Vycházka k troskám hradu Týřova, prohlídka Skryj včetně místního muzea
a vycházka do Přírodní rezervace Jezírka (celkem cca 15 km).
Doporučený program (výchozí místo – Skryje):
1) Vycházka ze Skryj na hrad Týřov: Ze Skryj po pěší KČT 0001 ke skryjskému mostu 1. Dále po pěší KČT 6118: Týřov, zřícenina 3 – Skryje,
most 5. Dále po pěší KČT 0001 do Skryj 6. 2) Procházka po Skryjích
– vesnická památková zóna, muzeum, hřbitov (po místní komunikaci
vpravo vedle bývalé školy). 3) Vycházka do Přírodní rezervace Jezírka.
Ze Skryj po pěší KČT 1408: Skryjské jezírko 3 – Skryje 6.

Mapa na cesty Rakovnickem
Při výletech Křivoklátskem 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.

K ŘI V OK L ÁTSK EM

Den druhý
Po stopách Fialového poustevníka

Občerstvení, jídlo:
Restaurace penzionu Trilobit, Skryje
Občerstvení U Vydry, Skryje (v tábořišti Ahoj)
Camping Na Slapnici, Skryje
Týřov, Skryje
Příběh poustevníka a malíře Václava Matouška (1883-1947),
který šestnáct let žil stranou lidí pod hradem Týřovem, měla být
Pavlova nejkrásnější kniha. Bohužel ji nestihl dokončit, zůstala
jen životopisná črta Fialový poustevník. Matoušek, kterému lidé
z okolí přezdívali Gándhí pro jeho drobnou, hubenou postavu,
šátek, který nosil uvázaný jako turban kolem hlavy i volné šaty,
které měl na sobě v zimě v létě, odešel od lidí z nešťastné lásky.
Maloval obrazy, které vyměňoval za jídlo a dostal za ně i dva
kocoury, kteří mu řadu let dělali společnost v jeho chatce
slepené z kamenů, napůl v zemi, napůl nad zemí. Zemřel roku
1947, když se v loďce z dutého kmene pokoušel přeplout řeku
a spadl do vody (traduje se též, že se tak stalo, když se pokoušel
zachránit jednoho z kocourů, kterého unášela řeka) a dostal
zápal plic, kterému podlehl. Byl pohřben ve Skryjích. V místech,
kde stála jeho chatka (původní poustevna se nezachovala),
vznikla nedlouho po jeho smrti chatová osada Matouškov.
Kromě Oty Pavla psal o Václavu Matouškovi také spisovatel
Karel Mejstřík.
Místo při soutoku Oupořského potoka a řeky Berounky,
kde Matouškovo obydlí stávalo, se nachází v jednom
z nejcennějších přírodních území CHKO Křivoklátsko, v Národní
přírodní rezervaci Týřov, a je přístupné po značené turistické
trase od skryjského mostu, stejně tak blízké zříceniny
královského hradu Týřova, ze kterých je krásný výhled
do údolí řeky Berounky.
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DEN 2., 3.
1 - Skryje, 2 - Roztoky

Skryje
Hrob Václava Matouška

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: Radomír Dvořák,
Roman Hartl. Na titulní straně úryvek z povídky Smrt krásných srnců.
Kontakt: region@rakovnicko.info

www.rakovnicko.info
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