
Beroun je významným bodem a křižovatkou
na cyklostezce Po stopách českých králů. Ta by měla
v budoucnu po svém dokončení spojovat Prahu
s Berounem a vést směrem přes Zdice na Plzeň a dále
pokračovat až do Bavorska, stejně jako kdysi vedla stará
zemská a obchodní stezka.

Přibližně v těchto místech se podle archeologických
nálezů nacházelo nejstarší osídlení Berouna. Území
kolem soutoku Berounky s Litavkou je obýváno téměř
nepřetržitě od mladší doby kamenné, tj. déle než 7000
let. Zde U Ovčína, kde řeku Berounku křižovala již
zmiňovaná obchodní cesta, stávala trhová osada Brod.

Úsek cyklostezky mezi Berounem a Srbskem patří
k nejhezčím na celé trase. Romantické skalnaté údolí
Berounky je součástí Chráněné krajinné oblasti Český
kras, která se rozprostírá na ploše 130 km mezi Prahou
a Berounem. Její přírodní, historické a kulturní bohatství
je unikátní. Už z dálky můžeme na pravém břehu
pozorovat dominantu kostelíka sv. Jana Nepomuckého
na Tetínských skalách tvořených vápenci s četnými
krasovými dutinami a jeskyněmi. Nad řekou jsou viditelné
pozůstatky zdiva středověkého hradu. Tetín jako sídlo
nejstarších Přemyslovců byl místem, kde byla roku
921 zavražděna kněžna Ludmila. Z vyhlídky se otevírá
krajinná scenérie údolí Berounky zaříznutého
v silurských a devonských vápencích usazených před
440 – 360 miliony let v tehdejších mořích.

Odtud až do lomu Alkazar se nachází nejvíce
frekventovaný úsek cyklostezky hojně využívaný pěšími
turisty a in-line bruslaři. Buďte proto opatrní a chovejte se
k sobě ohleduplně. Zdejší cesta není závodní dráhou,
proto přizpůsobte rychlost jízdy podmínkám. Jezděte
vpravo a při míjení snižte rychlost a nechte dostatek
prostoru pro druhého. Stezka patří všem. Maminky,
dávejte pozor na svoje děti a majitelé psů na svoje
čtyřnohé kamarády.
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