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ANOTACE 

 

 Obsahem předloţené práce je návrh naučné stezky Králův Dvůr – Beroun. V úvodu 

jsou popsány geologické poměry lokality. Místo se nachází v geologické oblasti 

Barrandien ve středních Čechách. V další části následuje charakteristika jednotlivých 

zastávek stezky. Trasa obsahuje sedm zastávek a u kaţdé z nich budou informace o dané 

zajímavosti. Práce pokračuje podmínkami realizace, tedy stanovením postupu prací, 

technickým zajištěním a kalkulací nákladů. Na závěr je zmíněna problematika propagace  

a moţné zdroje financování, jako jsou sponzoring a prostředky EU. Výsledkem je projekt 

naučné stezky jako nejvhodnější formy akcentace opomíjených zajímavostí. 

 

Klíčová slova: naučná stezka, zajímavost, sponzoring, projekt, akcentace 

 

 

SUMMARY 

 

 The content of this thesis proposes the nature trail between Králův Dvůr and Beroun. 

In the first part, geological circumstances are described (the area of interest is located in 

the Central Bohemian Region of Barrandien). The next section characterizes seven specific 

trail stops on the proposed nature trail. Each of them shall be briefly described in order to 

provide essential information on them. The thesis then argues the conditions for possible 

implementation - i.e. the cession of works, technical assurance and the calculation  

of expenses. In conclusion, the thesis addresses potential problems of promotion and 

financing, such as sponsorship and utilization of EU funds. The result is the proposal of the 

nature trail as the most appropriate form to accent neglected attractions 
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1   ÚVOD 

 

 Jedním z ukazatelů ţivotní úrovně obyvatel je poměr volného a pracovního času.  

Se zkracující se pracovní dobou se prodluţuje doba, kterou má člověk na odpočinek, 

relaxaci, či vzdělávání. Má mnoho moţností, jak čas vyuţít. Dobrou příleţitost nabízí 

pohyb v přírodě. Pěší turistika, cykloturistika a další. Zajímavou alternativou jsou naučné 

stezky, které mají nejen odpočinkovou funkci, ale i vzdělávací. Jsou to trasy, které 

poukazují na určitou historickou, kulturní nebo přírodní zajímavost. Historicky první 

naučnou stezku u nás navrhli po návratu z  USA pan Jan Čeřovský a spol.  

před padesáti lety. Tento moment inspiroval další tvůrce k vytvoření naučných stezek.  

Od šedesátých let minulého století jich bylo na našem území zpracováno více neţ 400  

a vznikají stále nové. 

 

 Ve středočeském kraji se nachází celkem pět CHKO: Český ráj, Kokořínsko, Blaník, 

Křivoklátsko a Český kras. Tyto oblasti jsou všeobecně známé, navštěvované  

a turisticky zmapované. Je zde ale několik míst, které zatím nespadají pod ţádnou ochranu, 

ale zaslouţily by si také jistou pozornost. Město Beroun vzniklo ve 13. století jako město 

královské. Leţí mezi Prahou a Plzní na soutoku řeky Berounky a Litavky. Jeho výhodná 

poloha mu umoţnila, aby se uţ ve středověku stal významnou křiţovatkou obchodních 

cest. Beroun je obklopen lesy a kopci téměř ze všech stran,  krásná příroda v okolí na jeho 

atraktivitě neubírá.  

 

 Město Králův Dvůr bylo původně městskou částí Berouna, ale roku 1990 se stalo 

samostatným městem. Jeho historie sahá do poloviny 14. století, kdy se poprvé objevovaly 

pokusy o těţbu ţelezné rudy. Později zde byla postavena dokonce první vysoká pec 

v Čechách. Sám Karel IV. zde nechal za své vlády postavit huť. Podle něj je také 

pojmenovaná městská část Karlova Huť. V 19. století v Králově Dvoře vzniká 

králodvorská ţelezárna, ve své době jedna z nejmodernějších v Rakousku – Uhersku. 

Následně byla vystavěna i cementárna na struskový cement. 
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 Plánovaná naučná stezka by se nacházela mezi CHKO Křivoklátsko a Český kras. 

CHKO Český kras nabízí prohlídku devonských vápenců, jeskynních útvarů a jiných 

přírodních zajímavostí. Touto oblastí vede také celá řada turistických tras a naučných 

stezek. CHKO Křivoklátsko je zase zajímavé jedinečnými společenstvy skalních výchozů, 

lesů a lesostepí. Obě oblasti jsou součástí geologického celku Barrandien, jehoţ podloţí 

tvoří sedimenty staršího paleozoika. Na rozhraní obou CHKO leţí území, které nespadá 

pod ţádnou ochranu, přestoţe je rovněţ atraktivní. Svými zajímavostmi přímo vybízí 

k vytvoření naučné stezky, která by umoţnila akcentovat opomíjené turistické zajímavosti. 

Trasa obsahuje zastávky zaměřené nejen na geologii a průmysl, ale také na místní faunu, 

flóru a historii území. Díky širokému spektru zaměření by dokázala oslovit mnoho turistů 

s různými zájmy, a pozvednout tak cestovní ruch v této lokalitě.    

 

 Tato bakalářská práce je věnována komplexnímu pohledu na tvorbu naučné stezky, 

zahrnuje její popis, technické, organizační a finanční zajištění. Zmiňuje se i o způsobu její 

propagace a významu. 
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2   GEOLOGICKÉ  POMĚRY  LOKALITY 

 

Zájmové území je v širším slova smyslu součástí tepelsko – barrandienské oblasti 

(podle definice Mášky a Zoubka z roku 1960). Jde o souhrnné regionální pojmenování 

zvrásněných formací ve středních a jihozápadních Čechách. Kromě Barrandienu sem patří 

ještě domaţlické a tepelské krystalinikum, resp. středočeská ostrovní zóna [6]. 

 

Barrandien, klasická oblast české geologie, je komplexem metamorfovaných nebo 

slabě metamorfovaných hornin svrchního proterozoika, dříve algonkia  a starších jednotek 

paleozoika, tedy kambrium aţ devon; tvoří významnou součást výše zmíněné  

tepelsko – barrandienské oblasti, s níţ bývá některými autory ztotoţňován. Rozprostírá se 

na území středních a západních Čech; jeho osa směřuje od západojihozápadu 

k východoseverovýchodu. Na severu se Barrandien noří pod horniny karbonského  

a křídového stáří; na západě tvoří hranici styk s karbonem plzeňské a manětínské pánve, 

resp. s východními okraji stodského, čisteckého a kdyňského masivu. Jihovýchodní 

ohraničení je definováno okrajem středočeského plutonu [6]. 

