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Informační a vzdělávací středisko LČR Křivoklát, Hradní 3, 270 23 Křivoklát

Telefon: 313 558 242

www.lesycr.cz

Naučná stezka Lesní panorama - Velíz.

GPS: 49°56’32.294”N, 13°53’58.876”E

Naučná stezka 

Lesní panorama – Velíz

luňák červený strnad obecnýchřástal polní bramborníček hnědý

Zajímavá místa v okolí:  1. Vraní skála, 2. Naučná stezka Údolí ticha, 
3.  hrady Žebrák a Točník, 4. Rodný dům Josefa Jungmanna v Hudlicích, 
5. Stálá expozice „Les kolem nás“ v budově IVS LČR v Křivoklátě.
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Barokní kostelík na Velízu zasvěcený
sv.  Janu Křtiteli.

Kněžiště kostelíku sv. Jana Křtitele. 

Barokní fara v sousedství koselíku sv. Jana Křtitele.
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Vážení návštěvníci, vítejte na

naučné stezce, která je vytvořena

v malebné křivoklátské krajině

a vede po úbočí památného a ta-

jemného kopce Velízu. Jeho ná-

zev pochází od jména pohanské-

ho boha Velése, ochránce stád

a pastýřů. Celá oblast má boha-

tou síť turistických cest a cyklo-

tras. Stezka je jedinečná svými 

výhledy na kopcovitou krajinu

uprostřed krásné přírody.  Nabízí

vskutku  neobvyklé pohledy na 

Brdy a Křivoklátskou pahorkati-

nu. Jak se tam dostat? Autem do

obce Kublov, kde je možné zaparkovat , nebo přímo na začá-

tek stezky, který je u břekové aleje na odbočce ze státní silnice

Kublov – Svatá. Autobusem od Berouna, směrem na Skryje, za-

stávka Kolna, asi 200 metrů od začátku stezky.

Délka trasy je 2,5 km, cesta je zpevněná, vhodná pro pěší 

i cyklisty. Z Kublova je stezka značena žlutě. 

Ze stezky můžete dojít na vrch Velíz, pod jehož vrcholem se

nachází hřbitov a kostel, jehož vznik se datuje do doby kolem

poloviny 13. století. Velíz patřil k významným lokalitám v raně

středověkých Čechách. Zřejmě zde býval

lovecký dvůr jehož součást tvořil román-

ský kostelík zasvěcený sv. Janu Křtiteli. Po-

dle Kosmova líčení byl vystavěn na pa-

mátku záchrany knížete Jaromíra před Vr-

šovci v roce 1003. Kníže Břetislav svěřil ka-

pli Benediktinům, kteří zde zřídili puste-

vnu a počátkem 14. století proboštství. To

bylo za husitských válek vypáleno a kostel byl v 18. století ba-

rokně přestavěn. Největší zásluhu na jeho nynější podobě má

akademický sochař a restaurátor, jáhen Karel Stádník, který 

také objevil fragmenty vzácných fresek.  Na vycházce určitě po-

tkáte místo nazývané Bílá skála, což je skalní útvar, kde v mi-

nulosti býval krásný výhled do kraje. Na tomto místě údajně

složil Josef Leopold Zvonař, kublovský rodák, melodii k písni Če-

chy krásné, Čechy mé.

Osada náleží k obci Kublov, kte-

rá je také nejbližším místem , kde

najdete restauraci a místní řez-

nictví s nabídkou teplé kuchyně.  

V Kublově je rodný dům J. L. Zvo-

naře, v kterém je zřízena pamětní

síň tohoto známého hudebního

skladatele. Její zpřístupnění je

možné dohodnout na místním

obecním úřadě.

Pokud vám zbude čas, nezapo-

meňte navštívit další zajímavá

místa v okolí Velízu: zříceninu

hradu Týřov, zámek ve Zbirohu,

hrady Točník a Žebrák nebo Hud-

lice – rodiště Josefa Jungmanna.

Pokud se budete chtít seznámit

podrobněji s přírodou křivoklát-

ských lesů , doporučujeme navštívit nedalekou naučnou stez-

ku Údolí ticha, která vede podél Lučního a Pařezového potoka

v délce 3,5 kilometru až ke Stroupínskému mlýnu u Hředlí.

Místo zvané Vyhlídka vám otevře 
panoramatický výhled do krajiny.

Při vycházce určitě neminete památné místo nazývané Bílá skála. Naučné panely vám poskytnou zasvěcené informace o okolní fauně a flóře. Stezka končí na okraji obce Kublov, kde stojí rodný dům s pamětní síní J. L. Zvonaře.

Pozorný návštěvník zde může spatřit mnoho druhů motýlů.

Bájný pohanský bůh Velés.
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