1. Jste skupina? 2. Jste děti z mateřské nebo základní školy?
3. Jste rodina? 4. Jste lovec? 5. Jste ﬁrma? 6. Jste milovníci
přírody? Jste tu správně! Z programů Lesů Křivoklát si vybere
parta dobrých kamarádů, učitelé pro své žáky a studenty, rodina malá i velká, lovci se zbraní i beze zbraně, ﬁrmy a především
pak milovníci přírody, zvláště té křivoklátské.

generace. Velká zahrada, dobře vybavená kuchyně, poblíž rybaření v
Berounce v údolí zlatých úhořu, do lesa na houby jen skok... Co doporučujeme: Křivoklát není jen hrad, třeba v expozici Lesů Křivoklát se
poučíte i pobavíte zároveň, a to celá rodina. Branovský Luh a osobnost
Oty Pavla. Nechte se převézt! Tedy na druhou stranu Berounky. Jediný
přívoz široko daleko a na druhé straně kousek hospoda U Rozvědčíka.
Kneippova lázeň u Tří pramenů je takové malé „lázeňské zařízení“ na
potoku Klucná u silnice z Karlovy Vsi do Roztok. Ze stráně tu vytéká
znamenitá voda a našlapovat bosýma nohama na oblázky v lázni prý
pomáhá. Zkuste to taky. Kouzelná je cesta z Karlovy Vsi přes Emilovnu
až na Kouřimeckou rybárnu. Znáte to tady z kina? Natáčel se tady ﬁlm
Smrt krásných srnců. Jestli se dětem líbí lodičky na Berounce, tak si
půjčete v Roztokách loď nebo raft a vezměte je kousek po řece.

Skupiny
Přijelo vás tedy víc. Aha, dobří kamarádi. Říkáte, že Křivoklátsko
znáte, kdysi před lety jste tu byli. Dříve spíš trampové, teď také
jezdíte na kole. Víte co je háček, zadák, šlajsna, volej, teď si víc srandy
užíváte na raftu. Můžeme potvrdit, že křivoklátská příroda se naštěstí
zase tolik nezměnila. Co je tu v Křivoklátě, v srdci Křivoklátska navíc,
tak to je bezva ubytování v lesáckém íčku. Žlutý dům kousek nad
hradem. Osmnáct postelí stačí, vařit umíte? Fajn, kuchyň tu je, obchod naproti. Kdo půjde ráno pro rohlíky ke snídani? Když se zrovna
večeře nepovede, nevadí. Restaurant penzionu Nad hradem patří
mezi nejlepší podniky u hradů a zámků v Česku. Opravdu umí. Ptáte
se co obědy? No tak s obědváním na Křivoklátě nepočítejte. Nepřijeli jste sem jen bloumat po obci, ale aktivně odpočívat v přírodě.
Jídlo buď s sebou, nebo je plno možností v okolních hospůdkách.
Do západu slunka budete plnit plicní sklípky kyslíkem z křivoklátských lesů. Nechte si sestavit na každý den pobytu turistické menu.
Chuťově pestrou variaci na lesní téma. Vašimi turistickými kuchaři
budou hajní křivoklátští. Používají nejlepší ingredience, znají tu samá
pěkná místa a splní vaše náročná přání. Doporučujeme: cestu podél
potoka Klucná s trampskou osadou Údolí hříchu za Roztokami na
Karlovu Ves, vyhlídku Královskou stolici nad Berounkou na „opičí
stezce“ od skryjského mostu k Týřovu, Rohanův dub v lese u cesty
z Leontýna na Karlovu Ves, naučnou stezku U Eremita pěšinou od
Roztok do Branova, kapličku sv. Eustacha při naučné stezce Brdatkou
z Křivoklátu do Zbečna, lovecký hrádek Jinčov za Sýkořicemi na
potoku Vůznice, památný smrk u cesty k Pusté seči pod Leontýnem,
nejvyšší památný strom Křivoklátska, vyhlídku z Nezabudických
skal na Branov a řeku Berounku na červené z Roztok do Nezabudic,
k tomu navíc hospůdky U Jezzu v Roztokách, U Rozvědčíka pod
Nezabudicemi, hrad Křivoklát, Hamousův statek ve Zbečně, raftink
na slalomové trati u jezu v Roztokách, sportovní areál U Kolečka…
A máte celý týden co dělat, než to všechno zmáknete.