 

 Paleozoikum Barrandienu transgresivně nasedá na zvrásněné a mírně metamorfované 

komplexy proterozoického stáří, ve kterých se vyskytují i vulkanity – tzv. spility – důleţité 

pro statigrafii. Vlastní paleozoikum je velmi dobře prozkoumáno a je opět významné 

z hlediska statigrafie, a to dokonce v mezinárodním měřítku; nachází se zde světově 

uznávaná hranice silur – devon. 

 

 Ordovické usazeniny se v okolí Berouna nacházejí v Praţské pánvi, která vznikla uţ 

v ordoviku. Praţská pánev byla zalita vodou a sedimenty se v ní ukládaly v průběhu 

ordoviku, siluru aţ do středního devonu. Sedimentace ustala s počátkem hercynského 

vrásnění. Ordovické uloţeniny jsou tvořeny především pískovci, slepenci, drobami, 

křemenci, ale i prachovci, břidlicemi, jílovci, silicity či dokonce i sedimenty ţelezných rud. 

Mimo jiné se zde nacházejí i vulkanity, které utvářejí dlouhý pás táhnoucí 

se od jihozápadu na severovýchod severně od Berouna. Jmenuje se Komárovský 

vulkanický komplex. Tvoří jej bazalty, tufy a tufity, granuláty i andezity [9].  
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 Silurské horniny v okolí naší naučné stezky jsou tvořeny břidlicemi a následně 

vápenci. Ve středním siluru zasáhla dané území i podmořská vulkanická činnost. 

Vulkanismus měl svá centra. V okolí Berounska je to Kosovské, Svatojánské a Hýskovské 

centrum. Ovšem některé vulkány vyčnívaly i nad hladinou moře, například vulkány 

Svatojánského centra. Relikty vulkanismu jsou uchovány v podobě bazaltů, granulátů  

a diabasů. Diabasy jsou rozprostřené v okolí Králova dvora a mnoho z nich se nachází  

i v lomu Kosov, který je součástí naučné stezky. Některé mají i více neţ 1 m v průměru. 

Svrchní silur charakteristický vápencovými sedimenty je však v lomu viditelný také. 

Králodvorská cementárna vápence těţí uţ mnoho let [9].  

 

 

 

 

Obr. 1 – Zjednodušená geologická mapa části Barrandienu; [9] 

   

 

 Devonské usazeniny se nacházejí v centru Praţské pánve. Tvoří je vápence podobné 

svrchnosilruským, ale i vápnité břidlice a následně ve středním devonu i prachovce. 

Velkou zajímavostí je, ţe v nejstarším devonu se vytvořil v Praţské pánvi korálový útes. 

Jeho relikty se nacházejí v Koněprusích, v lomech na vápenec. Svrchní devon je pak 

charakteristický nástupem variského orogénu [9].  

 

 500 m severně od Suchomast se nachází sráz Klonk. Tvoří ho vrstvy svrchního siluru 

a spodního devonu. Kopaninské souvrství utváří jeho jiţní část. Přídolské souvrství 

z konce siluru a lochovské souvrství z počátku devonu vystupuje v jeho severní části. 

Severní strana má větší stratigrafický význam. Hranice mezi silurem a devonem určuje 
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vůdčí fosílie graptolit Monograptus uniformis. Tvoří nejniţší devonskou graptolitovou 

zónu. Existují zde však další významné skupiny ţivočichů, kteří mají velký stratigrafický 

význam. Patří sem trilobiti, loděnkovití, graptoliti, mlţi, plţi, korýši i ramenonoţci. Vrstvy 

svrchního siluru a spodního devonu jsou na Klonku odkryty bez tektonické poruchy. Kaţdá 

vrstva má své číselné označení. Samotná hranice mezi silurem a devonem probíhá uvnitř 

vrstvy č. 20. Klonk reprezentuje mezinárodní stratotyp a byl uznán  Mezinárodní 

stratigrafickou komisí na kongresu v Montrealu roku 1972. Klonk byl o pět let později 

vyhlášen za chráněný přírodní výtvor; dnes uţ je národní přírodní památkou. Pod Klonkem 

byl sochařem Jiřím Novotným postaven památník - viz obr. 2, vytesaný ze zbuzanského 

mramoru. Je vůbec prvním tohoto typu [10].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                 Obr. 2 – Klonk u Suchomast (památník); [10] 
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3   CHARAKTERISTIKA  ČÁSTÍ  NAUČNÉ  STEZKY 

 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Obr. 3  – Turistická mapa - červeně vyznačena plánovaná naučná stezka 

              - černě označeny zastávky na plánované stezce 

               - zeleně a žlutě vyznačeny již existující pěší trasy 

             Zdroj: www.mapy.cz 

 

3.1   Rozvoj průmyslu železa a cementu v 19. století  

 

 První zastávka naučné stezky se nachází ve vesničce Karlova Huť. Vesnice je dnes 

jiţ částí města Králův Dvůr a leţí za řekou Litavkou asi 1 km od města. V této části města 

je králodvorská průmyslová zóna společně s nádraţím. Ţelezárna – viz obr. 4, je zařazena 

jako první bod naučné stezky, protoţe ke konci 19. století patřila k nejmodernějším 

podnikům celého Rakouska-Uherska. Právě zde se setkalo mnoho odborníků z oboru a také 

zde bylo vyzkoušeno nemálo technických vynálezů. Cementárna, která se nachází 

v bezprostřední blízkosti ţelezárny, pochází z konce 19. století a později se stala největší 

v Československu. Zabývala se mimo jiné výrobou struskového cementu a struska byla  

do cementárny výhodně dopravena hned z vedlejší ţelezárny. Díky vzájemné blízkosti 

továren byl proces výroby urychlen a komplex budov ţelezárny i cementárny  
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se neodmyslitelně zapsal do historie průmyslu. Obě stavby dnes patří mezi významné 

technické památky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Obr. 4 – Králodvorské železárny  

                   Foto: I. Budilová 

 

 

 Ţelezárny v Králově Dvoře patří k nejstarším podnikům v Čechách. Díky své poloze 

ve středu Čech měly vţdy k dispozici dostatek vody i dřeva a bohatý přísun surovin. Dnes 

se nachází u dálnice D5. V minulosti tudy vedla pasovská cesta, která spojovala Prahu 

s Plzní. Vůbec první zmínky o tomto podniku pocházejí ze 13. století. Roku 1586 

ţelezárnu odkoupili Lobkovicové. Ti významně přispěli k rozvoji ţelezářské výroby právě 

zde. Roku 1595 byl pozván do Králova Dvora slavný odborník a podnikatel z Francie rytíř 

