
 PODZIMNÍ SETKÁNÍ TURISTŮ 

STŘEDOČESKÉ OBLASTI KČT 
          

 

SETKÁNÍ JE KONCIPOVÁNO JAKO HVĚZDICOVÝ POCHOD, STARTY INDIVIDUÁLNÍ 
(VIZ DOPORUČENÉ TRASY), CÍL HOTEL ROZTOKY V ROZTOKÁCH U KŘIVOKLÁTU 

SETKÁNÍ JE SOUČÁSTÍ TURISTICKÝCH SERIÁLŮ 

STŘEDOČESKÁ DESÍTKA 2017 

100 LET REPUBLIKY, 130 LET V POHYBU 
 

ČAS A MÍSTO SETKÁNÍ 

10:45 – 16:00 HODIN SÁL HOTELU ROZTOKY (u mostu, na žluté značce) 
 

PROGRAM 

11:30 – 15:30 HODIN HRAJE K POSLECHU ŽIVÁ HUDBA 
 

14:00 HODIN SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ROKU OSLAV VE STŘEDOČESKÉ OBLASTI 
(15 LET OBLASTI + 100 LET REPUBLIKY + 130 LET KČT) 

 

14:30 HODIN STOLETÉ LOSOVÁNÍ (SERIÁL 100 LET REPUBLIKY, 130 LET V POHYBU) 
 

15:00 HODIN VYHODNOCENÍ STŘEDOČESKÉ DESÍTKY 2017 (LOSOVÁNÍ CEN) 
 

V MÍSTĚ SETKÁNÍ BUDE MOŽNÉ ZAKOUPIT TURISTICKÉ SUVENÝRY 
(turistické vizitky z pochodů Středočeské desítky, nálepky Středočeské desítky 2016, 2017 

nálepku Podzimního setkání 2017, turistické známky…) 
  

KUCHYNĚ HOTELU NABÍDNE TURISTICKÉ MENU – POLÉVKA, HLAVNÍ JÍDLO, PITÍ 
 

ZÁKLADNÍ STARTOVNÉ 30,- Kč 

ZAHRNUJE VÝROČNÍ TURISTICKOU ZNÁMKU, SUŠENKU A DIPLOM, RAZÍTKO 
STŘEDOČESKÉ DESÍTKY, RAZÍTKO IVV, RAZÍTKO DO DVOUSTOVKY 

 

ROZŠÍŘENÉ STARTOVNÉ 50,- Kč 

ZAHRNUJE SLUŽBY ZÁKLADNÍHO STARTOVNÉHO 
+ VSTUPNÉ DO HAMOUSOVA STATKU VE ZBEČNĚ + DROBNÝ DÁREK 

 

 SETKÁNÍ JE POŘÁDÁNO ZA FINANČNÍ SPOLUÚČASTI 
KRAJSKÉHO ÚŘADU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 

A MĚSTA RAKOVNÍKA 

 



 
 

 

 

 

 

DALŠÍ INFORMACE: 

Hamousův statek ve Zbečně bude mimořádně otevřen od 9:00 – 13:00 hodin. Vstupné je 
zahrnuto do rozšířeného startovného. Ve statku bude jediný živý start našeho setkání. 
 

V Křivoklátě bude otevřené Informační středisko CHKO Křivoklátsko (9:00 – 15:00), které je 
dole u Rakovnického potoka, mezi mostem a hotelem Sýkora. 
 

Informační a vzdělávací centrum Lesů ČR je v listopadu uzavřeno, snažíme se dohodnout na 
otevření. Pokud se to povede, oznámíme Vám to jako aktualitu na webu www.sokct.cz. 
 

Státní hrad Křivoklát je pro zájemce v listopadu otevřen v sobotu a v neděli od 10:00 – 15:00 
hodin, členové KČT mají slevu (nezapomeňte si členský průkaz). 
 

V Křivoklátě je několik restaurací, my doporučujeme znovu otevřený Hotel Sýkora.  
  

DOPORUČENÉ TRASY: 
 

KŘIVOKLÁTSKÉ TOULÁNÍ – 4 KM 

Křivoklát ČD – Křivoklát hrad – Paraplíčko – Roztoky (most) – Roztoky ČD 

Ze zastávky ČD v Křivoklátě se vydáte po žluté značce do středu obce Křivoklát. Zde můžete 
odbočit z trasy a navštívit otevřené I-čko CHKO Křivoklátsko (vlevo po silnici na Roztoky). 
Po návratu zpět pokračujete po žluté značce ke hradu Křivoklát. I zde můžete učinit malou 
odbočku a zajít se podívat na hradní nádvoří nebo i na prohlídku hradu. Od rozcestníku 
pokračujeme stále po žluté značce, cestou míjíme odbočku k vyhlídce U Trojice (vlevo), dále 
pokračujete okolo památníku K. Egona II. (výhled na hrad) k vyhlídce Paraplíčko (výhled na 
Berounku a Roztoky). Pokračujete dále po žluté přes roztocký most k Hotelu Roztoky (hned 
za mostem vlevo). Z cíle pak budete pokračovat po žluté značce až na nádraží Roztoky ČD.    

