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ÚVOD

Cílem mé diplomové práce je vypracovat přehled vývoje křivoklátského 

regionu, do něhož zahrnuji obec Křivoklát a její nejbližší okolí, sestavit 

program pro žáky 1. stupně ZŠ, který bude realizován v hodinách prvouky 

a vlastivědy, a ukázat možnosti využití regionální historie ve výuce vůbec.

Protože pojem Křivoklátsko je příliš široký, rozhodla jsem se ve své práci 

zaměřit pozornost především na hrad a obec Křivoklát a na obce 

v nejbližším okolí. Jedná se o obce, které spádově patří ke zdejší základní 

škole - Branov, Karlova Ves, Městečko, Nezabudice, Roztoky a Velká 

Buková. Především dětem z těchto škol je práce určena.

Práci jsem rozčlenila do 8 kapitol. První kapitola charakterizuje přírodní 

podmínky Křivoklátská, jeho polohu, klima, geologii, faunu a flóru. Druhá 

kapitola je věnována především historii hradu Křivoklát, dále i správě 

hradu, instituci manství, hospodářským aktivitám Fíirstenberků a 

myslivosti. Následuje kapitola o obci Křivoklát, její historii, zajímavostech a 

památkách, o vývoji zdravotnictví a školství. Čtvrtá kapitola se zabývá 

historií okolních obcí a popisem jejich historických památek. V páté kapitole 

se věnuji pověstem regionu, v další osobnostem, které jsou s krajem spjaty. 

Současnost oblasti, kterou se zabývá sedmá kapitola, je jen stručně 

načrtnuta a ponechává možnost dalšího studia. V poslední kapitole ukazuji 

možnosti využití regionálního učiva ve výuce na 1. stupni základní školy.

Materiály týkající se Křivoklátská nejsou příliš početné. Většina autorů 

se zaměřuje nejvíce na samotný hrad, popř. na CHKO Křivoklátsko, méně 

už na obec Křivoklát, okolní obce a osobnosti kraje. Při práci jsem čerpala i 

ze strojopisů staršího data, které vydávali místní amatérští historikové. 

Další informace jsem vyhledávala v knihovnách, obecních kronikách a 

archívech. Pomohla mi i vyprávění pamětníků. Nejobtížnější bylo vybrat 

z nastudovaného materiálu to podstatné a podat co nejvýstižnější obraz 

regionu.
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Doufám, že má práce bude alespoň pro některé impulsem dále se 

zajímat o tento krásný kout naší vlasti, který si to určitě zaslouží.
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1. PŘÍRODNÍ PODMÍNKY

Křivoklátsko leží asi 50 km západně od Prahy v Křivoklátské vrchovině 

mezi městy Rakovník a Beroun (obr. č. 1, 2). Nachází se ve středu chráněné 

krajinné oblasti Křivoklátsko biosferické rezervace UNESCO, která byla 

zřízena v roce 1978.

Dominantu území tvoří hrad Křivoklát (obr. č. 3, 4, 5) a řeka Berounka, 

dříve Mže, jinak též nazývaná Stará 6  Černá řeka. I když je Křivoklátsko 

nepříliš vzdáleno od průmyslových center, zachovalo si dodnes svoji 

osobitou tvář, a proto patří k nejzajímavějším a turisticky atraktivním 

oblastem naší vlasti.

Křivoklátsko je mírně teplá a mírně suchá oblast s výraznou teplotní 

inverzí. Průměrné teploty jsou 7,5 - 8,5 °C za rok. Srážky jsou poměrně 

slabé, protože se území nachází na okraji srážkového stínu Krušných hor. 

Průměrné roční srážky jsou 530 mm (nejvíce v červenci - 75 mm).

Centrální část oblasti je tvořena kaňonovitými údolími. Tvarové 

vlastnosti území jsou velmi pestré, díky vlivům vody a klima. Jádro 

Křivoklátská je charakteristické hlubokými údolími se suťovými svahy a 

výraznými meandry řeky Berounky s nápadnými terasami a skalními 

výchozy.

Geologická stavba je velmi složitá. Podloží tvoří na většině území 

břidlice a droby, které se usazovaly v období starohor. Na různých místech 

docházelo též k výlevům sopečných hornin, tzv. spiUtů. Počátkem prvohor 

se usazovaly pískovce a břidUce v okolí Skryjí, kde jsou dnes naleziště 

zkamenělin trilobitů i dalších živočichů. O proslulost těchto nalezišť se 

zasloužil francouzský badatel Joachim Barrande. Dnešní podoba 

Křivoklátská se formovala v průběhu čtvrtohor, kdy změnou podnebí 

zesílila erozní činnost řek, které vyhloubily hluboká údolí.