Jindřich Kašpar ze Sarthu. Chtěl zavést v ţelezárně výrobu munice, proto zde postavil 

vysokou pec. Byla první v českých zemích. Nejvýznamnější etapa vývoje ţelezárny nastala 

roku 1860, kdy padla do vlastnictví Fürstenbergů. Během několika let zbourali pec  

na dřevěné uhlí a rudu začali tavit koksem, coţ vyţadovalo velké přestavby. Vznikly zde 

nové modernější pece, modelárna, slévárna, kovárna, parní dmychadlo a v neposlední řadě 

lanová dráha, která zajišťovala dovoz vápence z nedalekého lomu. V 80. letech 19. století 

koupila huť Real Credit Bank z Vídně. Firma zakládá Českou montánní společnost, která 

má za úkol spravovat všechny hutní i horní podniky. Právě v této době se začíná poprvé 

pouţívat název Králodvorské ţelezárny. Tehdy nastává největší technický rozvoj podniku  

a ţelezárna se dostává mezi nejmodernější v Rakousku-Uhersku. Podnik se mohl pyšnit 

ocelárnou, nově vystavěnými pecemi Siemens-Martin, ale i hotelem a závodní nemocnicí. 
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Začátkem 20. století se ţelezárna technicky rozvíjela dál. Dostavěla se budova ředitelství, 

byty pro zaměstnance, také se dostavěla válcovna tenkých plechů a započalo se s výrobou 

transformátorových a dynamových plechů. Důleţitým zlomem byl rok 1909. Rozpadla se 

Česká montánní společnost a novým vlastníkem byla Praţská ţelezářská společnost. 

Během 1. světové války však dochází k utlumení výroby. V meziválečném období byla 

zavedena výroba pásové oceli, která byla válcována za studena. Po 2. světové válce se však 

rozpadla i Praţská ţelezářská společnost spolu se všemi dceřinými podniky, nevyjímaje 

Králodvorské ţelezárny. Ty propadly zestátnění a do organizační struktury byly postupně 

přidány jiné závody, například ve Velkém Šenově. Všechny typické programy 

Králodvorské ţelezárny byly postupně utlumeny [11].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Obr. 5 – Králodvorské železárny II 

                        Foto: I. Budilová 

 

 Po roce 1989 se státní podnik stal akciovou společností. Také se ukončil proces 

interní přeměny seskupení společností. Králodvorské ţelezárny SLÉVARNA, s.r.o., 

Králodvorské ţelezárny ENERGO, s.r.o., Králodvorské ţelezárny MECHANIK, s.r.o., 

CONTIPROFILE, s.r.o. Králodvorské ţelezárny VÁLCOVNA ZA STUDENA, s.r.o., 

Ţelezárny Velký Šenov, s.r.o.  Poté ještě přibyly Králodvorské ţelezárny SLUŢBY, s.r.o.  

a Kerval, s.r.o. Všechny tyto podniky vyrábí i dnes [11].  

 

 Cementárna v Králově Dvoře - viz obr. 6, vznikla 25. ledna roku 1889 díky jiţ 

zmíněné Praţské ţelezářské společnosti. Ve Vídni se sešlo sedm obchodníků, kteří zaloţili 
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akciovou společnost, která by se měla zabývat výrobou pucolánového, portlandského  

a patentního cementu. Byl to z jejich strany dobrý nápad, jelikoţ na konci 19. století nebyl 

na trhu výrobek, který by nejlépe a nejefektivněji nahradil beton. V té době uţ u nás byla 

letitá zkušenost s hydraulickým vápnem. Postupem času se přidávala i výroba nejprve 

struskového, a poté i portlandského cementu. Jelikoţ se oba vyráběly současně, byla mezi 

výrobci značná konkurence. Kaţdý výrobek měl svá pro a proti. Hydraulické vápno mělo 

výhodu, ţe jeho výrobní postup byl zaţitý, a proto dosahovalo vysoké kvality. Struskový 

cement byl zase méně náročný na výrobu. Portlandský vyţadoval velice přísné podmínky 

výroby, aby mohl být alespoň stejně kvalitní jako cement struskový. Problém byl v tom,  

ţe v tehdejší době bylo skoro nemoţné tak přísné podmínky splňovat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

                  Obr. 6 – Králodvorské cementárny  

                  Foto: I. Budilová 

  

 Výroba ţeleza byla koncem 19. století na vysoké úrovni, vyrábělo se ve vysokých 

pecích, proto nastala otázka, zda by šla vyuţít při výrobě cementu i vysokopecní struska. 

Vědělo se totiţ uţ od poloviny 18. století, ţe struska a vyhašené vápno tvoří ideální 

kombinaci pro výrobu struskových cihel. Více neţ sto let praxe poté ukázalo, ţe struska je 

také dobrá i jako příměs k výrobě cementu. Po několika letech se pak struskový cement 

vyráběl ve velkém nejen v Evropě, ale i u nás. Zakladatelé Králodvorské cementárny 

věděli, ţe je nutné splňovat jisté podmínky, aby provoz cementárny fungoval, tak jak má. 

Nejdůleţitějším kritériem byly kvalitní suroviny. Další samozřejmou podmínkou byla 

doprava materiálu, tedy nutnost existence ţeleznice v blízkosti cementárny a samozřejmě  
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i finanční prostředky. Koncem 19. století nastal boom ve vzniku cementáren hlavně díky 

bankám a akciovým společnostem, které je financovaly. Jelikoţ Králův Dvůr splňoval 

všechny podmínky pro výrobu, byl ideální lokalitou. O rok později, kdyţ společníci získali 

dostatek kapitálu, zaloţili v roce 1889 akciovou společnost s názvem Königshofer  

Patent-Portland und Puzzolan Cement Fabrik cementárnu v Králově Dvoře. Fabrika bude 

vyrábět struskový cement a vápno. Aţ po čtyřech letech dosáhla kladného hospodářského 

výsledku. Díky dobrým obchodům si poté společnost mohla dovolit rozšířit  

a modernizovat výrobu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  Obr. 7 – Králodvorské cementárny II 

      Foto: I. Budilová 

 

 Počátkem 90. let 19. století byla cementárna vybavena lepší strojovnou, kanalizací, 

mostní váhou a také důleţitou ţelezniční vlečkou a vlastní úzkokolejnou dráhou. Ta byla 

důleţitá pro export a import materiálu z cementárny. 30. března 1892 také společnost 

koupila loţiska vápence v Koněprusích. Králodvorská cementárna se rychle dostala mezi 

špičku průmyslových podniků a prokazovala suverénní ţivotaschopnost v obchodním 

směru [12]. 

