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ČESKÝ KRAS 

• Oblast mezi Berounem a Prahou 
• Kaňon řeky Berounky 
• Četné jeskyně a krasové jevy 
• Dobrá dopravní dostupnost – trať Praha –Plzeň 
• Oblíbený výletní cíl Pražanů – jednodenní turistika 
• CHKO Český kras 
• V minulosti intenzivní těžba vápence – lomy Amerika a štoly 
• Hlavní turistické cíle: Karlštejn, Tetín, Svatý Jan pod Skalou, 
Koněpruské jeskyně 
• Historické město Beroun 
• Archeologické nálezy, Joachim Barrand 





Karlštejn 
• Státní hrad Karlštejn je nejvyhledávanějším turistickým cílem regionu. 

• V roce 2011 Karlštejn navštívilo 223 789 turistů, což z něj činí třetí 

nejnavštěvovanější objekt NPÚ v ČR (po Hluboké a Českém Krumlově). 

• Hrad je přístupný celoročně, četné kulturní akce – např. Karlštejnské 

vinobraní. 



• Karlštejn (dříve Karlův Týn) byl založen Karlem IV. Roku 1348 k ochraně 

říšských korunovačních klenotů. 

• Nejcennějším prostorem hradu je Kaple svatého Kříže ve velké věži – 

soubor gotických deskových obrazů od Mistra Theodorika. 

• Stěny jsou obloženy polodrahokamy, strop vyzdoben benátským sklem. 



• V 19. století prošel hrad tzv. 

puristickou přestavbou do 

současné částečně novogotické 

podoby. 

• Autorem sporného projektu byl 

Josef Mocker. 

 

Současný stav  

Karlštejn před 

přestavbou 



Kromě vlastního hradu 

můžeme v Karlštejně navštívit 

Muzeum voskových figurín 

nebo Muzeum betlémů. 

Přemíru 

kulturních 

zážitků 

můžeme zapít 

místním 

karlštejnským 

vínem. 



Svatý Jan pod Skalou 
• Klášter se nachází pod mohutnou svatojánskou skalou, převyšující okolní 

terén o 210 metrů. 

• Kult svatého Ivana – poustevníka, žijícího v jeskyni, která je dnes součástí 

areálu – skalní kaple. 

• Autorem budov je Kryštof Dientzenhofer.  

• Dnes je v klášteře vyšší pedagogická  

škola. 



Tetín 
• Pozůstatky raně přemyslovského hradu, sídlo bájné Krokovy dcery Tety. 

• Roku 921 zde byla zavražděna svatá Ludmila. 

 

Pohled do údolí 

Berounky od Tetína 



Koněpruské jeskyně 
• Nejdelší jeskynní systém v Čechách. 

• Jeskyně jsou zpřístupněny od roku 1959. 

• Četné pozůstatky pravěkého  

osídlení. 

• V 15. století byla v jeskyni  

penězokazecká dílna.  



Vápencové lomy Velká a Malá Amerika 
• Impozantní doly byly zřízeny v 19. stol. pro potřeby kladenských železáren. 

• Doly jsou propojeny systémem podzemních štol a šachet. 

• Z bezpečnostních důvodů lomy nejsou přístupné (ale jsou, když se chce). 



Malá Amerika 



Solvayovy lomy 
• Hornický skanzen najdeme nedaleko  

Svatého Jana. 

• Budovy bývalých technologických  

provozů. 

• Expozice historie těžby a dopravy  

vápence v Českém krasu. 

• Rekonstruovaná úzkorozchodná  

lomová dráha – možnost projížděk. 



Beroun 
• Okresní město na důležité dopravní tepně z Prahy do Plzně. 

• Městská památková zóna – pozůstatky hradeb a dvě zachovalé brány. 

• Nad městem betonová rozhledna. 

• Jinak ale celkem vzato nic zajímavého. 

 



A na závěr kytičky… 
• Ježto pro Český kras jsou typické výslunné a velmi teplé polohy s 

vápencovým podkladem, najdeme zde celou řadu pozoruhodných druhů 

rostlin, jako např. orchideje či máčky. 

 
Orchis purpurea 

Eryngium campestre 
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