
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Českým krasem za Hagenem 
 

Akce Správy CHKO Český kras v rámci oslav 
Evropského dne chrán ěných území 

 
26. května 2012 

 

Popis trasy: 
 
Naučná stezka dlouhá 14 km (z toho jsou 2 km v podzemí)  bude vyzna čena 
šipkami. 
 

Kontroly: 
 
1.- Karlštejn - pošta  

-     START, začátek naučné stezky (8.30 h až 11.00 h) 
- informace, rozdávání popisu trasy, kartičky pro razítka na kontrolách 

 
2. –Karlštejn – hrad (8.30 h až 12.00 h) 

- kontrola přímo na hradě v podloubí Císařského paláce, prohlídka 
výstavy, zodpovězení dvou otázek o Českém krasu 

 
3. – Lomy Mo řina - štoly (9.30 h až 14.30 h) 

- průchod podzemím - štolou ze závodu Lomů Mořina k lomu Malá 
Amerika s průvodcem v délce 2 km (možná přijde i Hagen…) 

- vstupné 50 Kč – časové vstupenky 
- Ihned po p říchodu do areálu Lom ů Mořina je t řeba zakoupit 

časovou vstupenku do štoly.  
Pro velký zájem se na vstup může čekat až 2 hodiny. 
Čekací dobu lze využít:  

- možnost prohlídky muzea o historii těžby vápenců  
- možnost občerstvení v budově s jídelnou 
- prohlídka těžební techniky v areálu závodu 



- možnost procházky k Velké Americe (cca 1 km, vpravo po žluté 
turistické značce od východu z horní vrátnice Lomů Mořina) 

 
4. - Malá Amerika (10.00 h až 15.30 h) 

- poznáváme houby Českého krasu 
 
5. – Pání hora (10.30 h – 16.00 h) 

- poznáváme rostliny a hmyz Českého krasu 
 
6. – Vysoká strá ň (11.00 h – 16.30 h) 

- poznáváme dřeviny Českého krasu 
 
7. - Solvayovy lomy (11.00 h – 17.00 h) 

- poznáváme zkameněliny Českého krasu 
- prohlídka skanzenu Solvayovy lomy 
 

S. - Svatý Jan pod Skalou („U k říže“)  
- návštěva vyhlídky ze Skály je dobrovolná 
 

8. - Svatý Jan pod Skalou – Ekocentrum Kavyl (12.00 h – 18.00 h) 
- poznáváme živočichy Českého krasu 
- živí netopýři, možnost pohlazení a nakrmení   

 
9. - Svatý Jan pod Skalou – Ekocentrum Kavyl (12.00 h – 18.00 h) 

- CÍL, konec naučné stezky (do 18.00 h) 
- diplom a propagační materiály pro ty, kteří splnili všechny úkoly 

 
      
    Poznámka: 
 
Upozor ňujeme všechny ú častníky akce, že ji podnikají na vlastní nebezpe čí.  
Žádáme o zvýšený dozor nad nezletilými d ětmi.  
 
    Dopravní spojení: 
 
               Svatý Jan pod Skalou: 

Autobusy do Prahy 15.46 h, 17.48 h,  
Autobusy do Berouna 13.17 h,  17.17 h a 19.17 h 
 
Vráž: 
Autobus do Berouna – Vráž U Jelena 17.28 h 
Vlak do Prahy – Vráž, žel.st. 18.37 h 
 
 

Na akci dále spolupracují:  
 
Lomy Mořina s.r.o., Česká mykologická společnost, Ekocentrum Kavyl, Společnost 
Barbora o.s., ZO ČSOP Alkazar, ZO ČSOP Nyctalus, ČESON, Správa státního hradu 
Karlštejn, Občanské sdružení HAGEN Mořina. 
 