Pestrý reliéf vytvořil vhodné podmínky pro téměř 1600 druhů 

cévnatých rostlin. V původních lesních společenstvech převažovaly listnáče, 

jehličnany se objevovaly jen výjimečně jako pozůstatky doby ledové, tzv.
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glaciální relikty. Dnes dosud 2/3 území pokrývají lesy, jejichž pestrá 

druhová skladba je unikátem.

Na vrcholcích kopců v chladnější lesnaté krajině se vyskytují tzv. pleše. 

Jsou to travnaté plochy bohaté na entomofaunu  ̂a arachnofaunu .̂

Teplotní rozdíly jsou jednou z hlavních příčin vysoké druhové 

rozmanitosti na poměrně malé ploše. Teplomilné druhy nacházíme ve 

vyšších nadmořských výškách a naopak. Křivoklátská fauna je typickou 

faunou teplé lesní oblasti. Vyznačuje se velkým množství druhů. 

Pavoukovci jsou zajímaví výskytem stepníka rudého, různých druhů 

sekáčů a výskytem křižáka pruhovaného. Hmyz je zastoupen motýly a 

brouky (otakárek fenyklový a ovocný, jasoň dymnivkový, babočka osiková 

a jiné, roháč velký, tesařík obrovský a alpský). Ostatní skupiny jsou 

zastoupeny mnohými druhy sarančí či ploskohorem žlutým. Na skalách se 

vyskytuje množství vzácných druhů měkkýšů, Obojživelrtíci mají početné 

populace mloka skvrnitého, čolka horského, skokanů a ropuchy obecné. 

Plazi jsou zastoupeny třemi druhy ještěrek, slepýšem, třemi druhy užovek a 

zmijí obecnou. Z ptactva je zde více než 120 hnízdících druhů. 

Nejpočetnějším dravcem je káně lesní, dále se zde vyskytuje krahujec 

obecný, jeřáb lesní a sokol stěhovavý. Ze sov je to puštík obecný, hojný je i 

výr velký. Silné jsou populace čápa černého, ledňáčka říčního, datla černého 

a strakapouda prostředního. BCřivoklátsko jako tradiční honitba králů má 

velice silné stavy zvěře - jelen evropský a prase divoké. Z šelem je početná 

liška obecná, kuna lesní, jezevec lesní a vzácně se objevuje i vydra říční. 

Drobní savci jsou zastoupeny hrabošem mokřadním, syslem obecným, 

plchem velkým, plšíkem lískovým a mnohými netopýry.

Přirozeným prostředím na Křivoklátsku je les, v podrostu s druhy jako 

mařinka vonná a lipnice hajní. Místy lze vidět přechod lesních společenstev 

přes lesostepní až k stepním tzv. pleším, kde se uplatňují poměrně chudší

 ̂ fauna hmyzu 

 ̂ fauna pavouků
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bylinná společenstva (kavyl, vřes). Mnohé typy luk (na Křivoklátsku tak 

obvyklé) jsou skvělým příkladem kladného působení člověka na přírodu. 

Díky lidské činnosti vynikají vysokou pestrostí z hlediska flory i fauny.

Na území Křivoklátská se nachází řada přírodních rezervací - Na Babě, 

Brdatka, Nezabudické skály, Čertova skála, U Eremita, Stříbrný luh aj.
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Z HRAD KŘIVOKLÁT 

2.1 Historie

Původní dřevěný hrádek se nacházel na jiném místě než hrad dnešní.

V hlubokých lesích ho dal postavit na počátku 11. století kníže Jaromír nebo 

jeho bratr Oldřich. Křivoklát sloužil jako opevněné stanoviště pro lovecké 

knížecí výpravy. Přesná lokalizace staršího hradu dosud nebyla zjištěna.

První písemný záznam o Křivoklátě nalezneme v Kosmově kronice. 

