
sobota 17. června 2017

Odjezd: v 6:30 hod. z parkoviště na nábřeží u zimního stadionu

Trasa autobusu: Pardubice – Lázně Bohdaneč – Chýšť – Praha – Nové Strašecí – Rakovník
(vystoupí všechny skupiny, autobus čeká na skupiny II. a III.) – Křivoklát (vystoupí skupina III.) –
Zbečno (vystoupí skupina II.) – Křivoklát (autobus čeká na příchod všech skupin) – Beroun –
Praha – Chýšť – Lázně Bohdaneč - Pardubice. Celkem (tam i zpět) 375 km.

Odjezd zpět: v 18:00 hod. z parkoviště u hradu Křivoklát  

Předpokládaný příjezd do Pardubic: mezi 20. a 21. hodinou

Trasy jednotlivých pěších skupin: 

I. skupina vystoupí v Rakovníku [1] a prohlédne si centrum města. Poté vykročí z náměstí po Č
jv. směrem po proudu Rakovnického potoka spolu s cyklostezkou. Údolím pokračuje 6 km kolem
železniční zastávky Chlum u Rakovníka až odbočí do levého údolního svahu a poté se společně s
M vrátí zpět do údolí k železniční zastávce Lašovice (+2 km, celkem 8 km). Po souběhu s  M
pokračuje dále do Pustovět, kde se případně občerství (+2,5 km). U železniční zastávky z údolí
odbočí  doprava a  přes Kalubice  [2] (+1 km) vystoupá stále  po  Č  k rozhledně Velká Buková,
pokochá  se  a  pokračuje  do  stejnojmenné  obce  [3]  s  předpokládanou  možností  občerstvení
v restauraci Na Kovárně (+4,5 km). Odtud je to již pouze 2,5 km po Č do Křivoklátu k hradu [4]
(celkem 18,5 km).

II. skupina vystoupí nejprve se všemi skupinami v Rakovníku [1], prohlédne si centrum města a
ve smluvený čas spolu se skupinou III. opět nasedne a pokračuje v jízdě.  Poté vystoupí až ve
Zbečně  [5],  kde  si  prohlédne  Hamousův  statek  a  případně  se  občerství.  Odtud  pokračuje  sz.
směrem po Z nejprve po silnici, z níž zakrátko odbočí vlevo proti proudu Berounky, od níž brzy
odbočí vpravo a v souběhu s naučnou stezkou Brdatka vystoupá na rozcestí Písky (3 km). Zde
pokračuje  doleva  po  Č nad  údolním svahem Berounky  přes  přírodní  rezervaci  Brdatka  [6]  a
Amalín [7] do Křivoklátu [4] (+3,5 km), odkud ještě dojde po Ž na vyhlídku Paraplíčko a stejnou
cestou se vrátí zpět do Křivoklátu k hradu (+2 km, celkem 8,5 km). Poté si prohlédne hrad nebo
využije některý z vycházkových okruhů. 

III. skupina vystoupí nejprve se všemi skupinami v Rakovníku [1], prohlédne si centrum města a
ve  smluvený  čas  spolu  se  skupinou  II.  opět  nasedne  a  pokračuje  v  jízdě.  Poté  vystoupí  na
Křivoklátě [4] a udělá si vlastní program. Může jít na hrad, na vyhlídku Paraplíčko nebo využít
některý z vycházkových okruhů. 

Převýšení: terén je vrchovinný, členitý, není skalnatý

V případě nepříznivého počasí bude zvolen přiměřený náhradní program.

Vstupné:  Rozhledna Velká Buková – 20 Kč

      Hamousův statek – dospělí 70 Kč, zlevněné 50 Kč

      Hrad Křivoklát – Gotické paláce – 80 minut – dospělí 160 Kč, zlevněné 110 Kč
           Gotické paláce – 45 minut – dospělí 120 Kč, zlevněné 80 Kč 

            Celým hradem – dospělí 190 Kč, zlevněné 130 Kč
           Na hradby – volně přístupný prohlídkový okruh

Možnosti občerstvení: Rakovník, Pustověty (pouze I. skupina), Velká Buková (pouze I. skupina),
Zbečno (pouze II. skupina), Křivoklát 

Mapa: zelená edice (1:50 000) KČT č. 33 Křivoklátsko a Rakovnicko (nejnovější je vydání z roku
2014)
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Cena: členové dospělí 250 Kč, členové děti 120 Kč, ostatní 300 Kč, děti nečlenů 150 Kč  

Přihlášky: přijímá Dagmar Ehrenbergerová,  e-mail:  egova@seznam.cz, mobil 739 569 070. Při
odhlášení od 14. dne před termínem akce a při nedostavení se k autobusu zaplatí každý stanovenou
cenu v plné výši.

