Skr yje
www. obecni-urad.net/skryje
První doložená zpráva o obci Skryje pochází z roku 1229.V dalších letech byla ves v držení majitelů z řad nižší šlechty, z nichž
nejznámější byl patrně Mikuláš z Husi. Na počátku 15. století
tu stávala zemanská tvrz.Ve druhé polovině 15. století získávají
Skryje páni z Ensidle, kteří ves připojili ke svému týřovickému
panství a vlastnili je až do počátku 17. století. V roce 1601 je
získává císař Rudolf II., a tím se stávají až do zrušení vrchnostenského systému součástí křivoklátského panství. Pohromu pro
obec znamenala třicetiletá válka.V té době občas obyvatelé ves
dokonce opustili a skrývali se v lesích, časem se ale opět vrátili
a Skryje nezanikly. Skryje jsou též nerozlučně spjaty s francouzským inženýrem, geologem a paleontologem Joachimem Barrandem (1799 – 1883), který v první třetině 19. století objevil při
vyměřování koněspřežné dráhy velké množství zkamenělin pro
vědu do té doby dosud neznámých. Svými nálezy a svým dílem
„Systéme silurien du centre de la Bohéme“ pak proslavil Skryje
po celém geologickém světě.V roce 1933 byly Skryje úřední
vyhláškou přejmenovány z obce Skrej na Skryje.
Dnes jsou Skryje známé hlavně
jako turistické letovisko.
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Okolí
Most přes Berounku (1)
Byl vyroben během 2. světové války v Ostravě – Vítkovicích. Původně se skládal ze tří částí a měl sloužit jako železniční most
kdesi na Ukrajině. K této realizaci však v důsledku ukončení války
nedošlo. Do Luhu u Skryjí byla převezena pouze jeho střední část.
Most zde byl uveden do provozu v r. 1948.
Veřejné tábořiště „Ahoj“
Tábořiště se nachází na pravém břehu Berounky pod obcí Skryje.
Provoz je zde od 1.6. do 15.9. Slouží hlavně jako vodácké tábořiště,
ubytování je zde možné ve stanech a karavanech. Jeho součástí je i
kiosek s občerstvením a potravinami a restaurace Vydra.
Skryjská jezírka (2)
Romantická scenérie při dolním toku Zbirožského potoka s drobnými vodopády a hrazenými tůněmi, obklopenými příkrými skalami svrchnokambrických vyvřelin, tvořených převážně andezity a
dacity. Dnešní podobu získala jezírka po velké povodni v r. 1872.
Hrad Týřov (3)
Zřícenina hradu na pravém břehu Berounky na zalesněném ostrohu nad Oupořským potokem. Kdysi významný gotický královský
hrad založený Václavem I. v 1. polovině 13. století podle vzoru francouzských kastelů. Roku 1574 se již uvádí jako pustý. Dochovaly se
zbytky brány, součásti opevnění, hradní věž a zbytky paláce.
Luh
Příkrá stráň na pravém břehu Berounky naproti mostu nápadná
sutí tmavých břidlic skryjsko-týřovického kambria. Nejvýznamnější a nejlépe prozkoumané paleontologické naleziště v okolí Skryjí,
památné nálezy velkých paradoxidních trilobitů a dalších živočišných skupin (ostnokožci, hyoliti, ramenonožci aj.)
Vydání skládačky finančně podpořil

Pro OBEC SKRYJE vydal Svazek měst a obcí Rakovnicka v roce 2005.
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