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Aktualizace údajů 03/2020

Louštín

KŘIVOKLÁTSKO
BRANOV
Pamětní síň Oty Pavla

Život a dílo spisovatele Oty Pavla. Expozice se nachází v domku převozníka Karla Proška, známého z Pavlových vzpomínkových povídek. U pamětní síně přívoz přes řeku Berounku.

KŘIVOKLÁT
Hrad Křivoklát

Národní kulturní památka. Hrad českých panovníků s dramatickou historií
a skvostnou architekturou (gotický Královský sál, velkolepá hradní kaple).
V minulosti též obávané vězení (Edward Kelley, Jan Augusta) i romantické
útočiště tajné lásky arcivévody Ferdinanda a Filipíny Welserové.
Tel.: 313 558 440, www.hrad-krivoklat.cz

Duben, květen, červen, září, říjen — so 9–18, ne 9–15;
červenec, srpen — denně 9–19
Branov 13 (Branovský Luh, u řeky Berounky)
GPS: 50.0115869N, 13.8337767E
Tel.: 313 559 081 (OÚ, zřizovatel)
Tel.: 725 098 487 (hromadné prohlídky)

KOSTELÍK
Vyhlídka Na Plazích

Vyhlídka do údolí řeky Berounky od Zvíkoveckého mostu po Skryje. Cca
1 km jižně od Kostelíka. Přístup z návsi v Kostelíku (po směrovkách; po
silnici směr Zvíkovec), případně z parkovací plochy 0,5 km za Kostelíkem (u silnice do Zvíkovce; na okraji lesa).
GPS: 49.9674003N, 13.7060347E

KRAKOVEC
Hrad Krakovec

Trosky unikátního hradu ze 14. století (architektonicky stojí Krakovec
už na pomezí hradu a zámku). Místo posledního pobytu mistra Jana
Husa před jeho odchodem do Kostnice. Místo natáčení komedie Ať žijí
duchové a pohádky Princ a večernice. Novodobý přístupový most zhotoven středověkou technologií bez použití jediného hřebíku či šroubu.
Březen, duben — so, ne 10–16; květen — so, ne 9–17; červen–srpen — út–ne 9–18;
září — so, ne, svátek 9–17; říjen — so–ne, svátek 10–16
Tel.: 313 549 302, www.hrad-krakovec.cz

KRUŠOVICE
Pivovar Krušovice

Založen 1548, v současnosti součást koncernu Heineken. Možnost exkurze s ochutnávkou krušovických piv v historickém prostoru sladovny
ze 17. století.
Prohlídky je nutné rezervovat předem na tel. 737 224 087 nebo přes formulář na
www.krusovice.cz. Pravidelné prohlídky vždy v sobotu a v pondělí od 11 a 13 hodin
(není nutné se objednávat předem).

LOUŠTÍN
Vrch

Dominanta severního výběžku křivoklátských lesů. Z vrcholu
(535 m n. m.) krásný výhled na křivoklátské lesy. Přístup z Krušovic po
červené a zelené turistické trase (po červené na rozcestí Louštín, odtud
pak po zelené), celkem cca 2 km. Po červené možno pokračovat až ke
známému prameni Merkovka (bývalé lázně) – 4,5 km z Krušovic.
GPS (vrchol): 50.1641856N, 13.7942086E

Hrad Křivoklát

Muzeum motocyklů

Sériově vyráběné cestovní motocykly Jawa a ČZ do roku 1959, automobily JAWA, motocykly Praga, mopedy Stadion atd.
Dr. Miroslava Tyrše 117
Březen–říjen — so, ne 10–16; listopad–únor — pouze pro skupiny po tel. domluvě
Tel.: 605 580 710, www.muzeum-krivoklat.cz

Rekreačně-naučný areál Lesů ČR

Rodinný areál. Herní prvky a naučné panely na téma „Příroda Křivoklátska“. Přístup z parkoviště za Křivoklátem (směr Lány) nebo od budovy
Informačně-vzdělávacího střediska Lesů ČR, Hradní ulice 3.
Tel.: 313 558 242, www.lpkrivoklatsko.cz

LÁNY
Muzeum T. G. Masaryka

Osobnost a doba prvního československého prezidenta, československé legie, TGM ve výtvarném umění atd.
Zámecká 197
Leden–duben — út–pá 9–16, so, ne, svátky 10–16;
květen–září — út, ne, svátky 9–17;
říjen — út–pá 9–17, so, ne, svátky 10–16;
listopad, prosinec — út–pá 9–16, so, ne, svátky 10–16
Tel.: 313 511 209, www.muzeumtgm.cz