Pochází z roku 1110. Kronikář se zmiňuje, že český kníže Vladislav I. dal 

Křivoklát přestavět v hrad velmi pevný. Tři roky zde věznil svého bratrance 

Otu Olomouckého. Křivoklát se změnil z lovecké stanice v dobře střeženou 

pevnost (obr. č. 6). Hrad se těšil velké oblibě u Přemyslovců, kteří zde 

pobývali s celým dvorem. Podle Dalimilovy kroniky jel Přemysl Otakar I. 

po své korunovaci přímo na hrad Křivoklát. Vydával zde důležité listiny, 

pořádal hony. Jeho syn Václav I. si hrad také oblíbil, byl vášnivým lovcem a 

ve zdejších lesích přišel o oko. Roku 1242 vydává na Křivoklátě listinu řádu 

německých rytířů. Za jeho vlády byl hrad sídlem nově zřízeného kraje a stal 

se centrem korunního panství, k němuž patřilo asi sto vsí a dvorů. Od roku 

1240 se objevuje vedle českého názvu i název německý Burglin, Burgleis 

nebo latinské Castellum, což odpovídá nové politické a kulturní orientaci 

dvora posledních Přemyslovců na německé prostfedí.

Za vlády Václava I. se také naplno rozběhla novostavba hradu. Nový, 

raně gotický hrad byl zbudován na tzv. zelené louce. Vznikal v průběhu 

několika desetiletí, snad až do roku 1287, kdy byla vysvěcena kaple. 

Předpokládají se tři etapy výstavby. V nejstarší etapě byl vybudován 

západní palác, velká obytná věž přístupná padacím můstkem a opevněrú 

horního hradu. Roku 1253 zemřel Václav L, první stavebník hradu.

Ve druhé fázi, po polovině 13. století, vzniklo jižní křídlo horního 

hradu, průjezd starého paláce a palácová stavba na dolním nádvoří. Úroveň 

dlažby byla asi 40 cm pod římsou průjezdu. V té době, za vlády Přemysla
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Otakara IL, jednoho z nejvlivnějších evropských panovníků své doby, se 

změnila funkce hradu. Centrum krajské správy bylo přeneseno do nově 

založeného Rakovníka. Hrad se stává výlučně královským sídlem 

spravovaný purkrabím - nejvyšším hradním úředníkem a velitelem 

posádky. Přemysl Otakar II. zřídil na hradě instituci „manů". Ti vykonávali 

na hradě vojenské a strážní služby a byU vázáni králi slibem věrnosti. Za 

své služby dostali v okolí v léno statek.

Ve třetí etapě byla uzavřena stavba horního hradu vybudováním kaple, 

v prvním patře starého paláce byl vystavěn velký sál. Dále byl vybudován 

trakt při severní hradbě. Přemysl Otakar II. se také zasloužil o 

reprezentativní vybavení hradu. Celá stavba byla uzavřena roku 1287 

vysvěcením kaple a hrad v této podobě trval do roku 1307. Stavbu hradu ve 

13. století prováděla huť blízká té, která stavěla hrad Zvlkov a písecký 

městský hrad.

Na Křivoklátě pobýval i Václav II. a vydal zde majestát Litoměřickým, 

klášteru nepomuckému a rychtáři kolínskému .̂ Po smrti jeho syna 

Václava III. obsadil roku 1306 Rudolf Habsburk královské hrady, tedy i 

Křivoklát, německými posádkami. Po jeho smrti se hradu zmocnil Vilém 

z Valdeka a udržel ho do roku 1310. Roku 1307 došlo při dobývání hradu 

k požáru, kdy zanikla palácová křídla spodního nádvoří.

Jan Lucemburský zastavoval královské zboží, mezi ním i Křivoklát, 

který zůstal v rukou pána Viléma Zajíce z Valdeka. Po požáru Pražského 

hradu zde roku 1316 pobývala Eliška Přemyslovna s dětmi. Malý Václav, 

pozdější Karel IV., zde pobýval sám bez matky ještě v letech 1319 -1323, než 

ho otec poslal do Francie na vychování. Zpět ke králi se hrad dostal po smrti 

pána z Valdeka. Roku 1325 byl opět zastaven zdejšímu purkrabímu panu 

Oldřichu Pluhoví z Rabštejna. Po návratu z Francie roku 1333 dostal 

Karel IV. hrad nazpět a o rok později sem byl oteem vykázán i s manželkou

 ̂ Kočka, Václav: Dějiny Rakovnicka, Musqní spolek královského města Rakovníka a 

politického okresu rakovnického, Rakovník 1936,1. vydání, strana 10.
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Blankou z Valois, která zde roku 1335 porodila dceru Markétu. Hrad byl 

ještě několikrát zastaven. Teprve po smrti Jana Lucemburského se Karlu IV. 

