PRAVĚK

U DRÁHY
Pro lepší spojení tetínských a koněpruských lomů
s berounskými vápenkami byla v roce 1898 uvedena
firmou Franz Schön a synové do provozu železniční
trať o rozchodu 760 mm. Hlavní trať začínala v areálu Králodvorské cementárny a přes Damil vedla do
Koněprus, kde končila na km 10,5342 v lomu Žabka.

TETÍNSKÉ VYHLÍDKY II

V jeskyních i otevřeném terénu poblíž Tetína byly
nalezeny stopy po osídlení od středního paleolitu
až po středověk. Nejstarší nálezem je pazourkový
hrot z jeskyně Turské maštale, stáří 200 tisíc let.

SLOVANÉ
V roce 1962 definitvně skončila težba vápence na
Damilu a ve stejném roce byl ukončen i provoz
malodráhy. Koleje a pražce byly vytrhány a těleso
dráhy na mnoha místech odstraněno. Přesto nám v
oblasti Damilu zůstalo několik pozůstatků dodnes.
Kromě tunelu do Modrého lomu jsou to obě rampy
překladiště Damil, náspy, po kterých vede i část této
naučné stezky, a propustek.
V roce 2006 při stavbě rodinných domků bylo
nalezeno zatím nejstarší tetínské středověké
pohřebiště. Stáří nálezů z poslední třetiny 9.století
do první poloviny 10 století je důležitou stopou pro
určení stáří tetínského hradiště. Podle toho se zdá,
že Tetín byl založen minimálně o dvě až tři desetiletí
dříve, než se předpokládalo.

Více informací o dalších
naučných stezkách najdete na
www.karlstejnsko.info

VRCH DAMIL

Obec Tetín leží v členité krajině, a tak se tu
návštěvníkům otevírá plno vyhlídek. Naučná stezka Tetínské vyhlídky I propojuje výhledy z Tetína
na Berounku a okolí, naučná stezka Tetínské vyhlídky II vás zavede naopak na vrch Damil a další
místa, odkud je vidět samotný Tetín, Beroun a
okolní krajina. Obě stezky se potkávají na náměstí
9. května u kostela sv. Ludmily.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

TETÍN
První zmínka o vesnici pochází z roku 1088, kdy
Vratislav II. daroval pozemky „pod horou Tetín“ a
jednoho tetínského poddaného jménem Denava
Vyšehradské kapitule.
V roce 1422 byl Tetín obléhán husity, kteří
nakonec zcela poničili tehdy již opuštěný tetínský hrad a vypálili dřevěný kostel, který stál na
místě dnešního kostela sv. Ludmily.
V roce 1632 čelil Tetín nájezdu císařských
vojáků. Při jejich řádění byly mimo jiné vypáleny
tetínské kostely a manský dvůr Albrechta
Enygelharta z Vejšlic, který stál na místě dnešního zámečku. Sotva byl Tetín aspoň částečně
zrekonstruován, nájezd si v roce 1639 císařští
vojáci zopakovali.
V roce 1653 na Tetíně žilo osm sedláků a dva
chalupníci, celkem asi 40 obyvatel. Ti vlastnili
čtrnáct potahů, deset krav, třináct jalovic, osm
ovcí a čtyřicet devět prasat.
Z doby Josefského vojenského mapování ze 60.
let 18. století pochází následující popis Tetína:
„Ve vesnici jsou tři kostely, solidní fara a zděný
poplužní dvůr. Kostely obklopují dobré ohradní
zdi, zahrada u poplužního dvora, v níž stojí kaple,
je oplocená. Potok protékající vsí má nad ní
blátěné dno, ve vsi tvoří rybník s pevnými břehy, vhodný pro napájení koní, a pod vsí pohání
zděný mlýn.“
Ve 2. polovině 90. let došlo k otevírání nových
vápencových lomů kolem Tetína a Koněprus.
Příležitost nové práce přilákala na Tetín mnoho
potulných kameníků a povozníků. Tetín se rychle
rozrůstal a ve 20. letech 20. století zde žilo dosud
nepřekonaných 1 200 obyvatel.
Od konce 2. světové války docházelo k úbytku
obyvatel, který trval v podstatě až do konce 20.
století. Až v posledních letech začíná počet obyvatel Tetína stoupat.
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