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I. PROHLÍDKOVÝ OKRUH - INTERIÉRY HRADU
Napříč českou historií aneb Rozmanitost slohů na Křivoklátě
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Výběrová prohlídková trasa. Odhalíte důmyslně propracovaný středověký
fortiﬁkační systém, tedy jižní hradbu horního hradu, východní hradební břit,
„pruhovanou“ baštu a křivoklátský donjon, tedy obrannou a obytnou velkou věž
(první, druhé a třetí patro). Trasa je fyzicky náročnější, návštěvníci v jejím průběhu
zdolají přes tři sta schodů! II. okruh je otevřen pouze od dubna do října.
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Pomník knížete
Karla Egona II. Fürstenberka
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Expozice Lesy kolem nás
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Vyhlídka z Paraplíčka
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1 hrad Křivoklát
2 rozcestí před hradem
3 sklepy pivovaru
4 kaplička sv. Trojice
5 vyhlídka U Trojice
6 pomník padlých
7 pomník K. E. II. Fürstenberka
8 vyhlídka Paraplíčko
9 kostel sv. Petra
10 hřbitov
11 gloriet
12 kaplička sv. Eustacha
13 IVS LČR Křivoklát
14 Budský tunel
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SOKOLÍ
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LEONTÝNINA CESTA
ˇ
BEDNÁRSKÁ
STEZKA
KRÁLOVSKÁ PEŠINA

Gloriet na Zámeckých cestách
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Budova IVS LČR Křivoklát

TU

IVS Lesy ČR Křivoklát, Hradní ul. 3, 270 23 Křivoklát
Taťána Friebertová, tel.: 724 525 036, 313 558 242, friebertova.ls180@lesy.cz
Otevírací doba: po-pá 8.00 - 15.00, so-ne a svátky 10.00 - 16.00
Pro objednané návštěvníky možno otevřít po dohodě mimo uvedenou dobu.
Vstupné zdarma.
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Středisko dále nabízí: ubytování v apartmánech (celková kapacita 18 míst);
organizační zajištění poznávacích výletů a vycházek s odborným výkladem;
besedy a přednášky; lesnickou pedagogiku; kombinované programy
pro kolektivy přizpůsobené požadavkům návštěvníků; doprovodné
programy (návštěva hradu a ostatních památek); organizace ﬁremních akcí
(zasedací místnost s kapacitou 40 míst vybavená dataprojektorem). Pro školní
kolektivy jsou programy s přírodovědným zaměřením poskytovány zdarma.
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Nevšední a zajímavá expozice Les kolem nás dokáže zaujmout a oslovit
návštěvníky všech věkových kategorií. Je vytvořena tak, abyste se zde cítili
jako v lese, od podlahy se stopami zvěře pokryté hrabankou, přes jednotlivé
exponáty, až po zvukovou kulisu bublajícího potůčku a ptačího zpěvu.
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INFORMAČNÍ
A VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO
LESŮ ČESKÉ REPUBLIKY
KŘIVOKLÁT
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VYCHÁZKOVÉ

Křivoklát z Bednářské stezky

A

Hrob rodičů
spisovatele Antonína Trýba

A Sokolí
B Leontýnina cesta
C Bednářská stezka
D Královská pěšina
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II. PROHLÍDKOVÝ OKRUH - EXPOZICE LOVECTVÍ, VELKÁ VĚŽ A OCHOZY
Obranný systém hradu Křivoklátu (Velká věž)
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Kostel sv. Petra
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Základní prohlídková trasa, zahrnující horní nádvoří a většinu interiérů horního
hradu. Navštívíte místnost odjakživa nazývanou Stříbrnice, samozřejmě srdce
Křivoklátu - hradní kapli, sály Rytířský a Velký královský, Fürstenberskou knihovnu
a obrazárnu a hradní muzeum. Na závěr Vás průvodce zavede do hradních sklepení, užívaných nejčastěji jako vězení, a do přízemí Velké věže - do hladomorny.
Seznámíte se nejen s historií hradu a českých zemí od středověku až po dvacáté
století, ale také s vývojem uměleckých slohů u nás, především pak od románského slohu přes ranou gotiku až po pozdní gotiku Vladislavskou.
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Otevírací doba v roce 2007:
1. 4. - 30. 4.
denně (mimo PO)
1. 5. - 31. 5.
denně (mimo PO)
1. 6. - 30. 6.
denně (mimo PO)
1. 7. - 31. 8.
denně (mimo PO)
1. 9. - 30. 9.
denně (mimo PO)
1. 10. - 31. 10.
denně (mimo PO)
1. 11. – 20.12.
SO, NE a svátky

ORIENTAČNÍ PLÁN VYCHÁZKOVÝCH OKRUHŮ

Vycházkové okruhy kolem hradu Křivoklátu vznikly společným
úsilím Svazku měst a obcí Rakovnicka, Správy státního hradu
Křivoklátu, Lesů ČR Křivoklát, Správy CHKO Křivoklátsko a
obcí Křivoklátska. Začátek i konec všech okruhů je na rozcestí
před hradem Křivoklátem (mezi hradem a sklepy pivovaru).