podařilo roku 1347 hrad trvale vyplatit. Ve svém zákoníku Majestas 

Carolina z roku 1348 Karel IV. uvedl hrad Křivoklát mezi statky, „ jež nikdy 

od Koruny odloučeny ani proměněny býti nemají."^

Hrad si oblíbil i Karlův syn Václav IV. Tento vášnivý lovec zde pobýval 

do 90. let 14. století dlouhé měsíce, vydával listiny, přijímal poselstva a 

hosty. Jeho druhem ve stolování i lovu byl křivoklátský purkrabí Jíra 

z Roztok, nejvyšší lovčí, později královský podkomoří a nejvyšší hofmistr 

české královny. Václav IV. v roce 1380 hostil na Křivoklátě anglické 

poselstvo lordů, roku 1385 bratra Zikmtmda a roku 1398 poselstvo 

francouzského krále. Na honu byl naposledy v roce 1399.

Po požáru z počátku 14. století byly provedeny jen nejnutnější opravy. 

Výraznější oprava proběhla až za Václava IV. Došlo k rozšíření severního 

křídla, prokopání a snížení úrovně průjezdu. Byla vybudována nová 

vstupní věž - Prochoditá. Byla odkopána též část terénu. Václav IV. dal 

zbudovat nový purkrabský palác, z něhož se dochovaly obvodové zdi.

V této době byla postavena věž Huderka, později přestavěná. Václav IV. 

zdokonalil systém opevněiú, kolem hradu byl vybudován parkán. 

Z Václavovy doby patrně pocházejí i nejstarší zjištěné hradní vodovody.

V horním hradě bylo dostavěno severní křídlo, upravena byla i okrouhlá 

východní věž.

Roku 1402 žádal Zikmund po Václavu IV. hrady Karlštejn, Křivoklát, 

Točník a Žebrák, což mu Václav IV. odepřel. Z toho vyplývá, že se Křivoklát 

patřil k předním královským hradům. V době husitské revoluce nezůstal 

Křivoklát ušetřen. Hned roku 1420 sem přijel Zikmund a rozdal Václavův 

poklad žoldnéřům. Dal oloupat i stříbro a drahé kameny na obrazech. 

Téhož roku v červnu byly na hrad převezeny korunovační klenoty a zemské

V

 ̂ Kočka, Václav; Dějiny Rakovnicka, Musejní spolek královského města Rakovníka a 

politického okresu rakovnického, Rakovník 1936,1. vydání, strana 24.
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desky. Na jaře roku 1422 na hradě znovu vypukl požár, který zničil dřevěné 

stavby, BQenoty a desky byly odvezeny do Plzně a poté na Karlštejn.

V letech 1422 - 1454 byl hrad v držení Aleše Holického ze Štenberka, který 

střídavě přecházel na stranu husitů nebo Zikmundovu. Roku 1454 vyplatil 

hrad král Ladislav Pohrobek. Jiří z Poděbrad pobýval na Křivokláte jen 

krátce, když sem roku 1464 z Prahy utekl před morovou epidemií. Před 

smrtí postoupil hrad synovi Jindřichovi, který holdoval myslivosti, ale ješté 

téhož roku (1471) hrad vykoupil nově zvolený král z polské dynastie 

Jagellonců Vladislav IL, milovník pohodlí s vytříbeným vkusem.

S tímto králem se na Křivoklát vrací ztracený lesk předního královského 

hradu, hned po Praze a Karlštejně. Z důvodu okázalé reprezentace změnil 

pronikavě podobu hradu. Na počátku vlády zde mladý král pobýval často 

při zábavách a lovu, vydával též listiny, což dosvědčují dobové krorúky 

Hrádku, jak byl Křivoklát nazýván. Později (1490) přenesl své sídlo z Prahy 

do Budína, ale Čechy umělecky nezanedbával. Křivoklát používal jako 

vězerú, kde byli vězni často mučeni.

Cílem přestavby hradu bylo nové opevněiú i proměna v honosné sídlo. 