 

 Během 20. století došlo k několika dalším přístavbám a rekonstrukcím, vystřídalo se 

nespočet vlastníků a společníků, jako například CEVA Králův Dvůr. Roku 1998 vzniká 

akciová společnost Českomoravský cement sloučením předních výrobců v České 

republice, a to společností Cement Bohemia Praha a Cementárny a vápenky Mokrá [12].  
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3.2   Černé graptolitové břidlice  

 

 K druhé zastávce se lze dostat po silnici podél ţelezniční trati. Odkryv graptolitových 

břidlic - viz obr. 8, je vzdálený asi 2,3 km od první zastávky a nachází se na svahu hned 

vedle kolejí. Zmíněná ţelezniční trať dále vede do velkolomu Čertovy schody. Slouţí  

k převozu vytěţeného vápence do cementárny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Obr. 8 – Černé graptolitové břidlice 

      Foto: I. Budilová 

 

  Nástup facie černých břidlic je odrazem eustatického zdvihu hladin moře,  

coţ způsobilo tání gondwanských ledovců na konci ordoviku. Nelze si nevšimnout,  

ţe břidlice mají typickou černošedou barvu, jílové břidlice nazelenalou. Tyto sedimenty 

vznikaly ve zvláštních podmínkách zastíněného dna. Prostředí bylo redukční díky 

nedostatku kyslíku. To dokládá pyrit, který lze v břidlicích nalézt. Je rozptýlen nebo tvoří 

větší či menší shluky. Pyrit vznikl v břidlicích primárně a při jeho rozkladu se vytvářel  

na puklinách sádrovec, limonit a různé jiné minerály. Tato lokalita je dobře známá 

geologům i paleontologům díky dobře zachovaným zbytkům některých organismů. Zcela 

jednoznačně převládají graptoliti [2]. Jsou to mořští ţivočichové, kteří se vznášeli 

v nejrůznějších hloubkách, nebo byli zachyceni na řasách u hladiny moře. Jejich vnější 
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kostra – rabdosom – byla tvořena bílkovinou podobnou kolagenu. Existovalo mnoho 

graptolitů, kteří spolu navzájem tvořili kolonii a byli spojeni tkáňovým provazcem, který 

procházel celým tělem. Graptoliti jsou mimořádně důleţitými vůdčími zkamenělinami 

charakteristické pro ordovik a silur [13]. V této lokalitě byly nalezeny například tyto 

druhy: Spirograptus turriculatus – viz obr. 10, Spirograptus proteus – viz obr. 11, 

Monograputs marri, Petalograptus tenius [2].  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Obr. 9  – Vlastní nález graptolitové břidlice  

                 Foto: I. Budilová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Obr. 1O – Spirograptus proteus                 Obr. 11 – Spirograptus turriculatus 

        Zdroj: www.flickr.com        Zdroj: www.flickr.com 

 

 

http://www.flickr.com/
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3.3   Vodní nádrž Suchomasty 

  

 Ke druhé zastávce naučné stezky lze dojet automobilem či na kole, dále je nutno 

pokračovat pěšky. Stezka ke třetí zastávce vede kolem vodní nádrţe Suchomasty k jejímu 

východnímu břehu. Na východní straně je břeh širší a také nádrţ nezastiňují stromy. 

Přehrada Suchomasty - viz obr. 12, také známá pod jménem Litohlavská přehrada, byla  

na Suchomastském potoce vybudována roku 1955. Výstavba byla dokončena 1960. Nádrţ 

byla postavena především kvůli akumulaci vody pro Králodvorskou ţelezárnu, pokud by 

vody bylo potřeba. Potok, na kterém nádrţ stojí, má minimální odtok, je regulovaný. 

Regulací se udrţuje stálá hladina vody v ţelezárenských studnách. Pramen potoku lze 

nalézt v CHKO Český kras. Hráz nádrţe je přímá, zemní a sypaná. Její délka dosahuje  

85 m a výška 13,5 m nade dnem. Zaujímá plochu 9,3 ha. Na hráz je napojena štola.  

Ve štole jsou umístěna výpustní přiváděcí potrubí. Nádrţ má objem téměř 0,5 mil. m
3
. 

Obhospodařuje ji Rybářský svaz králodvorských ţelezáren [14].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Obr. 12 – Vodní nádrž Suchomasty, místo pro informační panel 

             Foto: I. Budilová 

 

 Revír Suchomastského potoka patří mezi mimopstruhové. Zvláštností je, ţe je 

soukromý, neplatí zde územní ani celosvazová povolenka k rybolovu, ale na poţádání  

od majitele [19]. I přesto vodní dílo Litohlavy patří mezi rybářské unikáty, kde  

jiţ v minulosti bylo dosaţeno několika rekordů v rybolovu. Pěstují se zde ryby býloţravé 

jako kapr obecný, amur bílý či cejn velký. V Litohlavské nádrţi lze nalézt i ryby dravé,  
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například štiku obecnou a sumce velkého. Přesto, ţe vodní dílo Suchomasty nepatří mezi 

největší údolní nádrţe, podařilo se v červenci roku 2008 Danielu Smejkalovi za pouhých 

40 minut chytit obrovského sumce, který měl délku 217 cm a váţil přes 60 kg. Tento 

úlovek se patřičně zapsal mezi rekordní rybářské úlovky v Čechách.  

 

 

3.4   Pohled na Králův Dvůr, botanika Českého krasu 

 

 Další zastávka se nachází na vyvýšeném místě, kousek od vodní nádrţe Litohlavy. 

Zde je jedinečný pohled na Králův Dvůr a jeho okolní krajinu. Klima je zde mírné teplé  

aţ teplé. Zimy jsou mírné s průměrnou roční teplotou 9°C, mírně suché aţ suché. 

V zimních měsících jsou sráţky minimální, sněhová pokrývka se zde drţí krátce, coţ je 

příznivé pro dostupnost naučné stezky [8].  

 

 Spolu s CHKO Český kras spadá tato oblast do samostatného fytogeografického 

okresu. Na sloţení vegetace a květeny má velký vliv geomorfologie krajiny a geologické 

podloţí, tedy vápence. Nemalý vliv má i činnost člověka. Pro tuto oblast jsou 

charakteristické teplomilné a suchomilné druhy středoevropské lesní květeny. Lze zde 

dokonce spatřit velmi unikátní a kriticky ohroţené rostliny jako hrachor  

panonský – viz obr. 13, včelník rakouský – viz obr. 14, nebo také zvonovec liliolistý [15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 13 – Hrachor panonský, kritický ohrožený   Obr. 14 – Včelník rakouský, kriticky ohrožený 

                Foto: Ladislav Hoskovec, [20]    Foto: Daniel Hrčka, [20] 
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3.5   Lom Kosov 

 

 Velmi unikátním místem je i vrch Kosov. Téměř celá severozápadní část je „odříznuta“ 

těţbou především vápenců a silurských břidlic. Vápence těţila Králodvorská cementárna  

jiţ počátkem 20. století. Nejprve byl materiál z lomu do cementárny přepravován lanovkou, 

která vedla z Koněprus do Císařského lomu. Koncem 50. let byl do cementárny vyraţen 

tunel, kterým se pomocí pásového dopravníku transportoval materiál z lomu. Lom Kosov je 

unikátem hlavně proto, ţe nabízí jeden z neinstruktivnějších profilů vyšším silurem v Evropě 

[7]. Západní strana lomu Kosov nabízí nejlepší výhled na celý lom – viz obr. 15. 