SOKOLÍ
Délka: 3,4 km. Náročnost:
Čas vycházky: 1,5
hodiny. Obuv: Dobrá vycházková, turistická. Značení: Od
hradu k vyhlídce Paraplíčko po žluté pěší trase KČT 6053,
dále po značkách vycházkového okruhu (žluto-bíle úhlopříčně
dělený čtverec). Popis trasy: Dobře schůdný okruh vede mezi
hradem a Paraplíčkem po fürstenberských vycházkových tzv.
Nových cestách z první poloviny 19. století a zároveň po trase
Naučné stezky Paraplíčko (4 zastávky – pomník Karla Egona
II. Fürstenberka a hrad Křivoklát, fauna, ﬂóra, obec Roztoky
a zajímavosti v okolí). Z Nových cest pěkné výhledy na hrad
Křivoklát. Z Paraplíčka výhled na Roztoky a do údolí řeky Berounky. Z Paraplíčka namáhavější stoupání (výhled na hrad)
do Amalína s novogotickým kostelem sv. Petra a lidovou architekturou. V Amalíně okruh možno prodloužit o prohlídku
křivoklátského hřbitova.

KRÁLOVSKÁ PĚŠINA
Délka: 4 km. Náročnost:
Čas vycházky: Asi
2 hodiny. Obuv: Turistická. Značení: Zeleno-bíle úhlopříčně
dělený čtverec. Popis trasy: Náročnější okruh s velkým převýšením (asi 100 m). Od hradu strmý sestup do údolí Rakovnického potoka, nato namáhavý výstup na protější svah (cestou
zpět totéž v obráceném pořadí). Na okruhu pěkné výhledy na
hrad. V jednom místě (viz mapka) vede okruh nad železničním Budským tunelem, nejdelším (235 m) ze tří tunelů mezi
Městečkem a Křivoklátem. Při ražení tunelů (celková délka 607
m) v 70. letech 19. století zahynulo 10 lidí. Z okruhu odbočka k vyhlídce Na Hřebínku (1 km od okruhu; výhled na obec
Roztoky)

BEDNÁŘSKÁ STEZKA
Délka: 3 km. Náročnost:
Čas vycházky: Asi
1 hodina. Obuv: Dobrá vycházková, turistická. Značení: Celý
okruh značen modro-bíle úhlopříčně děleným čtvercem. Popis trasy: Část okruhu od hradu k obrátce zpět ke hradu vede
po staré stezce, po které chodívali bednáři z Městečka a dvora
Míče za prací do hradního křivoklátského pivovaru. Z pěšiny
pěkné výhledy na hrad Křivoklát. Cesta zpátky ke hradu vede
údolím Rakovnického potoka kolem sportovního areálu Kolečko v místě zvaném U Kolečka - název připomíná čižbáře,
který tady v údolí kdysi choval na ostrůvku ohrazeném kruhovou strouhou mravence, jejichž vajíčky krmil své ptáčky. Jinak
nenáročný a dobře schůdný okruh končí poměrně namáhavým
stoupáním po točité pěšině z údolí potoka ke hradu.

LEONTÝNINA CESTA
Délka: 8 km. Náročnost:
Čas vycházky: 2-3
hodiny. Obuv: Turistická. Značení: Od hradu k rozcestí Písky
po červené trase KČT 0039, dále po značkách vycházkového
okruhu (červeno-bíle úhlopříčně dělený čtverec). Popis trasy:
Okruh vede křivoklátskými lesy po dobře schůdných cestách
a pěšinách. Část okruhu vede Přírodní rezervací Brdatka po
Naučné stezce Brdatka (9 zastavení – fauna a ﬂóra rezervace).
Mezi Amalínem a vyhlídkovým glorietem vede naučná stezka
po jedné z fürstenberských vycházkových tzv. Zámeckých cest
z první poloviny 19. století s výhledy do údolí řeky Berounky.
U glorietu (obnovená stavba z poloviny 19. století. Gloriet stojí
podle místní tradice v místě, kam s oblibou chodívala kněžna Amálie, milovaná manželka knížete Karla Egona II. Fürstenberka) si lze zpestřit vycházku o výstup (0,5 km) po točité
pěšině ke kapličce sv. Eustacha. V poslední části cesty pěkné
výhledy na křivoklátskou krajinu a hrad Křivoklát.