Stavbu řídil purkrabí Jan Hrozek z Proškovic, který byl v letech 1470 - 1473 

purkrabím na Karlštejně. Umělci, kteří se podíleli na pozdně gotické 

přestavbě, patřili ke dvorskému okruhu. Jako první byla postavena nová 

budova hejtmanského domu. Poté pokračovala stavba na horním hradě, 

v přízemí jižního křídla, které sloužilo jako vězení. Byly zřízeny samostatné 

vchody z nádvoří. Originál dveří do Stříbrníce, která se nachází v přízemí 

západního křídla, se dochoval. Dále se práce soustředila na obnovu patra 

západního a jižního křídla, kde se nacházely dva sály. Větší v křídle 

západním, menší v jižrúm navazoval na hradní kapli. Prostor velkého sálu 

směrem do spodního nádvoří byl opatřen novými okny, která byla zasazena 

do zazděných přemyslovských oken. Do západní zdi nad hlavní vjezd do 

horního hradu byl vložen arkýř s trojdílným oknem a dva reliéfy zobrazující 

krále Vladislava II a jeho syna Ludvíka. Stranou průjezdu byla vystavěna 

nová vrátnice, kterou zdobily dvě polopostavy andělů držící královský
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monogram W. Upravovalo se i nádvoří, bylo zbudováno nové vřetenové 

schodiště a pavlač do severního křídla. Přístup do kaple umožňovalo 

otevřené schodiště.

Velký sál je postaven typickým pozdně gotickým systémem vtažených 

pilířů, hvězdová klenba se čtyřmi poli je dekorativně v)rvinuta a působí 

uzavřeným dojmem. Menší sál byl ponechán plochostropý s třemi okermími 

arkýři. Čtvrtý arkýř osvětloval předsíň kaple s hvězdnou klenbou, která se 

otvírá mohutným obloukem do vlastní kaple.

V prostoru kaple přestavba vy^cholila. Je to reprezentativní dvorské 

dílo rané fáze vladislavského umění. Byla dokončena v 90. letech 15. století, 

k vysvěcení došlo až v roce 1522 za vlády Ludvíka Jagellonského, Kaple 

upoutává bohatostí plastické výzdoby. Prolínají se zde prvky kamenné 

s dřevěnými. Pozoruhodná je návaznost na raně gotické dílo. Výzdobu 

kaple tvoří 12 apoštolů na stěnách kaple, na ně navazují sochy čtyř 

zemských patronů. Dominantou kaple je mariánsky pojatý hlavní oltář, na 

jehož zavřených křídlech se opakují postavy čtyř českých patronů, tentokrát 

malované. V nástavci oltáře je umístěna plastika Krista Trpitele se dvěma 

anděly. Ve střední části je plastická skupina s postavou Panny Marie, 

holubicí Ducha svátého a dvojicí andělů. Na otevřených křídlech se 

nacházejí výjevy ze života Mariina a Kristova. Oltář se řadí k vrcholným 

dílům pozdní gotiky v Čechách. Výzdobu kaple dokreslují dvě vitraje  ̂

s postavami sv. Václava a sv. Jiří. K architektuře kaple patří i visutý dřevěný 

svorník, ve kterém je zobrazena postava lva. V architektonické výzdobě 

nechybí ani tradiční motiv suchých větví typický pro pozdní gotiku.

Autorem soch apoštolů a zemských patronů je patrně Hanuš Spies. 

Hlavní oltář s jemnějším sochařským podáním vytvořil jiný mistr. Autorem 

malby na vnitřní straně oltářních křídel je anonym nazývaný Mistr 

křivoklátského oltáře, který vycházel z okruhu kolínské školy. Postavy 

českých patronů na vnější straně oltáře jsou dílem Mistra litoměřického

 ̂ malba na skle
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oltáře, který patrně vyšel z dflny křivoklátského mistra. Vitraje objednané 

Vladislavem II. vznikly ve Štrasburku v dflně Petra Hammela z Andlau, 

který dodával díla i na císařský dvůr.

Poslední velkou stavbou v tomto období bylo dobudování severního 

křídla. Bylo rozšířeno na východ a postaveno jako patrové. Záclonová okna 

jsou ve stylu saské gotiky. Severrú křídlo, kde byly umístěny královské 

komnaty, je postaveno hluboko v 16. století a uzavřelo přestavbu hradu. 

Dnes je téměř zcela kopií původního.

Současně probíhala přestavba opevnění a výstavba parkánové zdi kolem 

hradu. Velká obytná věž byla zvýšena. Součástí opevnění byla i soustava 

bašt, přestavba věže Huderky, pod níž byla vybudovaná velká obezděná 

plošina tzv. bolwerk, a dekorativně pojaté cimbuří na severní straně. 

