Branov
Branov – to je vůně řeky,
Ota Pavel, přívoz...

Zveme vás na romantickou plavbu přes Berounku pod Branov, kde přímo na břehu najdete Pamětní síň spisovatele Oty Pavla.
Ano, Luh pod Branovem, který patří k obci Branov na Rakovnicku. Tady najdete přívoz s chalupou Karla Proška z tvorby Oty Pavla (Smrt
krásných srnců), tady se můžete kochat lesy,
řekou a samozřejmě fotografiemi a psaním
Oty Pavla.
Obec Branov byla založena pravděpodobně až
po husitských válkách, avšak první zmínka o ní
je ve staré manské knize a pochází až z roku
1551. V té době byla branovským osadníkům
uložena robotná povinnost střežit nepřetržitě čtyřmi muži přední vrata hradu Křivoklátu.

Petr Haničinec na loďkách

Tři střelci museli chodit na lov se samostříly
a v pohotovosti byli neustále dva poslové.
Od slova bránit nejspíše vznikl název obce. Ten
má i druhou verzi. Branov byl a stále je obklopen hlubokými lesy a stahování dříví z kopců
se říkávalo branit
K návštěvě zve i vyhlídka u Zpropadeného
zámku (terénní útvar bez stavebních známek),
kterou najdete slabou půlhodinku chůze lesní
cestou z Luhu. Patrně zde stávala středověká
tvrz nebo laténská obchodní stanice. Nachází
se na vysokém ostrohu přímo nad Berounkou.
Z vyhlídky je krásný pohled do kraje na Nezabudice a Hracholusky. Pod vyhlídkou je vidět
Rozvědčík a za ohybem řeky i Čechův mlýn
s jezem. Legendární louka Brtva, známá z knih
Oty Pavla, leží vlevo přímo na břehu řeky.

Přijeďte, jste srdečně zváni!

Náš tip
Proslulý přívoz s pamětní síní Oty Pavla je během
sezony stále v provozu. Návštěvní doba je zde od
května do konce června: pátek 16 - 19 h., sobota
9 - 19 h., neděle 9 - 15 h. V červenci a v srpnu od 9
do 19 hodin. Od září následuje provozní doba stejná
jako na jaře.
Po dohodě na tel. 724 862 188 bude Pamětní síň
i přívoz otevřena i mimo provozní dobu.

