Kilometráž řeky Berounky na Rakovnicku
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Popis
Zvíkovec, jez - propusť vlevo, nesjízdný, přenos lodí vlevo, vlevo tábořiště
Zvíkovec, most - vpravo tábořiště, hranice CHKO Křivoklátsko, vodácká NS - panel 1
Javornice, ústí - vlevo, proti proudu pěší KČT 0047 údolím Javornice
Kostelík, U Nejdeckých - vlevo, vodácké tábořiště
Kostelík, Kočkův mlýn - jez, sjízdný za určitých podmínek, přenos lodí vpravo
Komáří ostrov
Šlovice, jez Čilá - sjízdný vpravo, přenos lodí po obou stranách, vpravo ústí Zbirožského
potoka (1 km proti proudu kemp, 2,5 km romantická Jezírka)
Skryje, peřej
Skryje, Ahoj - vpravo tábořiště, vodácká NS - panel 2, 1 km vpravo obec Skryje
Skryje, most - 1 km vpravo obec Skryje, 2 km vlevo obec Týřovice
Oupořský potok - vpravo, nad Oupoří zříceniny Týřova, u řeky osada Matouškov
Týřovické skály - vpravo, vstup zakázán - národní přírodní rezervace
Kouřimecká rybárna - vpravo, usedlost známá z filmů podle Oty Pavla, památý dub
Čertova skála - vlevo, v řece obří kameny - podle pověsti zbytky čertova mostu
Kněžská skála - vlevo
Tyterský potok - vlevo, hostinec U Rozvědčíka
Branov, V luhu - přívoz, vpravo Pamětní síň Oty Pavla v domku převozníka Proška, 1 km
vlevo obec Nezabudice, vodácká NS, panel 3
Nezabudický mlýn, jez - obtížně sjízdný, přenos lodí po obou stranách
Branov, kemp - vpravo tábořiště, 1 km vpravo obec Branov
Roztoky, Višňová - vlevo tábořiště a kemp
Roztoky, Višňová - vlevo chatová osada
Roztoky, Višňová - vlevo tábořiště, vpravo PR U Eremita (NS - začátek u ústí Klucné)
Roztoky - vpravo rekreační středisko
Roztoky - vpravo restaurace, vodácká NS - panel 4
Roztoky, jez - nesjízdný, přenos lodí po obou stranách, umělá slalomová dráha
Roztoky, Pod jezem - vpravo vodácké tábořiště, obec Roztoky
Roztoky, Aljaška - vlevo tábořiště
Roztoky, most - vpravo hotel, 2 km vlevo po pěší 6053 hrad Křivoklát
Roztoky, Mezi mosty - vpravo tábořiště
Roztoky, železniční most - vlevo Rakovnický potok, PR Na Babě
Roztoky, Permon - vpravo tovární náhon, vpravo PR Stříbrný luh
Újezd nad Zbečnem - vpravo chatová oblast, vlevo přírodní rezervace Brdatka
Zbečno, Riviéra - vlevo kemp, vodácká NS - panel 5, ve vsi skanzen Hamousův statek
Zbečno - vlevo potok Klíčava
Zbečno, silniční most
Zbečno, most kamenolomu - vlevo lom
Sýkořice, Míšův ranč - vlevo tábořiště
Sýkořice, jez Valentův mlýn - nesjízdný, vlevo rekreační středisko
Račice, tábořiště - vpravo tábořiště, vodácká NS - panel 6, 600 m obec Račice
Sýkořice, U Setona - konec vodácké trasy na Rakovnicku