Upravena byla přístupová cesta na jihu u Prochodité věže. Předbraní 

vzniklé za Václava IV. bylo též upraveno. Nad bránu byla zasazena 

kamenná dekorativní plastika s monogramem W. Na spodním nádvoří byla 

vyhloubena studna, měnila se i zástavba dolního hradu.

Stavitel, který budoval západní a jižní křídlo v přízemních částech, 

navazoval na české tradice, byl patrně domácího původu. Nad tohoto 

stavitele výrazně vyniká jeho nástupce, který pokračuje v budování prvního 

patra se sálem a kaplí. Je to mistr žijící duchem pozdní gotiky, přístup 

k výzdobě kaple je spíše řezbářský. Byla vyloučena možnost, že autorem je 

Benedikt Ried. I Matěj Rejsek se vylučuje pro svou kamenickou techniku, 

nebyl ani královským architektem. Jako reálná se ukazuje možnost, že 

autorem této fáze přestavby byl královský stavitel Hanuš Spies .̂ Posledním 

architektem, který pracoval na této přestavbě, byl autor severního traktu. 

Byl jiného slohového zaměření, ovlivněný či pocházející ze saské 

provenience. Pozdně gotická přestavba v počátku navazuje na raně 

gotickou stavbu, architektonické vyvrcholení je v západním a jižním křídle.

______ V

 ̂ Kolektiv autorů; Křivoklát, Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha 1983, 

1. vydání, strana 28.
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Po smrti Ludvíka Jagellonského v bitvě u Moháče roku 1526 nastoupili 

na trůn Habsburkové. Křivoklát se snažili udržet ve svých rukou kvůU 

výnosům z rozsáhlého panství. Ferdinand hrad nejprve v letech 1532 -1542 

pronajal, později získal zpět a hrad se stal opět především vězením, kde 

byla vězněna řada nekatolíků, ponejvíce českých bratfí. Mezi 

nejvýznamnější vězně patiřil biskup Jednoty bratrské Jan Augusta a jeho 

tajemník Jakub Bílek, kteří zde strávili 16 let (1548 -1564). Jejich postavení se 

zlepšilo za purkrabího Ladislava ze Štenberka na přímluvu Filipíny 

Welserové, manželky arcivévody Ferdinanda Tyrolského. Filipína na 

Křivoklátě žila zpočátku tajně, porodila zde tři děti a teprve roku 1561 král 

Ferdinand jejich sňatek uznal. Zikmund Winter Filipínu nazývá 

„křivoklátskou růží". Na její přímluvu byl Jakub Bílek propuštěn, zůstal 

však nadále v blízkosti Jana Augusty.

Rudolf n. hrad v roce 1577 zastavil, ale o dva roky později ho vykoupil 

a panství rozšířil o Lány. Císař si Křivoklát pro možnost lovu také oblíbil. 

Hrad však nadále sloužil jako vězení. Nejvýznamnějším vězněm té doby byl 

alchymista Eduard Kelley. Pokusil se o útěk z věže Huderky, ve které byl 

vězněn, ale zlomil si nohu, byl dopaden a převezen na hrad v Mostě.

Hrad byl v 16. století také opravován. Nejvíce oprav si vyžádaly budovy 

starého pivovaru, odkud roku 1597 vzešel požár. Po smrti Rudolfa IL 

císařský dvůr přesídlil do Vídně a zájem o královský majetek se vytratil.

Za třicetileté války byl hrad dobyt a vypleněn Sasy (1631) a Švédy 

(1633). Pozdně gotickou podobu si hrad udržel do požáru roku 1643. 

Poničen byl především horní hrad, zvláště střechy. Díky vedutám z roku 

1643 máme hrad zachycen před požárem i po něm. Třicetiletá válka 

vyčerpala i státní pokladnu a císař Leopold I. se začal zbavovat některých 

majetků.

Roku 1658 zastavil hrad Křivoklát rodu Schwarzenberků. Další požár 

postihl hrad roku 1685. Nemožnost důkladných oprav donutila císaře 

Leopolda I. Habsburského prodat hrad i panství komořímu a nejvyššímu 

purkrabímu království českého Arnoštu Josefu, hraběti z Valdštejna, za
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400 000 zlatých .̂ Stalo se tak 6. 6. 1685. Roku 1731 zdědila panství jediná 

dcera Jana Josefa, knížete z Valdštejna, Marie Anna, provdaná od roku 1723 

za Josefa Viléma Arnošta, knížete z Ftírstenberka.

