
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Obrazová příloha 
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Obr. 1, Fridrich II. s císařskými insigniemi a se sokolem.  

 
Obr. 2, Skupina lovců se vydává na lov se sokoly (Přebohaté hodinky vévody z Berry). 
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Obr. 3, Lov se sokolem v poli z Codexu Manesse. 
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Obr. 4, Sokoli lovící kachny (Codex Manesse). 
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Obr. 5, Štvanice jelena (Codex Manesse). 
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Obr. 6, Štvanice kance (Přebohaté hodinky vévody z Berry). 
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Obr. 7, Kanec ulovený s pomocí mečů (Codex Manesse). 
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Obr. 8, Rozličné využití dřeva (Přebohaté hodinky vévody z Berry). 
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Obr. 9, Prasata pasoucí se v lese (Přebohaté hodinky vévody z Berry). 
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Obr. 10, Křivoklátský lovecký hvozd na družicovém snímku. Dodnes je patrná vysoká 

zalesněnost krajiny. 

 

 
Obr. 11, Bergfit hradu Týřova. 
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Obr. 12, Hrad Angerbach u Kožlan, zbytky příkopu. 

 

 

 
Obr. 13, Hrad Nižbor, přestavěný na barokní zámek. 
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Obr. 14, Hrad Křivoklát. 

 

  
Obr. 15, Kaple na Velízu. 
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Obr. 16, Kostel sv. Martina ve Zbečně. 

 

 
Obr. 17, Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Zvíkovci. 
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Obr. 18, Rakovník na rytině Jana z Willenberga (konec 16. století). 

 

 

 

 

 
Obr. 19, Beroun na rytině od Jana z Willenberga (konec 16. století). 
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Obr. 20, Kostel v Panoším Újezdě. 

 

 
Obr. 21, Kostel sv. Gottharda u Krupé.

XV 



 
Obr. 22, Půdorys a profil destilační pece v Krásné dolině, 1-vnější kamenný plášť, 2-dno 

meziplášťového topeniště, 3-stěny kopule rozkladné komory, 4-dno rozkladné komory, 

5-vtok do sopouchu, 6-hliněná výpustní trubka, 7-schodovitá část v hrudi pece pro 

záchytné misky, (podle R. Pleinera). 
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 Obr. 23, Mapa křivoklátských lesů z roku 1600 Šimona Podolského z Podolí (převzato 

z knihy Tomáše Durdíka, Hrady kastelového typu ve 13. století). 
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II. Tabulková příloha 
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Manský statek Povinnost 
Březnice Neznámá 
Hedčany Neznámá 
Hlivojedy Neznámá 
Hnidousy Sloužit na hradě a vychovat králi psa 
Hrádkov Držitel sloužit se 2 koňmi na hradě, dokud 

neodjede král. 
Hrádkova Neznámá 
Hracholusky Neznámá 
Kounov a Lhota Neznámá 
Kožlany Neznámá 
Krakov+Rousínov, Šípy a 
Všesulov 

pán se 4 kopami (kopiníky) na hrad přijít 

Krušovice Neznámá 
Lišná Neznámá 
Okrouhlík Pán má pálit před vojskem – Ohnivec  
Panoší Újezd Neznámá 
Plaveč a Šiškov Neznámá 
Příčina vozit otavu na hradní prevét, 4 osedlí – 

z práva vězňů na hradě hlídají 
Přílepy každý rok 6 nových samostřílů 
Ruda a Lhota Neznámá 
Senec Neznámá 
Skalka + Kalubice, část 
Chrášťan 

Neznámá 

Šlovice Neznámá 
Třtice Neznámá 
Kolešov Neznámá 
Vlčí Hora Neznámá 
Všetaty (5 dvorů) Na rozkaz purkrabího přijet na koni na hrad. 
Žehrovice Neznámá 
Žilina Neznámá 
 

Tab.1, Soupis služebných manství a jejich povinností dle Václava Kočky. 
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Robotná manství Povinnost 
Budy osadníci spouštějí do sklepů na hradě vína a 

jiná drahá pití, jeden má chodit pro posly do 
Častonic 

Branov 4 vrátní hlídají přední vrata, 3 střelci na lov, 
2 poslové do Plzeňska, Vltavska a jiných krajů