 

 V nejspodnější etáţi lomu lze vidět několikametrové patro černých graptolitových 

břidlic liteňského souvrství. Tyto horniny se usazovaly patrně v špatně prokysličených 

vodách. Jde o širokomořské sedimenty, vzniklé ve stabilním prostředí bez vlivů pevniny.  

Jiţ zde ve svrchních částech lze pozorovat náznaky počínajícího vulkanismu. Nejhojnější 

faunou jsou v tomto případě graptoliti, strunatci pocházející z konce devonu a počátku siluru  

[2]. Nad graptolitovými břidlicemi leţí spodní části kopaninského souvrství. Tvoří ho nejen 

graptolitové břidlice, ale i různé typy biogenních i mikrických vápenců a tufitických břidlic. 

Jsou v něm patrné vulkanoklastické horniny různých typů. O tom, ţe podmořský 

vulkanismus probíhal svědčí i diabasy viditelné v lomu [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                Obr. 15 – Lom Kosov 

       Foto: I. Budilová   
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 Diabas – viz obr. 16, je výlevná bazická vyvřelina. Je stará asi 440 miliónů let, patří 

tedy ke staršímu paleozoiku. Barva je šedozelená, zelenočerná, černošedá. Diabas je celistvá 

směs trojklonného ţivce a augitu. Vedle nich lze spatřit i příměsi ţeleza, apatitu, slíd, olivínu 

i pyritu – viz obr 17. Diabas nemá vyrostlice olivínu ani pyroxenu – nelze ji tedy poplést 

s čedičem [17]. Přínos vulkanického materiálu byl v té době tak velký, ţe došlo ke změlčení 

moře. To mělo za následek vytvoření bohaté škály mělkovodních facií, byly bohaté  

na bentózní faunu. Různorodost faciálního vývoje sahá k maximu na konci liteňského  

a na začátku kopaninského souvrství. V nejmenších hloubkách se ukládají hrubě biodetrické 

krinoidové a korálové vápence. S hloubkou pak přecházejí do trilobitových  

a brachiopodových a postupně i do cefalopodových vápenců. Atrypoidea lingulata. V tomto  

souvrství uţ vulkanismus zcela chybí a také jiţ není tak patrný kontrast mezi faciemi. Stále 

ale převaţují mělkovodní uloţeniny [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Obr. 16 – Diabasy v lomu Kosov               Obr. 17 – Detail diabasu - pyrit 

                 Foto: I. Budilová     Foto: I. Budilová  

 

 V jihovýchodní části lomu je Přídol reprezentován tmavě šedými vápenci, které se 

rytmicky střídají s vloţkami vápnitých břidlic. V horninách je zřejmý nárůst obsahu 

organického uhlíku a pyritu, coţ ve spojení s chudým bentosem dokládá nepříznivé 

podmínky. Paleontologové B. Bouček a A. Přibyl byli prvními na světě, kterým se podařilo 

vymezit graptolitové zóny nejvyššího siluru a definovat tím biostratigrafický základ jeho 

rozdělení [3]. Charakteristickou faunou jsou graptoliti, hlavonoţci, mlţi  

a především fylokaridní korýši i velcí členovci třídy Eurypterida. Konkrétně zde byly 

objeveny zkameněliny ze třídy Eurypterida a jejich zástupce Acutiramus bohemicus, jenţ  

ve své době dosahoval neuvěřitelné délky 2 m [2]. Dalším dosti důleţitým faktem je, ţe 
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právě z této facie souvrství známe nejstarší zbytky suchozemské flóry. Na východní straně 

lomu byla nalezena fosílie rostliny Cooksonia cf. Hemisphaerica, která na délku měřila  

45 mm. Přídol se také nachází v  severozápadním části pánve. Jde o světlé bioklastické 

krinoidové vápence – viz obr. 18, obsahující velký počet fosílií ramenonoţců. Byly zde 

nalezeny vzácné exempláře jejich zástupců, např. Dubaria latisinuata, Dubaria megaera  

a nejsvrchnějším patře i Dayia Bohemika [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Obr. 18  – Lom Kosov, Přídol – ramenonožcové vápence  

                        Foto: I. Budilová 

 

 

3.6   Lom Koledník  

 

 Velmi významný je lom Koledník – viz obr. 19, ten se stal opěrným stratigrafickým 

profilem pro vedení hranice mezi odděleními ludlow a Přídol svrchního siluru. Lom  

se nachází ve svahu a je dobře patrný ze silnice. Starší části kopaninského souvrství lze 

pozorovat v severní části lomu. To odpovídá úrovni kopaninské a přídolské formace v lomu 

Kosov. K jedinečnosti lomu Koledník přispívá i skutečnost, ţe ve srovnání s okolím Prahy  

se zdejší vývoj profiluje mnohem většími  [2]. 
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 Kopaninské souvrství je výrazné svojí tmavě šedou barvou. Je tvořeno jemnozrnnými 

bituminózními vápenci, do nichţ vstupují vloţky vápnitých břidlic. Přímo v lomu Koledník 

byly nalezeni zástupci trilobitů jako je např. Kosovopeltis svobodai, schránky ramenonoţců 

rodu Metaplasia a zajímavým objevem byla i kusadla červů skolekodontů. Směrem vzhůru 

vápence světlají a přecházejí do vápenců bioklastických, ve kterých byly nalezeny 

zkameněliny dalších trilobitů. Formaci kopaninského souvrství ukončují hrubé vrstevnaté 

světlé vápence. Jsou budovány především organickou drtí. V této části je typickým 

zástupcem trilobit Prionopeltis archai, který je jedinečný svým ostnatým ocasním štítem. 

Nalezeny tu byly rovněţ schránky ortokonních nautiloidů, mlţi a ramenonoţci. Tyto světlejší 

polohy kopaninského souvrství bývají zhruba šest metrů mocné a silně kontrastují 

s nadloţím, tj. s přídolským souvrstvím [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Obr. 19 – Lom Koledník 

                     Foto: I. Budilová 

 

 Nástup přídolského souvrství, zde nejvyššího stupně siluru, je typický výraznou 

změnou facií. Vyvíjí se jemnozrnná sedimentace vápenců s vloţkami vápnitých břidlic. 