Muzeum T. G. Masaryka

Zámek a park v Lánech

Zámecký skleník

Pamětní síň Alice G. Masarykové
a Českého červeného kříže

Osobnost AGM, historie ČČK. Expozice se nachází v domku, který v roce 1928 nechala AGM postavit pro místní skupinu Červeného kříže.
Za školou 200
Dočasně uzavřeno – rekonstrukce.
Tel.: 313 511 209, 602 254 289, www.muzeumtgm.cz

Muzeum sportovních vozů

Závodní a sportovní vozy od 20. let minulého století až po současnost
včetně formulí od roku výroby 1967 až po současnost (např. F1 stáje Lotus, formule americké série IRL atd.).
Masarykovo náměstí
Leden–březen, říjen–prosinec — st, so, ne 10–16;
duben–září — út–ne 10–17
Tel.: 777 922 028, www.auto-muzeum.cz

Hokejová síň českého hokeje

Sbírka hokejových trofejí legend českého hokeje od poválečné doby po
současnost. Dresy, hokejky, medaile, poháry atd. Medaile z mistrovství
světa i olympijských her, reprezentační dres z olympiády v Naganu podepsaný všemi hráči atd.
Zámecká 6
St, čt 14–16, so, ne, svátky 10–16
Tel.: 602 739 952, www.hokejovasin.cz

Zámecký park

Krajinářský park s architektonickými prvky od architekta Josipa Plečnika. V rámci parku přístupný i palmový skleník z roku 1879.
1. duben–31. říjen — st–čt 14–18; so, ne, svátky 10–18
www.hrad.cz

LUŽNÁ II (NÁDRAŽÍ)
ČD muzeum

Největší železniční muzeum v ČR umístěné v areálu historické výtopny
někdejší železniční společnosti Buštěhradské dráhy. Parní lokomotivy
různých kategorií a z různých období, historické motorové lokomotivy,
motorové vozy či ukázky technických zařízení na železnici.
U nádraží Lužná
Květen — so, ne, svátky 9.30–17;
červen — út–pá 9.30–15, so, ne 9.30–17;
červenec–srpen — po–ne, svátky 9.30–17;
září — so, ne + svátky 9.30–17
říjen — so, ne 9.30–17
Tel.: 313 537 700, www.cdmuzeum.cz

Muzeum JK Classics

Klasické americké automobily, desítky legend amerických silnic, zejména vozy z padesátých až sedmdesátých let.
Stará správa 72 (u silnice z Lužné II do Nového Strašecí)
Tel.: 777 929 614, www.jkclassics.cz

Galerie Anderle

Malířské a grafické dílo světoznámého výtvarníka Jiřího Anderleho, rodáka z Pavlíkova. Navíc: Ukázky primárního afrického umění ze sbírky
Jiřího Anderleho, rané práce Jiřího Anderleho inspirované Pavlíkovem
(v jiné části budovy, otevřeno na požádání).
Pavlíkov 185 (vedle kostela)
Denně 12–18
Tel.: 313 533 775, 731 523 606, www.pavlikov.cz

Rozhledna Pavlíkov

Výhled do Rakovnické kotliny s městem Rakovníkem, na hřebeny Doupovských hor, Krušných hor, Džbánu, Českého středohoří, Křivoklátskou pahorkatinu, Brdy s hradem Radyní atd.
Muzeum JK Classics

NEZABUDICE
Pamětní síň Jaroslava Fraňka

Životní osudy zakladatele proslulého výletního hostince U Rozvědčíka,
legionáře Jaroslava Fraňka, popraveného nacisty v roce 1943 a známého z povídek Oty Pavla.
Nezabudice 68 (vedle kostela)
Červenec–srpen — so–ne — po domluvě na tel. 724 189 483
www.muzeumtgm.cz

PAVLÍKOV
Splněný sen – muzeum motocyklů

Tuzemské i historické zahraniční motocykly slavných značek, motocyklové kuriozity, sportovní speciály, mopedy Stadion atd. Navíc: Expozice hospodářských strojů a nástrojů, expozice hraček.
Muzeum motocyklů

Rozhledna Pavlíkov
0,7 km západně od Pavlíkova
1. 4.–31. 10. — denně 9–18
Tel.: 313 533 775 (OÚ, provozovatel), www.pavlikov.cz

Naučná stezka K rozhledně na Senecké hoře

Vlastivěda Pavlíkova – historie, osobnosti, události, kuriozity (mj. pavlíkovské hospody, vojenské manévry na Senecké hoře, archeologické nálezy, Karel Šimanovský atd.). Začátek stezky cca v polovině cyklostezky
Pavlíkov-Rakovník (možno projít i opačným směrem od rozhledny Pavlíkov). Délka cca 4,5 km.

