
BEROUN – SRBSKO – 20. ledna 2023 

 

DOPRAVA: vlakem z hlavního nádraží do Berouna 

DÉLKA TRASY: cca 8 km 

NÁROČNOST: nenáročná, rovinatá, lehkou svačinu s sebou 

 

V lehce mrazivém ránu se nás na vycházku 

vydalo 25. Z nádraží v Berouně jsme vyrazili 

po červené TZ, ze které jsme záhy odbočili do 

ulice Hradební (neznačená cesta) a prošli 

okolo starobylých městských hradeb až 

k Pražské bráně (u hradeb jsme si pořídili 

společné foto). Pokračovali jsme vlevo po 

modré TZ, která nás dovedla na Husovo 

náměstí k informačnímu centru. Zde jsme se 

na 30 minut rozešli, abychom si krátce 

prohlédli centrum města – náměstí 

s malebnými štíty měšťanských domů, Plzeňskou a Pražskou bránu, které byly součástí 

městského opevnění, kostel sv. Jakuba, pěkně upravenou budovu radnice a přilehlé uličky. 

Z náměstí jsme pokračovali Pražskou branou 

po modré TZ na zajímavou lávku přes řeku 

Litavku a za další lávkou, klenoucí se nad 

Berounkou, jsme se vydali pěšinou po levém 

břehu Berounky (po NS Po stopách českých 

králů). Pěšina vede těsně nad řekou, ve které 

se chvilkami zrcadlilo slunce a protější skalní 

útvary. Další část pěšinky vedla po okraji 

rozoraného pole, kde jsme si „užili“ trochu 

bláta. Dále, až do Srbska, jsme šli po 

cyklostezce, v současné době nezatížené 

provozem. Zajímavý pohled se nabízel na pravý břeh, zarostlý málo udržovanou vegetací, kde 

se nad Berounkou tyčí Tetínské skály, tetínský kostelík a skalní ostroh, kde stávalo starodávné 

hradiště Tetín. 

Pod lezeckými stěnami Alkazaru jsme se zastavili na krátký odpočinek, posvačili a pokochali 

se pohledem na mohutný skalní masiv – bývalý lom. Podél dalších lomů a skal, tvořících 

společně s řekou romantickou krajinu, jsme došli na okraj Srbska. Na návsi u kapličky jsme se 

shromáždili, abychom si pořídili cílovou fotografii. Někteří jsme se ještě zastavili na malou 

odměnu v přilehlé hospůdce a potom už jen přešli most směrem k nádraží a zamířili domů do 

Prahy. Vlaky jezdí každých 30 minut. 

Tento romantický úsek Berounky je známý a mimo zimní období hodně navštěvovaný. Zimní 

období má výhodu, že okolní vegetace je bez listí a odkrývá se tak pohled na okolní stráně a 

skály. 

Honza Šiml 
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