Expozice Lesy kolem nás v budově IVS LČR Křivoklát

Školy
Křivoklátsko, to je nejlepší volba pro školní výlety a
pobytové školy v přírodě. Lesy Křivoklát = nejlepší
učitelé přírodopisu, lovecké chaty na Emilovně =
nejlepší školní třída v jaké jste se kdy učili, expozice
Lesy kolem nás = nejlepší způsob jak zjistit, co
všechno je les a ověřit si, že také les znáte. Lesy
Křivoklát nabízí pro školní kolektivy prima výlety
přírodou Křivoklátska a pobyty pro školy v přírodě.
Expozice Lesy kolem nás je interaktivní učebnice
nejen pro žáky, zaujme návštěvníky od 0 do 99 let.
Cítíte se jako v lese, stopujete lesní zvěř, slyšíte, jak
si povídají ve větru stromy, zurčet lesní potůčky,
árie opeřených pěvců. Dozvíte se, že není les jako
les. I na Křivoklátsku je jich hodně typů, včetně
těch úplně původních, nejcennějších. Křivoklátsko
je milovaným krajem českých knížat a králů. Stačí
se jen podívat kolik je kolem hradů a hrádků,
strážců loveckých hvozdů. Les, to také není jen
to, co kouká ze země nahoru. I pod kořeny to je
zajímavé a rozmanité. Říká se tomu geologie. Žáku
máte pět! I to se může v expozici stát. Poznávačka
stromů, skládání puzzlí, sběr lesních plodů, to se
jí, to se nejí, to se sbírá, to se trhat nesmí. Praktická
zkouška, co víte a co jste se tu za dobu pobytu
naučili. Kromě ubytování, poznávacích výletů a
poutavého povídání o přírodě se Lesy Křivoklát
postarají o dobré jídlo a zábavu po splnění
školních povinností. Nechybí tu ani sport, pořádná
vatra a opékání vuřtíků.

Rodina
Kam s rodinou? Na samotu u lesa! A to doslova.
Jmenuje se to tam hájovna Branovská vrata. Symbióza pojmů Branov, Ota Pavel, Berounka je známá.
Vrata hájovny jsou vám otevřena. Ale musíte si
pospíšit a včas si pobyt objednat. Hájovna jde v zejména v létě na dračku. Ideální místo pro všechny
Den s Lesy ČR u chaty Emilovna

Firma
Teambuilding, brainstorming. Kde lépe a radostněji než na Křivoklátsku. Potřebujete vyřešit pracovní úkol, vyměnit rušné prostředí ﬁrmy za
klidné místo nedaleko Prahy a přitom se spolehnout na služby vysoké
kvality a mít k tomu zajímavý program? Lesy Křivoklát nabízí pro ﬁremní jednání, semináře a školení příjemnou, dobře vybavenou místnost
informačního střediska v Křivoklátě. Nad ní celé patro k ubytování
osmnáctičlenného kolektivu. Splní vám zde také náročné požadavky
na stravování. Jednak tu dobře chutná a jednak jsou tu snad všude
jen samí dobří kuchaři a kuchařky. Když vás práce a jednání unaví, je
na čase změnit téma a vyměnit zasedací místnost za přírodu nebo za
pamětihodnost. Na zajímavá místa v křivoklátských lesích se nechte
zavést hajnými, na hrad Křivoklát trefíte určitě sami, je to jen kousek z
kopce. Prohlídka hradu je samozřejmostí, koncert dobové nebo folkové muziky a divadelní představení v letních měsících pak příjemným
zpestřením. Kyslíkový dluh z vysedávání ve školící místnosti doženete
cestou přírodní rezervací Brdatka do Zbečna. Navíc když šafář v Hamousově statku na zbečenské návsi začne sázet do pece a za hodinu
vytahovat voňavý chléb, tak vás to tady dostane úplně. Jak zpátky? Co
takhle zkusit cestu formanským vozem Turistické jízdárny z Pustovět.
Dobré vztahy ve ﬁrmě utuží divoká voda. Slalomová dráha Roztoky,
raft, šest vodáků v něm, šest pádel v šesti párech rukou. Žádný strach,
jste tu pod dohledem a v dobrých rukou členů Kanoistického klubu
Rakovník.

Lovci
Lovci vpřed! Dříve tu lovili samotní Přemyslovci, dnes už se tu smí střílet na jelena, siku, muﬂona, divočáka nebo srnce jen a jen za peníze.
Možný je individuální lov, pořádají se také naháňky.
Zaměstnanci lesní
správy zajišťují lovcům
doprovod,
možná je
preparace
trofejí.
Ubytování
v loveckých
chatách na
Emilovně je
tuze stylové, strava
lovců chutná a vydatná.
Program pro lovce tedy
jaksepatří. Lovu zdar!

