
7. Ročník dálkového pochodu Karlštejnská tlapička 
 
 
Poslední dubnovou sobotu uspořádal 
odbor KČT Trilobit Barrandov pro své 
příznivce a přátele turistiky 7. ročník 
dálkového pochodu Karlštejnská 
tlapička. Tuto akci jsem vyhledala na 
celostátních stránkách KČT již před 
delším časem, a i když se nečekaně 
opět vrátilo chladnější počasí, neváhala 
jsem a s dcerou Alenkou a synem 
Janem jsme vyrazili spojem Českých 
drah v 6.37 směr Nymburk. Cesta i přes 
odklony na trati proběhla bez 
komplikací a tak jsme se mohli v 10 
hodin na vlakové zastávce Karlštejn zaregistrovat k pochodu.  
 

 
Pořadatelé připravili několik tras od 9 km až po 54 km. Dvě z tras vedly z Berouna, 
ostatní z Karlštejna s cílem všech tras v Karlštejně v restauraci u nádraží. Již doma 
jsme si dle propozic vybrali trasu 13 km, která začínala v podhradí Karlštejna. Jelikož 
jsme nechtěli tento klenot minout, vystoupali jsme až k hradu a zde prošli místa volně 
přístupná. Hradní nádvoří bylo hodně zaplněné návštěvníky, kteří si k prohlídce hradu 
mohli vybrat ze tří okruhů. My jsme možnost prohlídky nevyužili, neboť nás čekala 
trasa pochodu. Ještě před tím jsme se posilnili v podhradí v jedné z restaurací a pak 
již vyrazili. 



Silnicí pod hradem jsme se dostali k restauraci Pod Dračí skálou. 
Za ní jsme opustili obec Karlštejn a šli jsme až k Hájovně U 
Dubu. Zde jsme opustili asfaltku a stoupali po zpevněné cestě 
k památnému Dubu sedmi bratří. Zde na nás čekala první 
kontrola.  
 

 
Od ní jsme pokračovali po 
žluté turistické značce 
k prvnímu lomu na cestě 
k Malé Americe. K dalšímu lomu – Lomu 
politických vězňů nás dovedla opět žlutá 
turistická značka. Závěrečný výstup na vyhlídku 
s památníkem byl značně strmý s blátivou, 
smekavou cestou. Proto jsme již nesestupovali 
dle propozic z důvodu bezpečnosti po stejné 
cestě od památníku zpět. Další část trasy vedla 

tedy dle našeho itineráře k lomu Velká Amerika. Podobnou cestu zvolili i další 
účastníci pochodu. Z důvodu bezpečnosti je lom po celé délce opatřený výstražnými 
nápisy se zákazem vstupu a v některých místech též ocelovými lany.  



Zpovzdálí jsme si prohlédli lom a pak již sestupovali dle 
itineráře do obce Mořina, kde byla druhá a zároveň poslední 
kontrola naší trasy.  
Po modré turistické značce částečně vedené silnicí jsme se 
dostali opět k Dubu sedmi bratří a odtud stejnou cestou jako 
na začátku do obce Karlštejn. Naše trasa skončila 
v Penzionu Karlštejn naproti vlakovému nádraží.  

 
V 17.53 nás souprava Elefant city spolehlivě 
odklonem přes Krč a Vršovice dovezla na 
Hlavní nádraží v Praze. Zde po chvíli přistavený 
rychlík s námi odklonem přes Libeň uháněl 
k Nymburku. Regionova odjíždějící ve 20.04 
z Nymburka nás kolem půl desáté večer již bez 
odklonu dopravila domů. Díky organizátorům 
za zajímavou trasu, kterou jsme si ještě zpestřili 
návštěvou hradu Karlštejn. Počasí též kromě 
dvou krátkých přeháněk přálo, a tak se nám 
turistická akce opět vydařila.  
  

Na shledanou na další akci. 
1.5.2017 zapsala zážitky z cest Alena Vaníčková 