Vápence bývají většinou tmavé. Změnu sedimentace potvrzují zejména relikty fauny, 

protoţe jsou uloţeny jen v některých laminách. V období svrchního siluru zřejmě došlo  

k prohloubení moře. Vůdčí fosílií je graptolit Monograptus parultimus společně s dendroidy 

Callograptus a Dictyonema. Fauna je relativně početná, můţeme zde najít  

i zástupce rodu Otarion, mlţe, ramenonoţce, či konodonty. V břidlicích byly naproti tomu 

objeveny relikty výše zmíněné první suchozemské flóry [2]. 
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       Obr. 20 – Lom Koledník, černě vyznačena hranice mezi souvrstvími 

          Foto: I. Budilová 

 

 

3.7   Beroun, historie osídlení  

 

 Je to právě město Beroun, který je dosud ojedinělou lokalitou v České republice, kde 

byla prokázána existence člověka v nejstarším paleolitu. Přítomnost pravěkého člověka je 

doloţena řadou nálezů, které lze srovnat například s nálezy ve východní Africe. Tento objev 

také významně přispěl k poznání nejstaršího osídlení Čech a dokonce i Evropy. Ukazuje,  

ţe jiţ na počátku kvartéru patřila také Evropa k místům, v němţ se rozšířili zástupci 

nejstaršího typu člověka z rodu Homo. Lokalit, kde byly nalezeny zbytky důkazů o pravěké 

civilizace bylo několik, ale jen málo z nich odpovídalo velmi náročným poţadavkům na 

komplexní výzkum. Ve velké řadě případů se zachovaly jen malé úlomky ve stavu, díky 

kterému je odborníci jen těţko dokáţí zařadit do časové posloupnosti. Beroun nicméně patří 

mezi unikátní lokality, kde je to reálné. [18] 

 

 Během výstavby dálnice D5, vedoucí z Prahy do Plzně, bylo právě v těchto místech  

na soutoku Berounky a Litavky objeveno souvrství sedimentů ze staršího kvartéru, a to  

ve výšce kolem 80 m. Bylo téměř 30 m mocné a defilé přesahovalo délku 500 m. Byly zde 

identifikovány nejrůznější usazeniny z počátku kvartéru. Meandr Berounky se kdysi 
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zařezával do svahu kopce, kolem něhoţ tekl. Sedimenty a úlomky různých hornin se pak 

hromadily na dně v říčním sedimentu. Vytvářela se diluvia, konzervující usazeniny staršího 

kvartéru s mnoţstvím interglaciálních půd v nadloţí. Řeka své koryto v čase stěhovala.  

Do svého nynějšího koryta se přemístila zhruba před milionem let; část starokvartérních 

sedimentů podlehla erozi a na jejich místo byly uloţeny terasové sedimenty. [18] 

 

 Objevy archeologů z období nejstaršího paleolitu, prokazující kamennou industrii, 

pocházely z dvojice lokalit. Nejstarší kolekce 82 kusů byla nalezena na povrchu  

tzv. vráţské terasy. Vznik spodní vráţské terasy můţeme přiřadit k počátkům období 

zvaného Olduvai, coţ je doba člověka zručného. Nálezy pocházejí z doby 1,87 mil. let před 

naším letopočtem.. Nástroje jsou nejspíše reliktem sdílení plochy, která se nacházela  

na jesepové straně říčního meandru. Celá kamenná industrie se skládala zejména  

z křemencových valounů. Velkou část nálezů tvořily různé typy sekáčů, drasadel i noţů. 

Pěstních klínů, protobifasů, polyedrů, disků a subsféroidů se našlo méně a jsou tak daleko 

vzácnější. Industrie byla většinou vytvořena z valounového materiálu; nejčastěji byl 

vyuţíván kvarcit, lydit a křemen [18].  

 

 Další menší kolekce devíti kusů byla objevena na povrchu půdy. Tyto nástroje jsou sice 

mladší, takřka o jeden interglaciál, nicméně ji lze rámcově zařadit do identického údobí, tedy 

na počátek kvartéru. Nálezy proto rovněţ patří člověku zručnému – Homo habilis. Nástroje 

byly objeveny v ploše s opravdu minimálním rozptylem 10m
2
. Jednotlivé části industrie byly 

ve většině případů vyrobeny z křemence. Industrie tak je téměř stejná jako starší nálezy  

a plně dokazuje existenci kultury v této oblasti [18].  

   

  Homo habilis, čili člověk zručný, ţil v nejstarší době kamenné; ta v oblasti střední 

Evropy začala před 2,5 miliony let a trvala do doby před 600 000 lety. Tato časová etapa 

začala ve chvíli, kdy se lidé naučili vyuţívat nástroje. Z  hlediska geologického spadá 

nejstarší paleolit do pleistocénu; ten je typický střídáním glaciálů a integlaciálů. Homo 

habilis byl hlavně lovcem. Nejstarší a nejslavnější důkazy existence tohoto druhu pocházejí 

z Tanzanie, konkrétně z Velké příkopové propadliny. Tato tzv. Olduvaiská rokle propůjčila 

jméno také kultuře, která je s industrií Homo habilis spojována - Oldovan. Kromě uţívání 

nástrojů znal člověk zručný také oheň [1]. 
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4   PODMÍNKY  REALIZACE  

 

4.1   Specifikace trasy 

 

 Navrţená naučná stezka je zaměřena na významné objekty, místa a přírodní jevy, které 

jsou v terénu označeny informačními panely. Jedná se o trasu určenou především k pěší 

turistice. Je moţné ji také pouţít k cykloturistice, vyţadovala by ale několik úprav . Patří 

mezi kratší stezky, měří 6,3 km a má sedm zastávek. Její absolvování není náročné, na stezce 

se nachází minimum míst, kde je na krátkém úseku velké převýšení. Naučná stezka je díky 

svému rozmanitému zaměření vhodná pro kaţdého. Především ale pro ty, které zajímá 

geologie. Trasa není záměrně uzavřená kvůli snadnému dopravnímu spojení, lze ji začít 

z Králova Dvora i z Berouna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Obr. 21 – Turistická mapa – vyznačení naučné stezky (červeně) 

       Zdroj: www.mapy.cz 

 

 Naučná stezka začíná v Karlově Huti, která je městskou částí Králova Dvora. 

