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Na Nové, Husovo náměstí čp. 69
Na Nové / Matilda, 9 let /

úkoly, které najdeš na konci každého popisu
objektu. Odpovědi napiš a nakresli na list,
který dostaneš v Městském informačním centru na Husově náměstí. Pokud se Ti podaří
všechny úkoly daného okruhu splnit, přijď
opět do Městského informačního centra, kde
pracovnice tvé odpovědi zkontrolují, a pokud
budou všechny správně, čeká na tebe odměna.

Trasa B poznávací
Trasa C turistická

Trasa E pro větší
Trasa F pro zdatné
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Pražská brána (Dolní brána) ............. /str. 6/
Městské hradby ................................ /str. 6/
Dům čp. 77, Husovo náměstí
U Černého orla
Český dvůr
Jenštejnský dům ................................ /str. 7/
Salátovský dům
Frišmanovský dům
U Tří korun
Plzeňská brána (Horní brána)............ /str. 7/
Kostel sv. Jakuba ............................... /str. 8/
Morový sloup
Areál děkanství
Muzeum berounské keramiky ............ /str. 8/
Dům čp. 41, Husovo náměstí
Dům čp. 43, Husovo náměstí
Pomník Mistra Jana Husa
Pomník padlým v první světové válce
Kašna se sochou sv. Jana Nepomuckého
Čertovka

Zde je výchozí bod pro všechny trasy. Sídlí zde
Městské informační centrum, kde na konci cesty zkontrolují, jestli máš všechny úkoly splněny
správně.

Trasa D pro nejmenší

Trasa A historická
DĚTI

číslo zastávky

DOSPĚLÍ

Chceš vědět, kde se ukrývá berounský skřítek
Klepáček a v jakém domě poslední den v roce
bloumá bílá paní? Pak se s námi vydej po stopách berounských pověstí, báchorek a bájí.
Tento vyhlídkový okruh tě zavede k zajímavým
historickým stavbám, ale i do tajemných berounských míst, kde můžeš poznávat dávnou
historii tohoto města. V brožurce můžeš plnit
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Zajíčkův mlýn
Berounka
Protipovodňová opatření
Lehké opevnění řopík
Jez a malá vodní elektrárna
Duslova vila
Dům čp. 64, Husovo náměstí
Dům čp. 20, ulice Politických vězňů
Pomník obětem 2. světové války
Městské kino
Stará pošta
Jungmannova základní škola
Kostel Zvěstování Panny Marie
KD Plzeňka
Židovský hřbitov
Městská hora.................................... /str. 9/
Talichova turistická stezka
Talichova vila
Rozhledna na Dědu .......................... /str. 9/
Kaple Bolestné Panny Marie ............./str. 10/
Městský hřbitov

Radnice, Husovo náměstí čp. 68
Radnice / Lukáš, 10 let /

Nejslavnější berounskou postavou z pověstí je
Klepáček – skřítek, který je památkou poctivého
purkmistra, a který svou přítomnost projevoval
vždy klepáním na zeď, byl odpůrcem nespravedlnosti, falše a nepoctivosti. Trestal nepoctivé
úředníky a řemeslníky, kteří rozkrádali obecní
jmění nebo odváděli špatnou práci.

úkol: Překresli znak města, který
je vyobrazen na fasádě budovy radnice.
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Pražská brána (Dolní brána)
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Jenštejnský dům, Husovo náměstí čp. 87
Pražská brána / Vašek, 10 let /

Pražská brána vznikla na přelomu 13. a 14. století přímo proti původnímu brodu přes řeku. Jejím hlavním účelem bylo chránit vstup do města
a zároveň sloužit jako pozorovatelna. Byla poškozena v roce 1421 při dobývání města husity.
Později byla opět opravena, dnes slouží jako výstavní síň Jiřího Jeníčka.

Jenštejnský dům / Katka, 12 let /

Jedním z nejstarších berounských domů bloumá
vždy poslední den v roce naříkající bílá paní se
svazkem klíčů v ruce. Naříká proto, že byla potrestána a prokleta poté, co se ve studni ve sklepeních domu utopily nešťastnou náhodou
2 děti, které měla na starost hlídat. Dnes se
v tomto domě nachází Muzeum Českého krasu.

úkol:

úkol: Opiš letopočet, který

Nakresli, jak Pražská brána
vypadá. (Když stojíš před ní a Husovo
náměstí máš za zády.)

je napsán v portálu nad vstupem
do Jenštejnského domu.

Městské hradby

Plzeňská brána (Horní brána)
Městské hradby / Vládík, 8 let /

Kdysi se při městských hradbách rozkládal
klášter s kostelem Panny Marie a hřbitovem.
Roku 1421 husité dobyli zradou Beroun a přitom klášter vypálili a rozbořili. Desítky let připomínaly událost jen zříceniny. Později začala
městská rada přidělovat pozemky pro stavbu
nových domů. Mnohé z nich byly přímo zabudovány do zbytků klášterních zdí. A děly se tu
podivné věci… Obyvatelé domů vídali záhadná zelená světélka, která poskakovala po rozpadlých městských hradbách a v době různých
církevních svátků se po půlnoci vynořovala
z postavy ministranta a kněze ve zvláštním černém hábitu a za nimi běžel černý pes s ohnivě
svítícíma očima.

úkol:

Zkus odhadnout, jak jsou
dneska hradby průměrně vysoké?

