
pet cyklo 19.8., 22.7.2016 10:27:18  -  Benutzer: smrckovap  -  PROOF

REGION | Na kole za poznáním Start: Beroun / Cíl: Zdice
Délka: 43 km / Obtížnost: střední
Doporučené kolo: trekové

Za rozhledy
na Krušnou horu

Z ačátek trasy je v
Berouně, kam z
Plzně jezdí rych-
líky i osobní vla-
ky s možností

přepravy bicyklů. Před ná-
dražím se dáme doprava,
přejedeme řeku po želez-
ničním mostě a držíme se
cyklotrasy „Po stopách čes-
kých králů“. Na konci Be-
rouna přejedeme řeku ještě
jednou a pak už pohodovou
cestou proti proudu Be-
rounky dojedeme do Niž-
boru. Městečko vzniklo jako
podhradí královského hra-
du, oblíbeného především
Václavem II. V roce 1425
hrad dobyli husité, v dalších
stoletích byl renesančně a
barokně přestavěn na zá-
mek. Dnes je opraven a v
jedné části můžeme navští-
vit informační centrum in-
formující nás o historii a
životě Keltů na nedalekém
oppidu Stradonice. Posled-
ními majiteli zámku byla
knížecí rodina Fürstenbergů,
kteří mají nad zámkem ro-
dovou hrobku. Již v 16. sto-
letí se v okolí

tě-
žila a
zpra-
covávala
železná
ruda. V roce
1903 u nádraží za-
ložil Antonín Rückl sklárnu,
která zde úspěšně funguje
dodnes. Za pozornost stojí i
samotné nádraží, především
oblíbená výletní restaurace,
kterou zde provozuje známý
herec Tomáš Hanák.
Od mostu nahoru k zám-

ku nás čeká poměrně str-
mý kopec, na zámku si
můžeme udělat pře-
stávku na návštěvu
Keltského infor-
mačního centra. Za
Nižborem se
stoupání poně-
kud srovná, ale i
tak si jej užijeme
až k odbočce na Nový
Jáchymov. Z obce se
dáme po červené turis-
tické značce opět po-
měrně strmým stou-
páním k rozcestí Pyra-

mida a
pak doleva

na rozcestí Pod Hud-
lickým vrchem. Odtud vede

modrá turistická
značka po hře-
beni ke dva ki-
lometry vzdá-
lené rozhledně.
Kdo se dostal
až sem, z
další cesty
už ne-
musí
mít

strach,
hřeben
lze ale i
objet z
rozcestí
Pyramida
po okružní

naučné stezce. Dolů sjede-
me po modré, ale při sjezdu
pozor na naplavený písek v
některých zatáčkách a při
slunečném počasí na počet-
né pěší turisty. Pokračujeme
po silnici na rozcestí Zelený
kříž, odtud po cyklotrase
0052 a 0055 přes Údolí ti-
cha do Březové a pak po
cyklotrase 0005 do podhra-
dí hned dvou hradů – star-
šího Žebráku a novějšího
Točníku. Určitě se zastavte
alespoň na jednom z nich.

Dále

pak pokračujeme trasou „Po
stopách českých králů“,
která nás dovede až do Zdic.
Cyklotrasa 007 nás od ná-
městí převede po mostě
přes dálnici a jsme u ná-
draží. V případě dostatku
času ještě můžeme navštívit
expozici železniční techniky
v bývalé výtopně, případně
Armymuzeum přímo u ná-
draží..

Příští pátek přineseme
tip na cyklovýlet
„Do Chanovic“.

Dnes se podívámena jeden znejvyššíchbodůKřivoklátských
lesů aužijeme si odpovídající skvělý rozhled. Asi není třeba
zdůrazňovat, že zážitek z rozhlednynaKrušnéhoře si budeme
muset zasloužit zdolánímznačnéhopřevýšení proti údolí Be-
rounky, ale rozhodně to stojí za to!

TRASAVELEKTRONICKÉVERZI
http://www.cykloser-
ver.cz/f/8f03206139/

Výhled za tu námahu určitě stál.

Krušná hora (609 m n.m.)
je výraznou dominantou této části Křivoklát-
ských lesů. Již Keltové odhalili její nerostné
bohatství a zpracovávali místní železnou rudu o
obsahu 30 – 33% železa. Skutečný rozmach
těžby nastal až koncem 18. století za
Fürstenbergů. Poslední období dolování nasta-
lo po roce 1909 a trvalo až do roku 1967, kdy
byla těžba definitivně ukončena. Vytěžená ruda
byla přepravována ke zpracování do železáren
v Králově Dvoře zajímavou, 7 kilometrů dlou-
hou, lanovkou. Rozhledna na západním konci
hřebene byla postavena díky obci Hudlice v
roce 2015. Plošina ve výšce 21 metrů poskytuje
kruhový rozhled. Za příznivého počasí jsou od-
tud vidět Brdy a Křivoklátské lesy jako na dlani,
ale uvidíme i České středohoří, Krušné hory…

Trasu připravil
Jiří Holomel
dlouholetý
vedoucí
kroužku
cykloturistiky,
organizátor cyklotáborů a
cyklovlaků.
Seriál cyklovýletů v Deníku

vzniká ve
spolupráci
s regionálním
informačním
portálem pro

cyklisty plzenskonakole.cz.

Zajímavá konstrukce rozhledny.

Krátká zastávka na nádraží. Někdo jede, někdo tlačí.

Před zámkemvNižboru.

Užitečné informace
Občerstvení na trase:

Beroun, Nižbor, Točník, Zdice
Cykloservisy na trase:

Beroun, Zdice
Odkazy:

www.zameknizbor.cz
www.armymuzeumzdice.com

www.saxi.cz
www.plzenskonakole.cz
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