FILMOVÉ RAKOVNICKO
„Rakovník je v podstatě známý tím, že jej ﬁlmaři
vyhledávají. Točilo se tady už více ﬁlmů a výhoda je také to,
že je blízko Prahy,“ odpověděl v roce 1989 režisér Dušan
Klein na otázku místních novin, proč si pro natáčení adaptace
románu Ladislava Pecháčka Vážení přátelé, ano! vybral právě
Rakovník. „Navíc u tohoto ﬁlmu jsme potřebovali malé okresní
město s hezkým náměstím a s továrním provozem,“ dodal.
Továrním provozem myslel Rakovnické keramické závody,
výrobce obkladaček známé značky RAKO (ve ﬁlmu podnik
na výrobu sanitární keramiky Fortuna) a náměstím rozlehlé
Husovo náměstí s řadou historických domů a dalších
stavitelských památek. Hlavní rakovnické náměstí
se objevilo také v televizním psychologicko-kriminálním
příběhu Nikdo neměl diabetes (2001) a tvůrci vůbec
nejznámějšího ﬁlmu z Rakovníka (a o Rakovníku),
renesančního obrázku Nezbedný bakalář, dokonce postavili
v ateliérech zdejší náměstí a s ním i celý Rakovník znovu
od základů jako divadelní kulisy, které poté smíchali se záběry
skutečných míst a staveb ve městě a jeho okolí. Cesty ﬁlmařů
do zdejšího kraje však nevedou jen do Rakovníka. U Řevničova
se natáčela špionážní komedie Česká spojka (2002),
na Jesenicku snímky Rusalka (1977) nebo hororová komedie
Choking Hazard (2003), hrad Krakovec byl sídlem rytíře Brtníka
z Brtníku (Ať žijí duchové!; 1976) a čaroděje Mrakomora (Princ
a večernice; 1977), a počet ﬁlmů, v nichž diváci viděli hrad
Křivoklát a Křivoklátsko, snad ani nelze spočítat: Tristan a
Isolda (2006), Naprosto osvětleno (2005), Anděl Páně (2005),
Kletba bratří Grimmů (2005), Smrt krásných srnců (1986),
Čarovné dědictví (1985), Zlatí úhoři (1979), Noc na Karlštejně
(1973), Dalibor (1956), Pohádka máje (1940) a mnohé
a mnohé další.
Přijmete-li naše pozvání, provedeme vás místy
Rakovnicka, která znáte z pláten kin a televizních obrazovek.
Půjdete po schodech, po kterých scházeli dětští hrdinové ﬁlmu
Ať žijí duchové, aby se podepsali v hladomorně, i princ Velen,
když vstupoval do podzemí Mrakomorova hradu, aby zachránil
Večernici, podíváte se na louku, kde stál hrad D´Or v legendě
Tristan a Isolda a kde bývalo ukrajinské městečko Trachimbrod
v příběhu Naprosto osvětleno, a také poznáte, jak ﬁlmaři dokáží
žonglovat s realitou, například že ﬁlmová chalupa převozníka
Proška (Smrt krásných srnců, Zlatí úhoři) stojí o pár stovek metrů
dál od té skutečné nebo že hrad Krakovec nemá střechu ani tak
prostorné sklepení s vachrlatou podlahou jako ve ﬁlmu
Ať žijí duchové!
Výchozím místem následujících výletů je město Rakovník,
ubytovat se můžete například v areálu přírodního Tyršova koupaliště
(chatky, obytné přívěsy, stany; telefon: 313 512 710, 602 527 030,
602 333 645; e-mail: jartimova@umk.cz). Přehled všech možností
ubytování v Rakovníku a okolí najdete na www.Rakovnicko.info.

Mapa na cesty Rakovnickem
Při výletech na místa ﬁlmových natáčení a
dalších cestách Rakovnickem nezabloudíte s
turistickou mapou, kterou v roce 2006 vydal
Svazek měst a obcí Rakovnicka ve spolupráci
s kartograﬁckým nakladatelstvím Žaket a s
ﬁnanční podporou Středočeského kraje. Dosud
nejobsáhlejší mapa Rakovnicka obsahuje i řadu
dosud neznámých, nepublikovaných nebo neprávem zapomenutých výletních cílů v regionu.
Kartograﬁckou část, která vznikla na základě
nového soupisu a zaměření turistických cílů, tras
a služeb, doplňuje rozsáhlý vlastivědný průvodce
o 12 tisících slovech, přehled pěších a cyklistických
tras a vybraných kontaktů včetně informačních
center. Mapa v měřítku 1 : 60 000 je v prodeji za
doporučenou cenu 40 Kč.
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výlety z Rakovníka na místa filmových natáčení
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1 - Bedlno, 2 - motorest Zálesák

Prospekt vydal v roce 2006 Svazek měst a obcí Rakovnicka
se sídlem v Rakovníku za přispění Středočeského kraje.
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Roman Hartl, archiv. Na titulní straně znak Rakovníka z mariánského
sloupu na Husově náměstí. Kontakt: region@rakovnicko.info

