
První písemnou zprávu o královském městě Beroun
nacházíme v listině Přemysla Otakara II. z roku 1265.
Latinský název Verona byl překládán jako Berona, Berún
a Beroun. Ve středověku zažil rozkvět za vlády Karla IV.,
kdy se tu provozovala řada řemesel. Především
hrnčířství, soukenictví, vinařství a pivovarnictví. V roce
1421 bylo město dobyto husity. Za vlády Ladislava
Jagelonského se začal Beroun znovu zvelebovat.
Později byl sužován požáry, epidemiemi, válkami a
povodněmi. Teprve od 18. století se situace zlepšuje.
Jeho novodobý rozvoj souvisí se zprovozněním
železniční trati Praha - Plzeň. Stavba České západní
dráhy byla zahájena v roce 1860 a její trasa měřící
182 km v rekordním čase dokončena. Už 14. července
1862 vyjel z Prahy - Smíchova. Železnice
přispěla k industrializaci Berouna a všech měst, kterými
procházela.

Dnes je Beroun městem turistiky, kultury a sportu.
Proslul svými tradičními hrnčířskými trhy. Mezi
nejprestižnější kulturní akce patří hudební festival
Talichův Beroun. Výtvarné umění lze ve městě shlédnout
ve třech galeriích. Beroun se může pochlubit městskou
památkovou zónou, díky níž byl vyhlášen Historickým
městem roku 2009. Nejvíce památek se nachází v centru
na Husově náměstí. Za zhlédnutí stojí zbytky městských
hradeb, dvě gotické brány, pseudobarokní radnice nebo
měšťanské štítové domy. Historicky nejstarším a
architektonicky nejcennějším je Jenštejnský dům, kde
sídlí Muzeum Českého krasu. Součástí muzea je i
venkovní expozice, Geopark Barrandien.

Vyhledávaným místem je lesopark Městská hora
s rozhlednou a medvědáriem. Ke sportovnímu využití a
relaxaci nabízí Beroun víceúčelové městské hřiště,
aquapark, zimní stadion, in-line dráhu, skate park, síť
cyklostezek a mnoho dalších atrakcí.

první vlak

Duslova vila s Městskou galerií

radnice a Pražská brána

Jenštejnský dům a Muzeum Českého krasu zimní stadion s aquaparkem

městské hradby a Plzeňská brána

zrekonstruovaná Havlíčkova ulice

Po stopách českých králů naučná
B1
stezka

Vydalo Město Beroun, v rámci projektu Cyklostezka “Po stopách českých králů” - 1. část; foto, texty a grafika Emil Šnaidauf, 2010