Přístupnost do města je optimální. Lze se do něj dostat ze vzdálenějších míst republiky  

po místní dálnici D5 nebo přijet vlakem. Vlakové nádraţí se nachází v těsné blízkosti 

králodvorské cementárny a ţelezárny, tedy přímo u první zastávky stezky. Trasa následně 
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povede Tovární ulicí po zpevněné cestě nejprve průmyslovou částí, poté se stáčí k lesu  

do kopce. Po 2 km lze vedle nalevo od silnice vidět Suchomastskou vodní nádrţ a po pravé 

straně první zastávku naučné stezky - odkryv černých graptolitových břidlic. Po asfaltové 

cestě je moţné dojít či dojet k malému parkovišti u nádrţe. Od parkoviště je nutné 

pokračovat pěšky. Trasa nepokračuje po silnici, ale kolem vodní plochy. Cesta kolem ní je 

nezpevněná, ale je ve velmi dobrém stavu. Asi po 500 m podél nádrţe se nachází odkrytý 

břeh, který není zastíněn stromy ani keři, a je tak vhodný pro umístění třetí zastávky, která se 

věnuje Litohlavské nádrţi, jejím technickým parametrům i vyuţití. Od nádrţe  

se pokračuje po cestě vedoucí lesem. Je strmější, ale v dobrém stavu, proto není nutné jí 

pravidelně udrţovat. Trasa nás dovede aţ na louku ke čtvrté zastávce, kde je dokonalý 

výhled na celé panorama Králova Dvora. Stezka dále pokračuje na severozápad k páté 

zastávce k lomu Kosov. Od lomu se pokračuje skrze menší les, kde dobré přístupnosti brání 

jen několik keřů před lesem, které lze částečně vysekat. Za lesem je moţné se napojit zpět  

na polní cestu, která vede kolem východní strany lomu, kde je vidět přídolské souvrství 

svrchního siluru. Stezka z pole plynule navazuje na zpevněnou asfaltovou cestu, po které se 

dojde k šesté zastávce k lomu Koledník, který je jiţ z dálky dobře viditelný.  

Od něj pokračuje trasa na sever k blízkému Jarovu, který je necelý kilometr od Berouna, 

jehoţ je částí. Je to poslední zastávka naučné stezky. Nádraţí v Berouně se nachází  

na jiţním okraji několik set metrů od Jarova, coţ je ideální pro odjezd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
             Obr. 22  – Základní mapa - plánovaná naučná stezka (červeně) 

                Zdroj: www.mapy.cz 
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 Cesty na naučné stezce jsou ve velmi dobrém stavu, avšak přístupnost můţe být 

omezena sněhem, či nepříznivým počasím, protoţe téměř polovina trasy vede po lesních 

cestách. Je zde několik míst, kde díky sněhu můţe být ohroţena bezpečnost návštěvníků,  

a to především v blízkosti lomu. Proto návštěva naučné stezky od listopadu do března  

je pouze na vlastní nebezpečí. Lehká údrţba by se prováděla v průběhu sezóny, tedy  

od dubna do října. 

 

 Na naučnou stezku se dá samozřejmě dostat i z jiných cest, které se kříţí s vyznačenou 

trasou. Zeleně značená pěší trasa vede od Koukolovy hory přes Koněpruské jeskyně, 

Havlíčkův mlýn aţ do Berouna. Prolíná se s naučnou stezkou podél nádrţe Suchomasty  

aţ k lomu Kosov, poté vede kolem severozápadní strany lomu. Naučná stezka se  stáčí  

na opačnou stranu k jihovýchodní straně lomu. Návštěvník naučné stezky můţe trasu 

absolvovat z Králova Dvora aţ do cílového Jarova  a pokračovat dále do centra města 

Beroun, nebo k berounskému nádraţí. To je vhodné především pro turisty, kteří celou trasu 

prošli pěšky a nepotřebují se vrátit na začátek naučné stezky. Pokud ale návštěvník přijede 

ke stezce automobilem, můţe jej zanechat na parkovišti u Litohlavské přehrady. Následně 

můţe pokračovat aţ do Jarova pěšky, poté se přímo v Jarově napojit na zeleně značenou pěší 

trasu a dojít tak zpět podél severozápadní strany lomu Kosov aţ k parkovišti, kde automobil 

zanechal. 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 
                                     Obr. 23 – Letecký snímek  

                 - červeně vyznačena plánovaná naučná stezka 

                         Zdroj: www.mapy.cz   
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 Naučná stezka není přímo koncipovaná pro cyklistiku díky menším přírodním 

překáţkám, jako jsou kořeny stromů na cestách nebo keřovitý porost lesa u lomu Kosov. 

Jedinou moţnou alternativou je nejet přímo po naučné stezce, ale les u lomu Kosov objet  

a napojit se tak na silnici, vedoucí k lomu Koledník. Cesta by však byla delší o 3,5 km. 

Cyklista můţe trasu zdolat pouze na horském kole, na silničním jen s velkými obtíţemi. 

 

4.2   Technické zajištění 

 

 Většina cest, vedoucích stezkou, je ve velmi dobrém stavu, coţ se projeví v nákladech 

na její realizaci pozitivně. První zastávkou je nádraţí Králův Dvůr a v těsné blízkosti 

králodvorská ţelezárna a cementárna. Objekty jsou přirozeně v průmyslové oblasti; ta má 

dobré příjezdové cesty, které jsou nutné k zásobování a dováţení materiálu do obou objektů. 

Lze toho dobře vyuţít i pro naučnou stezku. Stejně jako ostatní zastávky bude mít i první 

zastavení svůj informační panel. Panel by měl být umístěn tak, aby ho byl kaţdý schopen 

rychle najít, a panel zároveň nebyl vystaven nebezpečí poškození od projíţdějících 

nákladních vozů. Od informačního panelu bude dobrý výhled na oba objekty.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                         Obr. 24 – Ukázkový informační panel plánované naučné stezky 

                  Autor: I. Budilová  
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 Druhá zastávka – černé graptolitové břidlice – se nachází v těsné blízkosti kolejí  

a silnice. Není tedy vhodné z bezpečnostních důvodů umístit panel na pravé straně  

u odkryvu. Na levé straně silnice by se část travnaté plochy pokryla štěrkem,  

či vybetonovala, aby na něm informační tabule mohla stát. Musí být vhodně umístěna, aby 

byla přímo naproti odkryvu břidlic na druhé straně silnice. Není nutné a ani ţádoucí, aby 

kaţdý návštěvník došel aţ k odkryvu a pozoroval ho z těsné blízkosti, hrozilo by poškození 

tohoto místa. 

 

 Od parkoviště u Litohlavské nádrţe se pokračuje po cestě několik desítek metrů  

ke třetí zastávce. Protoţe téměř celý břeh nádrţe je zarostlý stromy, je vhodné informační 

panel umístit na jediné místo na břehu, které stromy nemá, a odkud je výborný výhled  

na celou přehradu. K této zastávce je vhodné připojit i lavičku a odpadkový koš. 

 

 Cesta ke čtvrté zastávce vede lesní cestou. Přestoţe je zde první stoupání do kopce, 

není náročné díky malé vzdálenosti. Čtvrté zastavení bude na louce, ze které je dobrý výhled 

na Králův Dvůr. Informační panel se umístí několik metrů od cesty, aby případným 

cyklistům nepřekáţel. Postaví se zde i lavičky a odpadkový koš.  

