudovi.

• Kolem Karlštejna je hrozně krásný les.

• Vstupenky: mládež 150 Kč, dospělí 220 Kč.

• DOPRAVA: Na místo se dostaneme kus autem přesně na Mořinku cca 5 min autem od 

Dobřichovic a kus pěšky po polní cestě.

• Po polní cestě.

• ČAS: polovina dne.



Letecký 
pohled na 
hrad 
Karlštejn



Lom Velká Amerika

• Zážitek, procházka.

• Program: Navštívíme vápencový lom který má hloubku 67-80 metrů, a 

můžete tam jít i na průchodové procházky. Fotku jsi také uděláte krásnou.

• Vstupenky na prohlídku:150 Kč

• Doprava: z Karlíka autem 9,1km a 12min. a pešky 1h 38min.

• Čas: jestli jen na fotku tak 30min.,jestli i procházku u lomu tak 2hodiny



Lom Velká 
Amerika



Beroun a Koněpruské jeskyně

• Zábava, přírodní památka.

• Program : půjdeme se podívat na městskou horu do medvědária v Berouně. 

Podíváme se i na rozhlednu, poté dojdeme do Berounského pivovárku kde si 

dáme oběd a poté půjdeme na autobusové nádraží odkud pojedeme do 

koněpruských jeskyň.

• Doprava : vlakem Dobřichovice - Beroun autobusem do centra, pěšky a 

autobusem do koněpruských jeskyň a zpět na nádraží.

• Čas: třičtvrtě dne.



Beroun a Koněpruské
jeskyně



Brdské traily

• Zážitek na kole a v přírodě

• Zajímavosti: Traily se liší od flow pod EXTREME černé stezky.
• Na traily se dostaneme jednoduchým výšlapem.

• Můžeme se zastavit u krásných výhledů.

• Existují místa kde si můžeme procvičit triky jako je whip a tabletop.

• DOPRAVA: Dostaneme se na místo autobusem který je schopen vzít i horská kola.

• První pojedeme od Dobřichovic do Všenor na zastávku u křížů to nám zabere 38minut a 
vzdálenost 7,7km po té pojedeme na kole na vrchol červená hlína a to nám na kole zabere 21 
minut a vzdálenost bude 2,1km. Dohromady cesta zabere 1h.

• Po té si bodem moc sjíždět traily .

• ČAS Celý zážitek nám zabere kolem 12 hodin.

• Video: https://m.youtube.com/watch?v=DUR3y9sMJDg

https://m.youtube.com/watch?v=DUR3y9sMJDg


Brdské traily



Řevnice
 Nabídl bych:

 Koupání v řece (Berounce)+Občerstvení v nedaleké Restauraci /Pivovaru

 Kino/Divadlo

 Les =procházka /houbaření

 Cyklovýlet=po Karlštejnsku

 Proč by tam chtěl jít?
 Cyklo výlet : ježdění na kole je zdravé a mohl by si u toho prohlížet okolní přírodu a byli 

by i zastávky pro občerstvení (musí být kolo).

 Les : chození po lese je zdravé a čerstvý vzduch (v lese)taky neuškodí.(stačí pěšky)

 Řeka : koupání je zdravé a zábavné, zvláště když jsi člověk sebou vezme nafukovačku a 
poté se může zastavit u restaurace na jídlo.(stačí pěšky)

 Kino/Divadlo : Kulturní zábava v tomto městě je zábavná.(stačí pěšky)



Řevnice
• Čas a vzdálenosti (bude měřeno od Dobřichovického (Praha 

západ)nádraží. Všechny výlety jsou v rozmezí 4km.

Prostředek (k dopravě): Čas:

Vlakem 6minut

Autem 8minut

na Kole (normální jízdou) 23minut

Pěšky (chůzí) 46minut

U výletů strávíme :

Cyklo výlet a restaurace :6 hodin

Divadlo/Kino :3hodiny

Les: 5hodin

Řeka a restaurace: 6 hodin



Řevnický
pivovar



Dobřichovický jez

• Zážitek.

• Program: U jezu se dá půjčit kánoe nebo paddleboard.

• Večer u jezu občas hraje kapela.

• U jezu je také občerstvení

• Taky je to u jezu při západu slunce krásné.

• Doprava: Můžeme se tam dostat na koloběžkách, kolečkových bruslích nebo 

pěšky.

• Čas: Celý program nám zabere čtvrt dne a celý večer



Dobřichovický jez



Dobřichovický zámek

• Zážitek: ohňostroj a trhy.

• Program: Prvně se koukneme k vodě nakrmíme kačeny . Půjdeme do 
Restaurace v zámku pak půjdeme k zvonu zámku (pustí nás tam Táta 
)a pak půjdeme k trhům a pak ohňostroj.

• Doprava: kolo , pěšky .

• Čas: celý den.

• Sejdeme se u Jojo Gymu.
• Km:1,1.

• 17 minut.



Medvědárium Beroun

Zážitek

• Zajímavosti: V Berouně žijí dva medvědi Kuba a Matěj, kteří hráli ve 

večerníčku Václava Chaloupka. Medvědárium se nachází v Lesoparku 

Městská hora. U medvědária se nachází stánek s palačinkami a nápoji a 

ještě vedle medvědária se nachází rozhledna.

• Doprava: vlakem, na kole, pešky (14 km z Let)

• Čas: Celodenní výlet



Beroun



Traily

• Zážitek

• Zajímavé informace: Jsou zde traily.
• Možnost navštívit zámek Mníšek pod Brdy.

• Studánka Kajená rokle.

• Způsob dopravy: kolo

• Čas: Celý program zabere půl dne.



Traily



Hvíždinec

• Skála - zážitek

• Program- Jedná se o horu na vrcholu údolí Dobřichovice. Navštívíme 
les na Brunšově a cestou můžeme narazit na traily. V okolí jsou staré 
lomy a všude krásná příroda a čerstvý vzduch. Na vrcholku Hvíždince
můžeme vidět překrásný výhled na Řevnice, Třebaň, Karlík. Je tam i 
budka s deníkem a tam se můžete zapsat a napsat svoje pocity nebo 
zážitek.

• Doprava - Můžeme se tam dostat pěšky nebo na kole. Cesta je dlouhá 
5,4 km.

• Čas - Zabere nám to cca 1:58:00 pěšky a na kole 33 minut + cesta do 
kopce cca 15 m.



Hvíždinec



Karlštejn

• Historická památka.

• Program: Pojedeme autem do Zadní Třebaně. Půjdeme na prohlídku

hradu. Pak půjdeme na trhy kde si můžeme něco koupit, nebo ochutnat. 

A zakončíme obědem cca v 14:30.

• Doprava: autem z Dobřichovic do zadní Třebaně 15 minut. A pak 10 minut 

pěšky na hrad.

• Čas - tři čtvrtě dne.



Karlštejn



Karlštejn

• Historická památka

• Program: Podíváme se do hradu Karlštejn. Podíváme na pokoje výhledy. Pak si 

koupíme suvenýr v obchodu hned vedle. Ještě s můžeme koupit nějaké občerstvení.

• Informace: Cena: dospělí 220 Dítě do 6 let zdarma mladší do 18 let 150 Kč

• Otevírací doba 10:00 15:00 všechny dny v týdnu

• Doprava: autem vlakem a pak kousek pěšky nebo autobusem

• Čas: půl dne



Karlštejn