Trasy  připravil,  výlet  vede  a  příjemné  zážitky  přeje  všem:  David  Šebesta  (776 823 797
Vodafon)

Turisticko-vlastivědný text.
[1] Rakovník –  město (16 500 obyvatel),  od roku 1992 městská památková zóna. Rakovník se
původně nazýval Rokytka a to podle říčky, která osadou protékala. Své dnešní jméno dostal údajně
podle báje o velikém hladomoru, který zasáhl kraj. Tehdy pomřelo mnoho lidu a neštěstí by zřejmě
pokračovalo dál, kdyby jednu moudrou ženu nenapadlo uvařit svým dětem k jídlu raka. V té době
se totiž myslelo, že rak, který získá po uvaření rudou barvu, je jedovatý. Děti však nepomřely,
Rokytka žila z raků a znovu se postavila na nohy. Pravděpodobnější však je, že Rakovník dostal
své jméno podle porostu,  který kdysi rostl  v tamních mokřinách.  Písemně je Rakovník poprvé
připomínán v roce 1252 jako sídlo soudu. Základ současné podoby (dlouhé náměstí) město získalo
ovšem až někdy kolem roku  1300. Majestátem českého krále  Jana Lucemburského byla městu
potvrzena práva, která mělo již ve  13. století (právo mílové, tržní právo). Rakovník měl statut
komorního města,  které však více než na vůli královské komory bylo závislé na momentálním
postavení nedalekého královského hradu  Křivoklátu. Jiří z Poděbrad povolil v roce  1471 městu
výstavbu zděných hradeb. Jeho nástupce Vladislav Jagellonský udělil Rakovníku v roce 1482 erb,
v němž se objevil i rak, protože již zřejmě nebylo správné povědomí o vzniku jména města. V 16.
století nastal velký rozvoj města. Začaly se stavět kamenné hradby, v nichž zvláště vynikly nové
brány (Vysoká a Pražská),  které  však  nebyly  nikdy  vskutku dokončeny.  Dařilo  se  chmelařství
a výrobě piva, které získalo věhlas i v zahraničí. Až Rudolf II. po staletích marného čekání povýšil
Rakovník v roce  1588 na  královské město. Rozvoj města byl později zabrzděn, protože ho díky
liknavosti místního představenstva minuly postupně silnice budované z Prahy do Karlových Varů
a Chebu. V roce 1833 vznikla v Rakovníku nejstarší reálná škola v Čechách, kterou nejprve vedli
piarističtí a později  premonstrátští kněží.  Dnes je  toto gymnázium pojmenováno po  spisovateli
Zikmundu Winterovi, který zde započal mezi roky 1874 a 1884 svou učitelskou dráhu. Rakovník
byl  od  roku  1865 okresním  městem,  kde  se  rozvíjel  i průmysl.  V roce  1875 vznikla  Ottova
mydlárna, dále byl uveden do provozu  cukrovar a další nové závody. Po těžbě  černého uhlí se
pozornost  soustředila  na  šamot a jeho  zpracování.  V roce  1883 vznikl  keramický  závod.  Od
počátku  20.  století  se  ve  městě  rozvíjí  výroba  kachlových  kamen,  mýdel  a  zpracování  tuků.
Významným  odvětvím  je  dodnes  tradiční  chmelařství.  Město  ovšem  nejprve  minul  moderní
dopravní prostředek, kterým byla železnice. Až
dodatečně  zde  vznikl  železniční  uzel,  který
Rakovník  připojil  na  nedalekou  Lužnou,  kde
procházela  hlavní  trať  z Prahy  do  Karlových
Varů. Dále okresní město získalo přímé spojení
s Berounem, Blatnem, Mladoticemi a Louny. V
současné době jsou ve městě závody na výrobu
čistících  a  pracích  prostředků,  dlaždic  a
obkladaček.  Jižně  od  města  probíhá  těžba
lupků (důl Rako).
Ve městě se dochovaly četné pozůstatky městského opevnění, především pozdně gotická Pražská
brána z roku 1516. Severně od Husova náměstí  význačná dominanta  města Vysoká brána z let
1519-24, vysoká 46 m, umožňuje široký rozhled. Na Husově náměstí se nachází pozdně gotický
chrám sv.  Bartoloměje  z přelomu  15.  a  16.  století  na  místě  původně  románského  kostela  sv.
Mikuláše, průčelí bylo novogoticky upraveno v roce 1885. V interiéru je cenná gotická kazatelna
od M. Rejska z roku 1504. Kostel měl původně samostatné opevnění, součástí byla i poblíž stojící
dřevěná zvonice s nízkými hrázděnými obvodovými stěnami z roku 1630 na místě starší z roku
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1493. Ve zvonici  se nacházejí  2 zvony,  zvon Žebrák z roku 1492 patří  k největším v Čechách
(průměr 1,6 m).  Jižně od kostela  stojí  cisterciácký dům z let  1771-81, v současné době je zde
umístěno Muzeum T. G. Masaryka. V jižní frontě náměstí se nachází barokní radnice s věží z let
1734-38. Barokní architektura je zachována i u řady dalších domů na náměstí – např. domy č.p. 28,
29, 30 a 54. Dům č.p. 55 na západní straně je renesanční (jeho sklepy a část obvodového zdiva
zřejmě  pozdně gotické).  Barokní  sousoší  Panny Marie  uprostřed  náměstí  pochází  z roku 1749
z dílny K. Knopfa. Severně od náměstí je zachována část bývalého židovského ghetta – zejména
renesanční  dům U Samsona zdobený sgrafity,  nyní  Galerie  Samson Cafée a  barokní  synagoga