 

 Pátá zastávka se nachází na západní straně lomu Kosov. Lom je u okraje obehnán 

zákazovou páskou a cedulí nebezpečí vstupu. Navíc ve výhledu do lomu brání pás hustého 

křoví. Aby zastávka byla funkční, je nezbytností křoví vysekat alespoň na ploše 50m
2
. 

Vysekaná mýtina by se zpevnila a obehnala  pevným zábradlím tak, aby byla zabezpečená,  

a aby nemohlo dojít k odlomení krajní hrany lomu. Na plošině by byla umístěna informační 

tabule, lavička a odpadkový koš. Trasu k této plošině je nutné udrţovat pravidelným 

vysekáváním. V lomu se sice stále těţí, ale pouze na severovýchodní straně, kolem které 

stezka nevede. 

 

 Trasa pokračuje k šesté zastávce k lomu Koledník, přes les, polní cestu a silnici. Les je 

dobře průchozí, ale těsně před ním se nachází další pás keřů, které je nutné vysekat alespoň 

tak, aby byl snadný vstup do lesa. Tento vstup by se musel udrţovat. Pro případné cyklisty 

trasa nevede přes les, ale okolo něho a je značně delší. Polní cesta a silnice jsou v dobrém 

stavu. 
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 Do Jarova, který je součástí Berouna, vede silnice. Není zapotřebí ţádných úprav, jen 

postavit informační panel. Stál by na nejvýhodnější pozici - na rozcestí tří cest. Jedna je 

součástí plánované naučné stezky, druhá vede přímo k nádraţí do Berouna a třetí je zeleně 

označena a vede zpět kolem lomu Kosov a k Suchomastské vodní nádrţi. 

 

 

4.3   Kalkulace 

 

 Do nákladů na zřízení naučné stezky se započítá výroba a montáţ sedmi informačních 

tabulí. Cena se pohybuje od 5 000 Kč do 30 000 Kč za jeden panel. Místní berounská 

marketingová společnost cenu tabule odhadla na 15 000 Kč. Kaţdá zastávka  

by také obsahovala odpadkový koš a lavičku. Ceny parkových odpadkových košů se na trhu 

pohybují kolem 5 000 Kč. Parková lavička kolem 4 000 Kč. Dalším nákladem bude vysekání 

křovinného porostu na ploše 400 m
2
 a menší terénní úpravy. 

 

 

   Tab. 1 – Kalkulace nákladů na vybudování naučné stezky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 počet Cena  [Kč] 

Informační tabule + montáţ 7  105 000 

Lavička  5    21 000 

Odpadkový koš  5    25 000 

Vysekání porostu 400 m
2
 + odvoz       5 000 

Označení naučné stezky        3 000 

Marketing      25 000 

Terénní úpravy     16 000 

CELKEM   200 000 
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5   ZÁVĚR 

 

 Inspirací k návrhu naučné stezky v uvedené lokalitě byl nápad Ing. Jana Macháčka.  

Je znalcem celé oblasti a jeho zálibou jsou přírodní vědy. Prvním krokem k vytvoření 

projektu bylo několik návštěv daného území. Bylo nutno místo dobře poznat a projít si ho. 

K práci bylo třeba obstarat mapy, jak turistické, tak geologické. Orientaci v terénu ulehčily 

letecké snímky, fotografie a GPS navigace. Nezbytnou součástí plánování stezky  

je fotodokumentace. Z hlediska celoroční dostupnosti trasy bylo třeba ověřit, zda je moţné 

naučnou stezku doporučit k návštěvě v kaţdém ročním období. Závěr přípravných prací 

tvořila návštěva Králova Dvora a Berouna a ověření dopravního spojení. Důleţitou součástí 

kaţdé naučné stezky je nabídka několika variant, jak trasu absolvovat. V tomto případě  

se jedná o trasu otevřenou, v případě zájmu je moţné dojít na začátek stezky  

po zeleně značené pěší turistické trase. Pro cykloturistiku byla navrţena speciální objíţďka, 

která je delší, ale sjízdnější.  

 

 Pro realizaci projektu tohoto typu je samozřejmé zjistit si majitele pozemků  

na katastru nemovitostí, se kterými bude třeba jednat o podmínkách vytvoření stezky. 

Povolení musí vydat rovněţ místní obecní úřady. Zřizovatelem by případně mohl být Český 

svaz ochránců přírody, obec, Lesy České republiky nebo neziskové organizace, jako 

například Klub českých turistů. Turistické značení naučné stezky by po dohodě provedl Klub 

českých turistů. Cena za značení je zahrnuta v kalkulaci. 

 

 Stezku je nutno vybavit informačními tabulemi a dalším zařízením. Dle propočtů by 

bylo potřeba přibliţně 200 000 Kč. Odhad je jen prozatímní, záleţelo by na nabídce 

konkrétních firem, které by se podílely na realizaci. Vzhledem k tomu, ţe se jedná  

o značnou částku, lze předpokládat, ţe obecní úřad nebude schopen ji celou uhradit, proto by  

bylo vhodné jednat se sponzory. V úvahu připadají místní podnikatelé, ale především místní 

ţelezárny a cementárny. Jsou to právě ony, které by mohly mít zájem na realizaci stezky. 

Sponzoři by mohli mít malou reklamu na informační tabuli a tím by přispěli i ke své 

propagaci. Další moţností, jak získat zdroje finančních prostředků, je Ministerstvo pro místní 

rozvoj v programu Podpora regionálního rozvoje nebo Ministerstvo ţivotního prostředí 
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v programu Péče o krajinu. V rámci fondů Evropské unie existuje Operační program Rozvoj 

venkova, který by se také dal vyuţít.  

 

 Aby o naučné stezce byla informována veřejnost, je nutné se zaměřit na propagaci.  

Pro místní obyvatele je nejvhodnější forma letáků umístěných v Informačním centru města 

nebo upoutávka v regionálním tisku či dalších médiích. Pro širší veřejnost je výhodnější 

reklama formou webových stránek a zveřejnění informace o nově vzniklé stezce Králův 

Dvůr – Beroun v materiálech Klubu českých turistů na turistických serverech. Náklady  

na marketing jsou součástí kalkulace. 

 

 Cílem práce bylo akcentovat opomíjené turistické zajímavosti formou naučné stezky. 

Jednotlivá zajímavá místa na stezce by bylo moţné zviditelnit individuálně. Jako 

nejvýhodnější se ale jeví, jak z hlediska proveditelnosti, tak z hlediska oslovení široké 

veřejnosti, vytvoření naučné stezky. Projekt stezky Králův Dvůr – Beroun obsahuje všechny 

sloţky nutné k její realizaci.   
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