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Abstrakt 
Cílem této bakalářské práce je návrh cyklistické naučné stezky (dále CNS) okolím Mlečic. Stezka 
prochází oblastí okresu Rokycany, na společných hranicích mikroregionů Radnicko a Zbirožsko a 
západní hranicí chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko (dále CHKO Křivoklátsko). V oblasti se nachází 
několik chráněných území – PR V Horách, NPR Chlumská stráň, PR Jezírka, PR Lípa.  
Práce porovnává pojmy stezka, naučná stezka a cyklistická naučná stezka. Dotýká se historie i dnešní 
situace pěší turistiky a cykloturistiky v ČR. Popisuje CHKO Křivoklátsko a stručně seznamuje s řadou 
naučných stezek (dále NS), které je možno v okolí navštívit. Návrh trasy CNS popisuje nejen historii obcí 
a míst, kterými prochází, ale i geologické a přírodní zvláštnosti území. Uvádí také zajímavé kulturní 
památky v blízkém okolí a seznamuje s činností světoznámého paleontologa Joachima Barranda. Práce 
byla zpracována na základě literárních rešerší o jednotlivých místech a mých dobrých znalostech 
vybraného území. Upřesňující informace jsem získával z uvedené literatury, návštěvami muzeí v 
Rokycanech a Radnicích a studiem místních zdrojů např. kronik obcí a pohovory s pracovníky obecních 
úřadů. 
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Abstract 
The aim of this thesis is to design bicycle trail (the CNS) surrounding Mlečice. The trail passes through 
area of the district Rokycany at their common borders and microregion Radnicko and Zbirožsko and the 
western border of the protected landscape area Křivoklátsko (the Protected Landscape Area). In the 
area there are several protected areas - PR V Horách, NPR Chlumská stráň, PR Jezírka, PR Lípa. The 
work compares the concepts of trail, bike trail and nature trail. It touches on the history and current 
situation of hiking and biking in Czech republic. Describes CHKO Křivoklátsko and briefly introduces a 
number of nature trails around, which can be visited. Design of route CNS describes not only the history 
of the villages and towns through which it passes, but also the geological and natural peculiarities. It also 
gives an interesting cultural sights in the vicinity and acquainted with the activities of world-renowned 
paleontologist Joachim Barrande. Work was prepared on base of a literature search on the various 
places and my good knowledge of this region. Advanced information I gained from the literature, visiting 
museums and town halls in Rokycany and Radnice and studying local sources such as municipal 
chronicles and interviews with municipal officers. 
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