SKRYJE
Památník Joachima Barranda

Joachim Barrande a paleontologické zkoumání Skryjsko-týřovického
kambria, lidová architektura Křivoklátska, světnice našich prababiček.

Pavlíkov 87 (u školy)
Květen, červen, září, říjen — so, ne 10–17; červenec–srpen — čt–ne 10–17
Tel.: 602 360 801, 313 533 035, www.moto-veterani.cz

Skryje 68
Leden–duben, říjen–prosinec — po předchozí domluvě út–ne 8.30–15.30;
květen, červen, září — po předchozí domluvě út–pá 8.30–15.30; so–ne 9–17;
červenec–srpen — út–ne 9–17;
Tel.: 723 553 599, www.muzeumtgm.cz

Naučná stezka Po stopě trilobita

Paleontologie a geologie Skryjsko-týřovického kambria, zajímavosti
o Skryjském Luhu. Určeno především dětem. Okružní, délka 2 km, začátek u Památníku Joachima Barranda.

Naučná stezka Skryjský Luh

Křivoklátský les, lesní hospodaření, příroda, pálení dřevěného uhlí (replika milíře) atd. Délka 3,5 km, začátek na skryjské straně mostu přes
řeku Berounku.

SLABCE
Zámecký park

Jedenáctihektarový krajinářský park s barokní sala terrenou (otevřený
zahradní sál) a pozoruhodnými solitérními dřevinami (červený buk, červený dub, borovice černá atd.). Empírový zámek není přístupný. Slabce
jsou rodištěm Barbory Nerudové, matky Jana Nerudy (viz informační
panel u kostela).

Hrad Týřov

Trosky středověkého královského hradu, inspirovaného francouzskou
hradní architekturou. Krásná vyhlídka do údolí řeky Berounky. Trosky
leží v jedné z nejcennějších přírodních lokalit Křivoklátska (národní přírodní rezervace – evropsky významná lokalita). Přístup po značené turistické trase, začátek na skryjské straně mostu přes řeku Berounku.
Zámek a park ve Slabcích

SÝKOŘICE
Jenčov

Trosky nejmenšího královského hradu v Čechách v jedné z nejzachovalejších přírodních lokalit Křivoklátska (Národní přírodní rezervace Vůznice).
6 km západně od Sýkořice po červené turistické trase.

Vyhlídka Pěnčina
Hrad Týřov

Krásný výhled na Zbečno a do údolí řeky Berounky.
Na jihozápadním okraji obce (za čtvrtí nových domů), ve stráni nad
Zbečnem.
GPS: 50.0399950N, 13.9260769E

Přírodní rezervace Jezírka

Romantická skalní soutěska s kaskádou a jezírkem. 2,5 km jihozápadně
od Skryjí. Přístup po modré turistické trase od kostela.

ŠLOVICE
Elektroskanzen Čechův mlýn

Unikátně dochovaná strojovna jedné z prvních malých vodních elektráren v Čechách, uvedené do provozu v desátých letech minulého století.

Skryjská jezírka

Elektroskanzen Čechův mlýn

Šlovice 8 (u řeky Berounky, na začátku Šlovic odbočka vpravo)
Prohlídka po tel. domluvě.
Tel.: 604 754 449, 775 044 394, www.elektorskanzen-slovice.cz

VELKÁ BUKOVÁ
Turistická rozhledna

Výhled na křivoklátské lesy a do údolí řeky Berounky.
Duben–červen — út–ne, svátky 9–17;
červenec, srpen — denně 9–19;
září — út–ne, svátky 9–17;
říjen — so, ne, svátky 9–17
Tel.: 313 558 137 (OÚ), www.velkabukova.cz

ZBEČNO
Hamousův statek

Památka lidové architektury. Selská usedlost s roubeným obytným domem, chlévy, stájemi a dalšími hospodářskými budovami. Nejstarší
části domu pocházejí už z 16. století.

Hamousův statek
Zbečno 22 (naproti kostelu)
Duben — so–ne 9–16;
květen, červen — út–ne 9–16;
červenec–srpen — út–ne 9–17;
září — so–ne 9–16
Tel.: 724 980 456, www.hamousuv-statek.cz

Tipy na další zajímavá výletní místa
v uvedené oblasti:

Městské informační centrum Rakovník
Husovo náměstí 114
Leden–duben — po–pá 9–17;
květen–srpen — po–pá 9–17.30, so (od 9. 5.) — 9–12;
září–prosinec — po–pá 9–17.
Tel.: 313 512 270, icentrum@knihovna-rakovnik.cz,
www.infocentrum-rakovnik.cz

