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potoka 
Text a foto: Jan Moravec 

Stezka začíná na západním 

okraji vsi Olešná, kterou naleznete 

severovýchodně od Plzně, vlevo od 

hlavní silnice č. 232 z Rokycan do 

Stezka vede převážně

po lesní cestě; toto je jedna

z nemnoha výjimek

Typickým prvkem přírodního parku Horní Berounka jsou skalnaté rokle. Sestupují k řece 
z obou stran, některé dlouhé řadu kilometrů, jiné jen velmi krátké, některé známé a jiné 
zapomenuté. Do jedné donedávna zapomenuté, délkou spíše z těch kratších (cca 1,5 km), 
vás dnes zavedeme. Spolu s naučnou stezkou, vybudovanou před třemi lety Českým svazem 
ochránců přírody v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě. Cílem programu je zpřístupňo-
vání přírodně zajímavých míst, což bylo v tomto případě naplněno vrchovatě.

Horní Berounka
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  Začátek naučné stezky – úvodní panel a odpočívadlo

  Lávka přes Olešenský potok

  Roubené stavení ve vsi Olešná

Liblína. Pojedete-li autobusem, vysa-

dí vás na opačném konci vsi. Pojede-

te-li autem, zaparkovat se dá přímo 

proti začátku naučné stezky (místo 

na zhruba dvě auta je označeno do-

pravní značkou parkoviště, a tak ne-

musíte mít strach z opletaček kvůli 

parkování na silniční zeleni). I v tom 

případě ale doporučuji porozhléd-

nout se trochu po vsi, neb to stojí za 

to. O Olešné pojednává hned první 

tabule stezky, ale lepší vidět na vlast-

ní oči, než jenom číst. Spatřit zde 

můžeme několik zajímavých rou-

bených i zděných vesnických staveb 

a také malebnou náves s mohutnými 

lipami, kapličkou a barokní sochou 

Krista. Z návrší severozápadně od 

vsi, od obnoveného dřevěného kří-

že a mohutného solitérního akátu, 

se pak otvírá pěkný výhled na údolí 

Berounky s dominantou zámku Ka-

ceřova na opačném břehu.

Tak, můžeme se vydat na cestu. 

Značená je jen občas šipkou, ale v zá-

sadě se nedá zabloudit. Od úvodní 

tabule a krytého odpočívadla schází 

naučná stezka polní cestou k neda-

lekému lesu, tam sestupuje do rok-

le a tu pak už neopustí až do konce. 

Vede po lesní cestě, z větší části nad 

pravým břehem potoka, ve spodní 

části nad břehem levým. Jen je třeba 

dávat pozor na odbočky, neb by bylo 

možné něco minout. Třeba zajímavý 

„hmatový chodník“ v bývalém lomu, 

který není, jak je obvyklé, seskládaný 

z tradičních lesních materiálů typu 

kameny–šišky–mech, ale z úlomků 

různých druhů hornin. Břidlici od říč-

ních valounů určitě každý „nášlapem“ 

bosou nohou rozezná, ale co třeba bři-

dlici od filitu nebo prachovce?

Olešenský potok pramení v polích 

jihovýchodně od Olešné. Až v druhé 

polovině svého toku, pod vsí, se však 
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  Divočina akátového lesa

  Jeden z vodopádů Olešenského potoka
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  Hmatová stezka a geologická expozice v jednom

  V podzimním čase lze najít v rokli množství hub; na fotografii bedla

SPOLEČNOST NET4GAS 

je spolehlivým a bezpečným provozovatelem přepravní soustavy pro zemní plyn v České republice a rozvíjí odpo-

vědnou politiku ochrany životního prostředí s ohledem na současné a budoucí generace. Od toho se odvíjí nejen její 

odpovědné podnikání, ale také dlouhodobá strategie firemní filantropie realizovaná v rámci programu NET4GAS Blíž 

přírodě. Je dlouholetým generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody, se kterým se podílí na zpřístupně-

ní přírodně cenných lokalit veřejnosti, a také celostátních přírodovědných soutěží Zlatý list a Ekologická olym piáda, 

které pořádá Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP. Více informací o programu a zpřístupněných lokalitách na-

jdete na www.blizprirode.cz.

zařezává do zdejších starohorních 

usazenin (především břidlic) a vytvá-

ří několik desítek metrů hlubokou 

skalnatou rokli s četnými drobnými 

vodopádky a tůněmi. Dojem divočiny 

dotvářejí i zdejší lesní porosty, byť jde 

o porosty veskrze umělé. Ale i akáti-

na dokáže vytvořit dojem dokonalé-

ho pralesa s množstvím mrtvého, me-

chy porostlého dřeva; tady by si člověk 

skoro ani neuvědomil, že jde o nepů-

vodní druh, kdyby ho na to naučná 

stezka neupozornila.

Z místní fauny, na kterou také in-

formační tabule upozorňují, stojí za 

pozornost především mlok skvrni-

tý. Tohoto nádherného černožlutého 

obojživelníka není problém ve zdej-

ších skalách a tůních potkat, a tak 

se stal i jakýmsi symbolem této na-

učné stezky.

Po půldruhém kilometru dojde-

te do malé chatové osady při souto-

ku Olešenského potoka s Berounkou. 

Tady stezka povídáním o řece kon-

čí. Nechcete-li se vracet stejnou ces-

tou a nechcete-li se vydat po červe-

né turistické značce podél Berounky, 

ať již na sever, přes zříceniny hradu 

Lib štejn do Liblína a dál směr CHKO 

Křivoklátsko, nebo na jih, kolem sta-

robylých vodních mlýnů třeba až do 

Plzně, můžete se vrátit po silničce, 

která u chat začíná, kousek vede po-

dél řeky, u bývalé Rybárny (bílé osa-

mocené stavení) se stáčí prudce vpra-

vo a stoupá ke vsi.  
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