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

Telefon: 313 558 242

www.lesycr.cz

Naučná stezka Údolí ticha.

GPS: 49°54’16.259”N, 13°53’55.099”E

Zajímavá místa v okolí:  1. Vraní skála, 2. Velíz, 3.  hrady Žebrák a Točník,
4. Rodný dům Josefa Jungmanna v Hudlicích, 5. Stálá expozice „Les 
kolem nás“ v budově IVS LČR v Křivoklátě.

Naučná stezka 

Údolí ticha

skokan hnědý ledňáček říční vranka obecnámotýlice lesklá

1.

2. 3.

4.

5.
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Pokud se rozhodnete navštívit naučnou stezku Údolí ticha, věz-

te, že se ocitnete ve skutečné přírodní oáze Křivoklátska. Je sou-

částí Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko a má charakter  pří-

rodovědně naučné stezky. Na podmáčených půdách zde roste řa-

da vlhkomilných rostlin a v okolí potoka se vyskytují vzácní a chrá-

nění živočichové.

Stezka se rozkládá mezi

Stroupínským mlýnem po-

blíž obce Hředle a místem

zvaným Pod Kamencem,

kousek za malou tramp-

skou osadou Ricatado, kte-

rá je součástí chatové ob-

lasti Údolí ticha. Po ní nese

stezka svůj název.

Jak se tam dostat? Ke 

Stroupínskému mlýnu au-

tem z dálnice D5, sjedete-

li na exitu č. 28 Bavoryně, pokračujete na Hředle a dál na Březovou. Mlýn najdete na polovině

cesty mezi těmito dvěma obcemi. Pokud zvolíte autobus, pojedete

ze Žebráka na autobusovou zastávku na odbočce k obci Hředle. 

Délka trasy je asi 3,5 kilometru a je osazena naučnými panely. Je 

turisticky nenáročná, ale terénem nevhodná pro kočárky a kola.

Na počátku cesty vstoupíte do příjemné luční krajiny. Stezka 

vede nejprve proti proudu Pařezového potoka. Nedaleko osady 

Ricatado se potkává se žlutou turistickou značkou, která vede 

dále ke Kublovu. Po několika stech metrech narazíte na Luční po-

tok a opět pokračujete proti proudu. Louky vystřídá úzká pěšina,

která se vine tajemným lesním údolím. V potoce jsou krásné a ma-

gické tůně, které lákají k zastavení. Asi tak nějak si můžeme před-

stavit proslulé královské hvozdy a jejich strmé kamenité svahy 

porostlé převážně listnatými stromy.  Pozvolným stoupáním do-

jdete na místo zvané Pod Kamencem a tady stezka končí. Můžete

se vrátit a nebo pokračovat po žluté turistické trase přes Kublov, 

dále pak podél Vraního potoka do obce Hředle a zpět ke Stroupín-

skému mlýnu.

Pokud budete chtít poobědvat, vyhlášené restaurace najdete

v blízkém okolí  v Březové, v Žebráku nebo se můžete vydat na ranč

Breeze way.

Až zavítáte do tohoto

malebného křivoklátské-

ho kraje,  do míst, která

byla právem vyhlášena

biosferickou rezervací

UNESCO, navštivte další

zajímavé lokality: hrady

Žebrák a Točník, zříceni-

nu hradu Týřov nebo

opravdový turistický kle-

not Vraní skálu. Je to

druhý nejvyšší vrchol

v okolí, který je jednou

z nejoblíbenějších le-

zeckých stěn a místem

s nádherným kruhovým

rozhledem do kraje.

Na stezce jsou příjemná místa k odpočinku.

Na Lučním potoce jsou krásné a magické tůně, které lákají k zastavení.

Na stezce narazíte na romantická zákoutí na každém kroku.

Stezka se vine bájnými královskými hvozdy.

Luční potok si prodírá cestu kamenitým korytem s divokou flórou.

Chatová osada Ricatado na Pařezovém potoce.
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