z roku 1792, nyní Rabasova galerie. Pozoruhodné jsou i domy č.p. 227 (bývalá židovská škola) a
č.p. 185. V budově bývalé reálky severně od kostela sv. Bartoloměje je nyní gymnázium. Pamětní
deska připomíná působení spisovatele Zikmunda Wintera. Na hřbitově v sz. části města stojí kaple
sv. Rocha vybudovaná v roce 1726 J. F. Hybnerem. Hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice z let 1585-
86 byl rozšířen v roce 1600. U kostela se nachází hodnotná dřevěná zvonice z konce 80. let 16.
století,  jedna  z nejvýznamnějších  památek  české  pozdní  gotiky  (významná  i  v celoevropském
měřítku). Na západním okraji města stojí gotický kostel sv. Jiljí z roku 1487, později několikrát
upravován.  Jv.  od  kostela  (blíže
k centru  města  nad  soutokem
Rakovnického a Černého potoka)
stojí  socha  Panny  Marie  z roku
1701.  Židovský  hřbitov  na
východním  okraji  města  byl
založen v roce 1635, v dolní části
jsou  dochované  hodnotné
náhrobky. Od roku 2010 vede po
historických  i  přírodních
zajímavostech  města  naučná
stezka  (dlouhá  asi  4  km).  1  km
severně  od  okraje  města  se
nachází  „Kamenná  panna“,
pozoruhodný  historický  mezník
někdy považovaný za menhir.
[2]  Kalubice  –  sv.  od  malebné
osady stojí památný dub letní (obvod kmene 470 cm, výška 22 m). 
[3] Velká Buková – u obce byla v roce 2009 na plochém návrší (452 m) postavena 14 m vysoká
dřevěná  rozhledna  s kamennou  podezdívkou.  Rozhledna  má  trojúhelníkový půdorys,  nad
kamennou základnou, ve které je umístěna prodejna suvenýrů, toalety a úschovna kol, pokračuje
dřevěná  konstrukce vlastní věže z  modřínového dřeva. Zajímavým prvkem je  schodiště vedené
střídavě po vnější a vnitřní obvodové stěně. Celková výška věže je 14,2 m, vyhlídková plošina je
umístěna  ve  výšce  13,5 m,  vede  na  ni  celkem  74  schodů.  Nabízí  výhled  na  Křivoklátskou
vrchovinu, Rakovnickou pahorkatinu, za velmi dobré dohlednosti je vidět i Klínovec. 
[4] Křivoklát –  městys při Rakovnickém potoce se stejnojmenným hradem. Na místě dnešního
hradu snad stávalo přemyslovské hradiště, přestavěné a nově opevněné počátkem 12. století. V 2.
polovině 13. století proběhla přestavba na gotický kamenný hrad, později několikrát upravovaný
(významné pozdně gotické přestavby na přelomu 15. a 16. století). Z českých králů pobýval na
hradě zejména Karel IV.. V 16. století sloužil Křivoklát jako státní vězení. Po požáru v roce 1643
ztratil svůj dřívější význam, nadále však zůstával střediskem rozsáhlého panství. V roce 1685 byl
prodán Valdštejnům, v roce 1733 jej získali Fürstenberkové. V roce 1826 hrad opět vyhořel, potom
následovala  řada  necitlivých  stavebních  zásahů.  Od  80.  let  19.  století  začaly  renovační  práce
s cílem zachránit původní historické hodnoty (architekti J. Mocker a K. Hilbert). V roce 1929 byl
hrad odkoupen státem, po roce 1948 došlo k dalším systematickým rekonstrukčním úpravám. 
Dominantami hradu jsou 32 m vysoká válcová Velká věž a hranolová Prochoditá věž, mezi nimiž
se rozkládá  trojkřídlý  hradní  palác  s kaplí  obklopující  2.  nádvoří.  Ze  západu navazují  manské
domy, budova purkrabství a hejtmanský dům (1. nádvoří se studnou s rumpálem). Uvnitř hradu se
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nachází cenné zařízení a umělecká díla z různých historických období, je zde i galerie sochařství
pozdní gotiky. Významný je především Královský neboli Velký sál (dnešní podoba z 15. století)
zaklenutý hvězdovou klenbou, původně vyzdobený freskami (fragmenty jsou zachovány dodnes).
Po Vladislavském sále na Pražském hradě jde svým rozsahem o 2. největší gotický sál v Česku.
Součástí prohlídky je pozoruhodná pozdně gotická hradní kaple zaklenutá síťovou klenbou, bohatá
fürstenberská knihovna i vězení a mučírna s původním vybavením. Na nádvoří se nachází kulatý
křížový kámen. 
Z umělecko-historického hlediska náleží hrad Křivoklát k našim nejcennějším gotickým a pozdně
gotickým památkám. Nabízí 4 prohlídkové trasy. Na hradě se konají četné kulturní akce (např.
Setkání řezbářů, Léto na Berounce, Křivoklání atd.). V podhradí se nachází Muzeum motocyklů –
expozice sériově vyráběných motocyklů Jawa z let 1929-53.
Městys Křivoklát vznikl v roce 1896 sloučením Amalína a obce Budy v podhradí. V Budech se
nachází původní mlýn Podhradec z 16. století, upravený v 18. století. Poblíž cesty k Amalínu stojí
pomník Karla Egona II. z Fürstenberka z roku 1858 (busta od E. Maxe). Nedaleko se nachází sloup
sv. Jana Nepomuckého z roku 1708. 
U hradu začínají 4 vycházkové okruhy. Na modrém (tzv. Bednářská stezka) vznikl Lesní rekreační
areál Lesů ČR s dětským hřištěm. Na parkovišti pod hradem začíná naučná stezka Paraplíčko.