Popis zajímavých míst
Kaplička sv. Trojice - sv. Vendelína (4) – Původ, ani stáří
trojboké kapličky na skále před hradem Křivoklátem není známé, postavena byla asi na přelomu 17. a 18. století. Ve výklencích bývaly obrazy ukřižovaného Ježíše Krista, sv. Jana Křtitele
a sv. Vendelína, později se uvádí též obrazy Kristova narození,
křtu a ukřižování. V jedné staré kramářské písni se zpívá, že v
kapličce byla zaživa zazděna hříšná dcera křivoklátského purkrabí. Na ostrohu za kapličkou je zřízena vyhlídka, vede k ní
pěšina, která začíná u mostku k parkovišti nad hradem.
Pomník Karla Egona II. Fürstenberka (7) – Čtrnáct metrů
vysoký novogotický pomník knížete Karla Egona II. Fürstenberka (1796-1854) vytesal pražský kameník Karel J. Svoboda
podle předlohy knížecího stavitele Antonína Jiruše. Busta
knížete, zhotovená v nadživotní velikosti z bílého tyrolského
mramoru, je dílem sochaře Emanuela Maxe, vyhledávaného
umělce své doby, který se mimo jiné podílel i na výzdobě Karlova mostu v Praze. Pomník věnovali roku 1860 vděční úředníci a služebníci knížecího fürstenberského domu v Čechách
jako projev úcty a lásky ke knížeti, „v celém okolí nezapomenutelnému“ - velkému dobrodinci, podporovateli věd a umění,
zakladateli několika průmyslových podniků, hospodářských
dvorů, vesnic atd.
Amalín – Neobvyklý název Amalín (dříve též Amáliina hora)
dal původně samostatné osadě (součástí Křivoklátu je od 80.
let 19. století) v první polovině 19. století kníže Karel Egon II.
Fürstenberk na počest své ženy kněžny Amálie Bádenské, s níž
se oženil roku 1818. Dřívější název Amalína byl Čamrdoves;
pojmenování vzniklo zřejmě podle zaměstnání místních lidí
– knoﬂíkářství (čamrda = knoﬂík).

Kostel sv. Petra (9) – Novogotická stavba podle návrhu architekta Josefa Mockera (1835-1899), stavitele svatovítské katedrály v Praze na Hradčanech (v letech 1873-1899) a restaurátora řady předních gotických památek (mj. Prašná brána v
Praze, hrad Karlštejn nebo chrám sv. Barbory v Kutné Hoře).
V 80. a 90. letech 19. století vedl Josef Mocker také obnovu
hradu Křivoklátu, zpustošeného velkým požárem v roce 1826.
Na přání tehdejších majitelů Křivoklátu – knížat z Fürstenberka, se Mocker ujal též přestavby knížecího patronátního
kostela sv. Petra v Amalíně, založeného počátkem 16. století a
rozšířeného ve 20. letech 18. století. Novogotický kostel podle plánů Josefa Mockera byl slavnostně vysvěcen v roce 1885.
Z původního kostelíka se zachovala presbytář. Nad hlavním
vchodem gotický štít s erbem knížat Fürstenberků.
Hřbitov (10) – Křivoklátský hřbitov je místem posledního
odpočinku několika významných a zajímavých lidí, především rodičů vynikajícího lékaře, básníka a spisovatele Antonína Trýba (v Brně, kde prožil velkou část svého života a založil
tamní dermatovenerologickou kliniku, připomíná Trýba, rodáka z Karlova u Křivoklátu, pamětní deska a jeho jménem
byla nazvána jedna z brněnských ulic), dále Marie, sestry spisovatele Svatopluka Čecha, Rudolfa, bratra historika Augusta
Sedláčka, nebo řady knížecích fürstenberských zaměstnanců,
mimo jiné stavitele Antonína Jiruše, autora návrhu pomníku
knížete Karla Egona II. z Fürstenberka.
Kaplička sv. Eustacha (12) – Kapličku na Zámeckém vrchu
nad Křivoklátem věnoval v roce 1697 Jan Kryštof Rayman,
landjágr (asi vrchní lovčí) ve službách tehdejšího majitele křivoklátského panství hraběte Valdštejna. Okolnosti, které vzniku kapličky předcházely, nejsou doposud zcela jasné – v červenci 1687 byl Rayman uvězněn v Rakovníku; byl obviněn, že
pomohl k útěku z vězení svému podřízenému, který v květnu
téhož roku zastřelil v luženském revíru pytláka. Podobná smrt
nebyla tehdy ojedinělá, počet mrtvých však onou příhodou v
luženském revíru přesáhl všechny meze. Valdštejn byl nucen
vydat Raymana a šest dalších fořtů právu a začalo vyšetřování, které ale nevedlo nikam. Po osmnácti měsících tuhé vazby vyslyšel císař Leopold I. prosby vězněných křivoklátských
myslivců a přímluvy hraběte Valdštejna a vězňům dal milost.
Rayman se vrátil do služby a roku 1697 nechal na Zámeckém
vrchu postavit kapličku svatého Eustacha, prý jako poděkování za propuštění z vazby. Kaplička byla vysvěcena téměř přesně deset let poté, co byl Jan Kryštof Rayman uvězněn. Kaplička se postupem času stala poutním místem křivoklátských
myslivců a byla několikrát opravena a zvelebena, naposledy v
roce 1997. Více údajů k historii a obnově této památky se lze
dočíst na informačním panelu u kapličky.
Průvodce vycházkovými okruhy kolem hradu Křivoklátu vydal
v roce 2007 Svazek měst a obcí Rakovnicka se sídlem v Rakovníku (region@rakovnicko.info). Text, fotograﬁe a graﬁcká úprava:
Roman Hartl (hartl@rakovnicko.info). NEPRODEJNÉ.
www.Rakovnicko.info - turistický průvodce Rakovnickem

