
138,8  soutok  Radbuzy a  Mže

138,3  potrubí

137  železniční most  Plzeň – Bílá Hora

136,3  silniční most

136  Úslava

135,2  silniční most

134,4  jez Bílá Hora - nesj - př. vlevo 

133,1  pěší most papírna 

129  jez Bukovec - nesj - př. vlevo

125,8  zřícenina Věžka vl

125,1  jez Dolanský mlýn - sj - př. vpravo

124,9  táb. U Dolanského mostu - vp

121,8  Klabava 

120  jez Telin  - sj - př. vpravo

119,1 táb. U Jezu Nadryby - vl

119  jez Valentovský mlýn - sj - př. vpravo

118,2  táb. U přívozu Nadryby - vl 

117  Dírka - vp

115,4  jez Darová - nebezpečný!!! - př. vlevo

114,5  Darová přívoz

112,4  táb. Planá - vl

111,4  jez Kaceřovský mlýn - sj - př. vlevo

109,1  jez Žíkovský mlýn - sj - př. vlevo

105,9 zřícenina Libštejn - vp 

105,8  jez Libštejnský mlýn - nesj - př. vlevo

103,5  táb. Kobylka - vp

102,9  Střela 

101,9  táb. Liblín Na střelnici - vp

101,5  stupeň

101,3  silniční most

101,2 Contry stodola - vp

100,5  jez Liblínský mlýn - sj - př. vpravo

99,4  peřej u skály

97,8  táb. Na Rybárně - vl 

96,2  Radnický potok

95,4  Třímanské skály - vp

93,6  jez Podkrašovský mlýn - sj - př. vpravo

92,1  hrad Krašov - na skále vl

90,3  táb. U mloka - vp

89,3  táb. U Potůčků - vl

88,2  jez Lejskův mlýn - sj - př. vpravo

85,5  kostel Sv. Petra a Pavla - vl - 200 m

83,8  Chříčský potok

81,9 táb. U Varských - vl

81,9  jez Zvíkovec - nesj - př. vlevo

81,7  silniční most

81,5 táb. Pod mostem - vp

81,4  Javornice

81,3 táb. U Nejdeckých - vl

80,7  jez Kočkův mlýn - sj - př. vpravo

79  Komáří ostrov (také Ostrůvek lásky)

77,4  jez Čilá - sj - př. vpravo -  peřej

77,3 Zbirožský potok

75,6  táb. Ahoj Skryje - vp

75,1  silniční most

74  Úpořský potok

74 zřícenina Týřov - 500 m vp

73  Týřovické skály vp 

72  Kouřimecká rybárna - vp

71  Čertova skála vl 

69,7  Kněžská skála vl 

68,6  Tyterský potok

68,6 U Rozvědčíka 200 m vl

67,5  pamětní síň O.Pavla - vp

66,8  jez Nezabudický mlýn - nesj - př. vpravo

66,5  táb. Branov - vp

64,8  táb. Višňová I - vl

64,6 táb. Višňová II - vl

64,4 táb. Višňová Hájek - vl

64,2  táb. Višňová U přívozu - vl

63,1  jez Roztoky - nebezpečný!!! - př. vlevo

62,8  Aljaška - vl

62,7  silniční most

62,6 hrad Křivoklát - 1,5 km vl

62,5  táb. Roztoky Mezi mosty - vp 

62,4  železniční most

54,2  táb. Riviera - vl

54,1 Klíčava

53,5 Hamousův statek - 300 m vl

53,4  silniční most

52,7  silniční most

51,7  táb. Míšův Ranč - vl

51  jez Valentův mlýn - sj - př. vpravo

50,6  táb. U jezu  Račice - vp

47,2  železniční most

43,1  silniční most 200 m vl 

42,9  jez Nižbor - stavba - př. vlevo

41,4  pěší lávka

39,6  jez Hýskov - nesj - př. vlevo

37,6  táb. Plešivec - 200 m vl za žel. tratí

35,4  táb. Na hrázi Beroun - vl

35,3  jez Beroun!! - sj -  př. vpravo - šupna  

35,2  silniční most 

34,9  pěší lávka

34,4  dálniční most

34,3 Litavka

34,2  železniční most

34  začátek CHKO, NP Český kras 

32,4  Tetín - vp na skále

30,9  lom Alkazar - vl, vápencové skály vp 

30,6  Loděnice (Kačák)

29,5  táb. U náplavy - vl 

29,3  silniční most 

26,1  táb. Karlštejn - vl

25,3  silniční most

24,3  jez Karlštejn - sj - př. vlevo

22  pěší lávka

21,6  jez Zadní Třebáň - sj - př. vpravo

21,3  táb. Ostrov - vp

19,5  jez Řevnice - sj - př. vpravo

19,3 silniční most

18,1  silniční most

16  jez Dobřichovice - nesj - př. vpravo

16 táb. Dobřichovice

15,8  silniční most

15,5 půjčovna lodí U lávky - 100 m vl

15,2  pěší lávka

11,8  jez Mokropsy - nesj- př. vpravo

10  Kazín - na skále vp

8,3  pěší lávka

8,2 jez Černošice - nesj - př. vlevo

3,8  pěší lávka

3,7 Radotínský potok

1,5 dálniční most

0,5  silniční most Lahovice

0 ústí do Vltavy

PŮJČOVNA LODÍ NAD BEROUNKOU

+420 723 715 716
http://pujcovna-lodi-berounka.eu

Berounka kilometráž


