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Skryje, Pod Roubíkem - Roztoky

Atraktivní trasa po celém svém úseku nabízí celou řadu hodnotných pamětihodností a přírodních
zajímavostí, doplněných nabídkou služeb pro turisty. Od svého začátku na křižovatce Pod Roubíkem
trasa trvale klesá až ke skryjskému mostu přes řeku Berounku. První zastavení si však zaslouží
samotná obec Skryje. Jde o významné turistické místo, které obklopuje nádherná krajina, v jejím
středu se nachází zachovalá vesnická lidová architektura a známým turistickým cílem je Pamětní síň
Joachima Barranda, který obec proslavil svými nálezy trilobitů v celém světě. Podobný ráz má i další
vesnice na trase - Týřovice, hned za protějším břehem řeky Berounky se nachází opravdu to
nejcennější co na Křivoklátsku a Rakovnicku existuje. Je to národní přírodní rezervace Týřov, která je
součástí Evropsky významné lokality Týřov - Oupořský potok. Můžete se nekonečně dívat, ale nikoliv
na území rezervace vstupovat. Z Týřovic již pokračuje trasa po silnici II/201, kopíruje levý břeh
Berounky a je třeba mít na zřeteli zvýšený provoz motorových vozidel po poměrně členité a místy
úzké vozovce. Další zastavení si žádá i proslulý hostinec U Rozvědčíka. Tradiční česká kuchyně, dobré
pivo a rychlá obsluha. Ještě před Roztokami se nachází rekreační oblast Višňová, vyhledávané místo
pro stanování a kempování. Roztoky jsou také významným turistickým letoviskem. Nabídka služeb pro
turisty se zde neustále zlepšuje a rozšiřuje, pro raftink je tu umělá slalomová dráha u roztockého
jezu. A také blízko je Křivoklát se stejnojmenným gotickým hradem. Ale to už je jiná trasa...

Parametry trasy
Délka trasy
Začátek trasy
Konec trasy
Náročnost
Nejnižší bod
Nejvyšší bod
Povrchy

Popis
Km
00,0
03,2

18,2 km
Skryje, Pod Roubíkem, rozcestí (CT 0016 Broumy - Kalinova Ves) 3,5 km jižně
Skryje
Roztoky, most (CT 303 Rakovník - Křivoklát - Hořovice)
střední - těžká (v úseku Skryje - Skryje, most a Višňová, křižovatka - Roztoky)
236 m n. m. - Roztoky
402 m n. m. – Skryje Pod Roubíkem, rozcestí
silnice II. a III. třídy

trasy
Trasový bod
Povrch
Skryje, Pod Roubíkem (CT 0016) - vlevo hranice přírodní rezervace Jezírko
silnice
Skryje - vesnická památková zóna, před začátkem obce vlevo odbočka k
silnice
rekreačnímu
zařízení Města Rakovník (ubytování pro nenáročné v atraktivním prostředí a krásnými
výhledy), vlevo v obci roubené chalupy a usedlosti (č. p. 4, 7 a 13), roubený špýchar,
za chalupou č. p. 13 Pamětní síň Joachima Barranda (expozice Muzea T. G. M.
Rakovník), vpravo kostel sv. Michaela a u něj památná lípa, pěší trasy KČT 0001
Kalinova Ves - Beroun, 1092 Skryje - Novosedly, 1408 Sýkorův mlýn - Skryje, 3057
Skryje - Točník

04,9

Skryje, most - řeka Berounka, pozoruhodný ocelový most, Vodácká naučná stezka

silnice

06,9

08,9

11,2
12,1

13,4

Berounka (2. zastávka), vpravo pěší trasa KČT 6118 Skryje, most – Týřov,
zřícenina hradu (nevhodná pro kolo), vlevo za mostem rozcestník pěších tras
KČT 0001 Kalinova Ves - Beroun,
1092
Skryje - Novosedly, 3075 Skryje, most - Marek, hájovna (v údolí Javornice)
Týřovice (CT 0044 Krakovec) - křižovatka v obci, vlevo před křižovatkou roubená
silnice
usedlost č. p. 22, za křižovatkou vpravo roubený špýchar u č. p. 6 (kulturní památky),
na protějším břehu řeky Berounky masiv Týřovických skal (národní přírodní rezervace
a Evropsky významná lokalita NATURA 2000 Týřov)
Hracholusky, bývalý Kouřimecký přívoz - rozcestník pěší trasy KČT 0001
silnice
Kalinova
Ves - Beroun, samota Kouřimecká rybárna vpravo přes řeku Berounku (kulturní
památka), u ní dub Oty Pavla (památný strom), za rozcestím 0,5 km vlevo nad silnicí
přírodní rezervace Čertova skála
Hracholusky, Kněžská skála - skalní útvar vlevo nad silnicí, levý břeh řeky –
tradiční místo pro lov štiky a candáta
Nezabudice, U Rozvědčíka - hostinec, kultovní místo trampů, cyklistů, vodáků,
Tyterský potok - atraktivní výletní trasa údolím potoka (k rozcestí V potocích
neznačeno)
Nezabudice, rozcestí - vlevo odbočka do Nezabudic (0,5 km), v obci kostel sv.
Vavřince, fara, doleva odbočka k řece Berounce - přívoz

silnice
silnice

silnice

V Luhu - chalupa Jana Proška, nyní Pamětní síň Oty Pavla (expozice Obce Branov),
14,0

16,1
18,2

Vodácká naučná stezka Berounka (3. zastávka)
Nezabudice, Nezabudický mlýn - hodnotná stavba lidové architektury, jez na
Berounce, pěší trasa KČT 0001 Kalinova Ves - Beroun, 500 m po silnici vlevo
údolí řeky Berounky (přes rezervaci vede pěší trasa KČT 0001 Kalinova Ves Beroun, tento úsek není vhodný pro kolo)
Roztoky, Višňová - vpravo odbočka do chatové a rekreační oblasti na břehu řeky
Berounky, Vodácká naučná stezka Berounka 4.zastávka)
Roztoky, most - CT 303 Rakovník - Hořovice, řeka Berounka, umělá slalomová
dráha na řece Berounce,

silnice

silnice
silnice

Problematická místa:
km 03,2 - 04,9 větší převýšení mezi obcí Skryje a skryjským mostem přes řeku Berounku
km 06,9 - 18,2 vedení trasy po silnici II/201 (silnější provoz motorových vozidel)
km 16,1 - 18,2 větší převýšení mezi křižovatkou Velká Buková, Višňová a mostem v Roztokách