BEROUN mě bere

Plzeňská brána / Stázka, 10 let /

Plzeňská brána je patrně nejstarší částí městského opevnění, svou gotickou podobu si ale
nedochovala. Po ničivém požáru v roce 1735
byla barokně opravena. Touto branou procházela obchodní stezka z Prahy do Plzně a vybíralo
se zde až do roku 1752 clo. Točitým schodištěm
se dostanete do prostor bývalé zbrojnice, kde je
umístěna stálá výstava zaměřená na historii této
kulturní památky a celý hradební systém města.
Do druhého patra pak vede původní středověké
schodiště v šířce zdi. Až do roku 1972 zde býval
byt hlásného, dnes je zde k vidění expozice věnovaná Berounu a jeho privilegiím. Pro návštěvníky
je zajímavá i prohlídka mechanismu věžních hodin. Z ochozu je krásný výhled na město.

úkol: Jaký strom je vyobrazený
u hodin na Plzeňské bráně?

vycházkové okruhy pro DĚTI
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Kostel sv. Jakuba, Seydlovo náměstí
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Městská hora
Kostel sv. Jakuba / Barča, 7 let /

V horní části náměstí se nachází kostel, který vznikl
patrně ve 13. století současně s městem. O tomto
kostelu se traduje řada pověstí, jedna z nich je, že
má–li v Berouně dojít k velkému požáru, rozsvítí se
po půlnoci všechna okna kostela, jako by v něm
planuly stovky svící, ačkoliv uvnitř nikdo není.
V blízké době potom Beroun navštíví požár.

Městská hora / Julie, 11 let /

V 16. století bylo na hoře vybudováno opevnění.
Novodobé dějiny Městské hory se začínají psát
v roce 1879, kdy zde okrašlovací spolek a Klub
českých turistů (zal. 1876) zřídil lesopark. Větší investiční aktivity se tu začaly odehrávat až
v polovině 30. let 20. století. Když totiž místní
ﬁrma Jelínek a synové získala zakázku na vybudování nového městského vodojemu, přišla
sama s nápadem doplnit nadzemní část objektu
o betonovou vyhlídkovou věž, jejíž náklady odhadla na 50 tisíc Kč. Berounská radnice myšlenku stavby rozhledny vřele uvítala. V roce 1936
byla rozhledna otevřena. Pod touto rozhlednou
se nachází medvědárium se 3 hrdiny dětského
večerníčku.

úkol:

Kterému světci
je kostel zasvěcený?

Muzeum berounské keramiky, Zámečnická ulice čp. 14
Muzeum keramiky / Vašek, 10 let /

Nově zrekonstruovaný Reinovský dům je v malebné Zámečnické uličce, kde na pohled malé
útulné domečky jako by přímo vyrůstaly z městské hradby. Některé jejich části tak pamatují
založení města Berouna v dávném středověku,
kdy vzniklo také kamenné opevnění. Dům si zachoval ráz, který získal po přestavbě před dvěma stoletími. Dnes v něm sídlí Muzeum berounské keramiky, kde se můžeš dozvědět spoustu
zajímavostí ze slavné historie místních mistrů
hrnčířů. Ti své nezaměnitelné zboží vyváželi
v období renesance na přelomu 16. a 17. století
z Berouna do celé střední Evropy. Jistě si přijdeš
na své v keramické dílně, kde se můžeš chopit
hroudy hrnčířské hlíny a popustit uzdu fantazii při vlastní tvorbě. Inspiraci můžeš najít také
v galerii muzea, kde svá díla vystavují současní
významní keramici.

BEROUN mě bere

úkol: Zjisti jména medvědů, kteří
obývají Městskou horu a napiš datum
jejich narození (lze zjistit na vyhlídce nad
jejich výběhem).

Rozhledna na Dědu
Rozhledna na Dědu / Ema, 10 let /

Rozhledna se nachází na kopci Děd ve výšce
492 metrů nad mořem. Slavnostně byla otevřena roku 1893 a je to vůbec první rozhledna,
kterou vybudoval Klub českých turistů společně
s okrašlovacím spolkem. Rozhledna je cihlová,
vysoká 12 metrů.

úkol: Které zvíře je zobrazené
na replice renesančního kachle
připevněného na fasádě muzea?

úkol: Spočítej a zapiš počet
kovových schodů na rozhlednu.
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Kaple Bolestné Panny Marie, Samota U studánky
Kaple Bolestné Panny Marie / Katka, 12 let /

Pověsti vypráví, že 23. června 1723 za parného dne zde hnal obecní pasák Matěj Holý ovce
a spatřil poutníka omývajícího si poraněný bok.
Když se k němu přiblížil, neznámý muž zmizel.
Po tomto zázračném zjevení začala být studánce připisována zázračná moc a lidé pojmenovali
toto místo U Boží vody. Roku 1723 se u studánky ve svahu kopce severozápadně nad historickým centrem Berouna údajně událo několik zázraků. Vodě ve studánce začala být připisována
léčivá moc a již roku 1724 zde nechal berounský děkan Jiří Procházka postavit poutní Kapli
Bolestné Panny Marie. Od kaple vede modrou
turistickou značkou označená Talichova stezka
na rozhlednu na kopci Děd. Václav Talich byl dirigent a hudebník, který ve městě žil.

úkol:

Spočítej a zapiš, kolik velkých
oken je na Kapli Bolestné Panny Marie.

Erb města / Anežka, 12 let /

Městský úřad Beroun
Husovo nám. 68
266 43 Beroun-Centrum
IČ: 00233129
tel: 311 654 111
www.mesto-beroun.cz
Městské informační
centrum Beroun
Husovo nám. 69
266 01 Beroun-Centrum
IČ: 00335371
tel.: 311 654 321
Městské kulturní
centrum Beroun
Holandská 118
266 01 Beroun-Centrum
IČ: 00335371
tel.: 311 514 138
www.mkcberoun.cz
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