Broumy tenetníci a holoty mají sloužit při lovech 
Buková holoty a tenetníci chodit na lov, vozit a sušit 

plátna a tenata, 3 hajní hlídající bukovské 
lesy 

Častonice Poslové do Prahy a za Prahu, 1 lovec 
Dolní Bezděkov 3 osedlí úředníci dbát o lesy 
Hlohovice 9 služebníků 
Hlohovičky 11 služebníků se samostříly hlídat hrad 
Hostokryje Konat hlásky 
Hředle Neznámá 
Hudlice 2 úředníci nebo hajní, 14 osedlých na lov 
Chlum rychtář přispívat 3 groše na posly poslané za 

hranice 
Chyňava Všichni osadníci hlídají lesy 
Kalubice Konat hlásky 
Kněževes Rychtář musel chovat jízdního koně 
Kunšův Dvůr Hlídat týden v lese 
Lašovice Hajný hlídá bukovské lesy, posel do Žatecka 
Lužná Neznámá 
Městečko chytat slavíky pro královnu v šestinedělí, 

ohnivec pálící před vojskem, s bílým koněm a 
v červených šatech (Jakub Carda). Když je 
rozkaz, dřevo před pivovar, 1 povinnost nosit 
zboží z Rakovníka, každou sobotu 4 kopy 
vajec z Rakovníka, hnát dobytek na hrad, lov, 
vozit tenata 

Mlečice Neznámá 
Myslice každý pátek za tři groše ryb, chovat psa 

slídníka 
Nezabudice 2 pekaři péci na hradě chléb 
Nižbor (křoviny pod rybníkem) neznámá 
Novosedly Konat hlásky 
Otročíněves Platit 4 povozy 
Panoší Újezd 48 bochníků chleba týdně + 8 malých grošů 
Pavlíkov Konat hlásky 
Pustověty 3 střelci 
Račice hrnčířské dílny, 12 hrnců a 12 kahanců každý 

týden, právo chodit s věžníky na lov na svině 
Rakovník půjčovat ložní prádlo pro královy dvořany na 

hrad, půjčovat koně i lid na hony 
Roztoky 2 hlásní, 1 osedlý vozit před sladovnu dřevo 

XX 



k hvozdění sladu, 2 pivovarníci vařit pivo na 
hradě, 2 hajní hlídat lesy, ptáčník týdně kopu 
sýkor v době od sv. Petra po sv. Václava, 2 
veveřice do masopustu, na Velikonoce tetřeva 
a lapat jestřáby a krahujce, v části Rybáře 
převozníci a dodávky ryb 

Ryšín Posel ke Kadani a do žateckého kraje 
Strašecí Nové osadníci pomáhali při lovu, dodávali povozy 

k dopravě tenat a prádla 
Svinařov Neznámá 
Svojetín Živit při honech panskou čeleď 
Sýkořice chodit na lov, hlídat přední či prostřední 

vrata 
Újezd nad Zbečnem zvěřinu, když poručí páni, topič velké jizby na 

hradě, holoty chodit na lovy 
Vašírov 5 lesních úředníků, vybírají důchody, hlídat 

dělníky na louce Ptyně 
 

Vníče (=Míče) 12 picích číší každou neděli na stůl 
purkrabího, jeden nebo dva vodní džbery 

Zavidov Konat hlásky 
Zbečno zametat na hradě, uklízet věže, vytápění velké 

vesnice na hradě (od sv. Havla po sv. Jiří), 
trůčky na nošení hnoje, 3 holoty na lov, 4 
rybáři – každý pátek za 14 peněz ryb, 3 
ptáčníci kopa sýkor, stehlíků, veveřice, na 
Velikonoce tetřeva, zvířecí lovec, 2 kosíře a 
sekeru masnou, 4 nosidla a 11 lopat na čištění 
hradu 

Žatec z každého vinohradu půl vědra vína na hrad 
 
Tab. 2, Soupis robotných manství a jejich povinností podle Václava Kočky. 
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III. Mapová příloha 
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