[5] Zbečno – poprvé připomínáno již v roce 1100 jako dvorec českých knížat. Původně románský
kostel sv. Martina byl později přestavěn goticky, v letech 1691-1717 zbarokizován, v roce 1831
přistavěna věž,  uvnitř  barokní  mobiliář.  Západně od kostela  se  nachází  fara  z  roku 1707.  Na
protější  straně  návsi  se  nachází  velmi  cenný  roubený  špýcharový  dům  z roku  1760  zvaný
Hamousův statek (č.p. 22). Je řazen k nejvýznamnějším lidovým stavbám v Čechách. Kaplička na
západním okraji připomíná místo, kde byl údajně při svém návratu z lovu zavražděn v roce 1100
kníže Břetislav II.. Sídlí zde CHKO Křivoklátsko. Klenutý Masarykův most pochází z let 1924-25.
[6]  Brdatka  – přírodní  rezervace  (33,89 ha,  vyhlášena  v roce  1984)  –  skalnatý  svah porostlý
převážně habrovými doubravami, na skalních výchozech převládají  zakrslé doubravy, v dolních
partiích blíže řeky spíše suťový les. Na skalních výchozech orientovaných k jihu na nevelkých
plochách se vyskytují i skalní stepi s charakteristickou květenou (tařice skalní, bělozářka větvitá
aj.), významný je i výskyt plazů. Územím prochází naučná stezka Brdatka. 
[7] Amalín – v 2. polovině 16. století hospodářský dvůr, během 17. a 18. století propojen s osadou
Čamrdoves (od roku 1818 Amalín).  Kostel  sv. Petra a Pavla pochází  z 1.  poloviny 16. století,
v roce 1728 zbarokizován, v roce 1885 novogotická přestavba podle plánů J. Mockera. Několik
zajímavých roubených stavení – zejména domy č.p. 31, 35 a 38. Poblíž hájovny (původně z 18.
století) stojí socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1733. Severní část obce byla vybudována až po
roce 1918. 1 km severně se nachází barokní kaplička sv. Eustacha.   
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