 

DO HAMOUSOVA STATKU A ZA VÝHLEDY NA BEROUNKU – 11 KM 

Zbečno ČD – Zbečno Hamousův statek – Písky (rozcestí) – Křivoklát hrad           

– Paraplíčko – Roztoky (most) – Roztoky ČD 

Od nádraží ve Zbečně se vydáte po červené značce na náves. Zde odbočíte vlevo po zelené 
značce, která zde začíná. Po chvíli přijdete k Hamousovu statku. Zde bude jediný živý start 
setkání. Můžete zde zaplatit srazový poplatek 50,- Kč, který zahrnuje vstupné do statku a 
drobný dárek. Diplom, sušenku a výroční turistickou známku pak dostanete v cíli pochodu 
v Roztokách. Po prohlídce pokračujete stále po zelené až k rozcestí Písky. Zde se vydáte 
vlevo po červené směr Křivoklát. Půjdete přes přírodní rezervaci Brdatka s výhled na řeku 
Berounku. Cestou můžete odbočit ke kapli Sv. Eustacha. Červená Vás dovede až do 
Křivoklátu ke hradu. Zde můžete odbočit z trasy a zajít se podívat na hradní nádvoří nebo i 
na prohlídku hradu. Také můžete sejít dolů do vsi, kde bude otevřené I-čko CHKO 
Křivoklátsko a je tu též několik restaurací. Po návratu zpět ke hradu pokračujeme od 
rozcestníku po žluté značce, cestou míjíme odbočku k vyhlídce U Trojice (vlevo), dále 
pokračujete okolo památníku K. Egona II. (výhled na hrad) k vyhlídce Paraplíčko (výhled na 
Berounku a Roztoky). Pokračujete dále po žluté přes roztocký most k Hotelu Roztoky (hned 
za mostem vlevo). Z cíle pak budete pokračovat po žluté značce až na nádraží Roztoky ČD.   
  
 
 



 

 

 

 

 

 

DALŠÍ DOPORUČENÉ TRASY: 
 

ÚDOLÍM RAKOVNICKÉHO POTOKA – 21 KM / 16,5 KM / 13,5 KM / 11 KM 

Rakovník ČD – Dolní Chlum – Lašovice – Pustověty – Velká Buková – Křivoklát 

hrad – Paraplíčko – Roztoky (most) – Roztoky ČD 

Od rakovnického nádraží ČD seběhněte po schodech okolo bazénu dolů do parku. Zde 
narazíte na červenou značku, po které půjdete vpravo. Červená Vás povede přes Dolní 
Chlum, Lašovice, Pustověty a Velkou Bukovou až do Křivoklátu. Až sejdete z kopce do vsi, 
můžete si udělat malou odbočku vlevo přes most a navštívit I-čko CHKO Křivoklátsko. Dále 
můžete pokračovat k Hotelu Sýkora a vystoupat po žluté značce ke hradu nebo se vrátit zpět 
na červenou značku a vystoupat rovněž ke hradu Křivoklát. Od rozcestníku u hradu 
pokračujeme po žluté značce, společně s trasou „Křivoklátské toulání“ až do cíle dnešního 
setkání. 
Trasu lze zkrátit: z Dolního Chlumu – 16,5 km; z Lašovic – 13,5 km; z Pustovět 11,0 km.  

 

NOVOSTRAŠECKÁ TRASA – 22 KM 

Nové Strašecí ČD – Ruda – Pilský rybník – Brejl – Pařeziny – Mečná – Požáry        

– Písky – Křivoklát hrad – Paraplíčko – Roztoky (most) – Roztoky ČD 

Od nádraží ČD v Novém Strašecí se vydáte po zelené značce, která zde začíná. Zelená Vás 
povede přes obec Ruda, okolo Pilského rybníka, osadu Brejl a hájovnu Pařeziny až na 
rozcestí Mečná. Zde se vydáte vlevo po žluté značce, která Vás povede přes osadu Požáry 
k lesnickému učilišti Písky. Zde přejdete na červenou značku, která Vás povede přes přírodní 
rezervaci Brdatka do Křivoklátu ke hradu. Zde můžete odbočit z trasy a zajít se podívat na 
hradní nádvoří nebo i na prohlídku hradu. Také můžete sejít dolů do vsi, kde bude otevřené 
I-čko CHKO Křivoklátsko a je tu též několik restaurací. Po návratu zpět ke hradu pokračujeme 
po žluté značce, společně s trasou „Křivoklátské toulání“ až do cíle dnešního setkání. 

ÚDOLÍM ŘEKY BEROUNKY – 17 KM / 11 KM / 8,5 KM 

Nižbor ČD – Nižbor – Čerchov – Žloukovická hájovna – Pustá seč – rozcestí 

Dlouhý hřeben – rozcestí Pod Baraníkem – Roztoky (most) – Roztoky ČD 

Od nádraží ČD v Nižboru se vydáte po žluté značce do centra obce Nižbor. Z Nižboru pokra-
čujte po červené značce směr Čerchov a Roztoky. Červená odbočuje vpravo a stoupá okolo 
zámku Nižbor a pokračuje k vyhlídce Čerchov (odbočka s výhledem na řeku Berounku). 
Červená Vás dále povede okolo Žloukovické hájovny (zde se připojí zkrácená trasa ze 
Žloukovic), přes hájovnu Pustá seč a rozcestí Dlouhý hřeben až k rozcestí Pod Baraníkem 
(zde se přidá zkrácená trasa z Račic). Dále pokračujete stále po červené značce až do Roztok 
k mostu. Těsně před mostem vpravo narazíte na Hotel Roztoky, kde je cíl dnešního putování. 
Z cíle pak budete pokračovat vpravo po žluté značce až na nádraží Roztoky ČD. 
Trasu lze zkrátit: ze Žloukovic ČD po žluté značce ke Žloukovické hájovně, dále pak po 
červené do Roztok – 11,0 km nebo z Račic ČD opět po žluté značce na rozcestí Pod 
Baraníkem, dále pak po červené do Roztok – 8,5 km  

 
 


