Výlet třetí
NA HRAD RYTÍŘE BRTNÍKA
Trosky gotického hradu Krakovce, který patří k vrcholným
stavbám české hradní architektury a v roce 1414 byl posledním
místem v Čechách, kde před odchodem do Kostnice pobýval
mistr Jan Hus, proslavil také dětský ﬁlm Ať žijí duchové!
z roku 1976, ve kterém se Krakovec stal hradem Brtníkem, kde
straší duchové rytíře Brtníka z Brtníku a jeho dcery Leontýny.
Díky trikům dostal Krakovec ve ﬁlmu i novou střechu, kterou
ve skutečnosti nemá už více než 200 let. V roce 1978 zavítali
ﬁlmaři na Krakovec znovu, tentokrát
se stal doupětem pána
všeho nečasu,
čaroděje Mrakomora
v pohádce Princ
a Večernice.
Na Krakovci
se natáčel také
ﬁlm Komedianti
(1954) podle
povídky Ivana
Olbrachta Bratr
Žak. Nedaleko
Krakovce, v hospodářském dvoře
Sadlno u Slabec, vznikla scéna
požáru ve ﬁlmu Náhodou je príma! (1987), příběhu pro mládež
o lásce s vlasy od inkoustu.
Vlakem a pěšky:
Z Rakovníka vlakem (trať 162,
směr Mladotice) do zastávky
Všesulov (asi 25 min.). Dále
po pěší KČT 6032 do Krakovce 5.
Dále po trase tématického výletu
Krajem mládí Jaroslava Vrchlického
(viz samostatný prospekt), a to: po
CT 0043 do Šípů 7,5. Dále po silnici
přes Bělbožice do Čisté 12,5 (v obci
Muzeum Čistecka ). Z Čisté zpět do
Rakovníka vlakem (asi 30 min.).
Na kole:
Z Rakovníka (Tyršovo koupaliště) kolem
ČOV a Pavlíkovskými vršky na silnici
II/233. Dále po silnici II/233: Pavlíkov 5,8 (v budově OÚ expozice tvorby
graﬁka a malíře Jiřího Anderleho) – Pavlíkov, samota Křižovatka 7,4.
Dále po CT 0046: Panoší Újezd 9,1 – Hůrka, křižovatka 10,4 (u křižovatky pomník pozemkové reformy z roku 1932). Dále po silnici do Rousínova 12,9 (vesnická památková zóna, pamětní deska opernímu pěvci
Karlu Burianovi, za vsí židovský hřbitov). Dále po CT 0044: Zhoř 14,9
– Krakovec 16,9. Dále po silnici: Krakov 19,4 – Malinová 21,4 – Hvozd
23,6 – Senec 26,1 – Lubná 27,1. Dále po pěší KČT 0047 do Rakovníka,
u stadionu 31,1. Dále po CS 351 na Tyršovo koupaliště 34,2.
Jídlo, občerstvení:
Restaurace U hradu, Krakovec
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Mapa na cesty Rakovnickem

www.Rakovnicko.info

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.

akce!

FILMOVÉ RAKOVNICKO

výlety z Rakovníka na místa filmových natáčení
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1 - Krakovec, 2 - Křivoklát, 3 - Týřovice

Prospekt vydal v roce 2006 Svazek měst a obcí Rakovnicka
se sídlem v Rakovníku za přispění Středočeského kraje.
Texty a graﬁcká úprava: Roman Hartl. Fotograﬁe: Markéta Polívková,
Roman Hartl. Na titulní straně kulisy hradu pro ﬁlm Tristan a Isolda.
Kontakt: region@rakovnicko.info