Tak přešel majetek dědičně do vlastnictví německého knížecího rodu 

Fíirstenberků. Tito pokrokoví šlechtici přivedli Křivoklát a jeho okolí 

k nebývalému rozkvětu. Dvousetlete panování zanechalo na panství 

nesmazatelné stopy. V 18. století byla do audienčního sálu vestavěna patra a 

hrad roku 1826 zasáhl další ničivý požár. Shořely střechy a některé prostory 

dolního i horního hradu. Oheň tedy zničil i zb5^ající pozdně gotické 

střechy. Velká věž zůstala od 17. do 19. století nezastřešena. Po požáru byly 

provedeny jen nejnutnější opravy. Karel Egon Fíirstenberk dal stavitelem 

A. Jirušem vytvořit plány na rozsáhlejší obnovu hradu.

Až později, také pod vlivem vynikajícího českého archeologa J. E. 

Wocela, přistoupil majitel k celkové rekonstrukci, která byla velmi náročná 

a skončila až počátkem 20. století. Podkladem se stal plán stavitele Jiruše 

z roku 1850. Byla např. vybourána patra v hlavním sále a obnoveny raně 

gotické arkády v průjezdu. Další majitelé, Emil Egon a Maxmilián Egon, 

získali pro opravy architekta Josefa Mockera. Po jeho smrti působil na hradě 

do 30. let 20. století architekt Kamil Hilbert Úpravy umožnily, aby byl na 

hrad přemísten a uložen archív a knihovna Fíirstenberků. Archív se do té 

doby nacházel v pražském Fiirstenberském paláci, kde působili například i 

K. E. Ebert a F. L. Čelakovský. Za Fíirstenberků se Křivoklátsko řadilo 

k nejvýznamnějším panstvím v říši.

Po vzniku Československé republiky v roce 1918 přechází celé panství 

do nucené správy československého státu, zastoupeného pozemkovým 

úřadem. Po dohodě všech členů fUrstenberské rodiny se roku 1925 zrušilo

svěřenství a Max Egon II. z Ftírstenberka roku 1929 prodal křivoklátské

 ̂ Bednařík, Tomáš: Historické památky Rakovnicka, Raport, Rakovník 1997, 1. vydání, 

strana 54.
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panství československému státu za 118 500 000 Kčŝ . 1. 7. 1929 převzal stát 

do vlastnictví celý velkostatek s hrady Křivoklátem (obr. č. 7, 8) a 

Nižborem, se zámky Dřevíčí a Leontýnem, celý lesní majetek (cca 20 000 ha) 

a celý hospodářský majetek (cca 2000 ha zemědělské půdy, inventář, 

budovy). V obci zůstal v majetku knížecím pouze domy č.p. 43 a 115 

(chudobinec, který byl zrušen). Všichni zaměstnanci přešli do státních 

služeb. Bezprostředním řízením majetku byla pověřena Vrchní správa 

státních lesů a statků na Křivoklátě.

Po jejím zrušení spravovala majetek od 1.1.1935 Inspekce státních lesů 

na Křivoklátě, od roku 1939 Inspekce protektorátních lesů a v letech 1942 - 

1945 Lesní úřad Křivoklát Válečným správcem hradu byl malíř Karel 

Roliúk, velký příznivec Třetí říše, který se „proslavil" svými obrazy 

s protižidovskou tématikou. 9. 5. 1945 se ve Fastrově vile na Amalíně oba 

manželé Rolníkovi otrávili.

V roce 1948 přebírá správu Lesní závod Křivoklát. Na hradě se začala 

každoročně pořádat akce ICřivoklátské kulturní léto, která přinášela kvalitní 

kulturní zážitky. Brzy se stala cílem tisíců návštěvníků, kteří začali na 

Křivoklát přijíždět Nad hradem bylo zřízeno parkoviště. V roce 1950 se na 

hradě konala letní večerní slavnost u příležitosti otevření nově 

instalovaného muzea v královiúných komnatách, kam bylo přemístěno 

z kulaté věže a vybaveno novým nábytkem. Téhož roku byly dokončeny 

úpravy a opravy hradu, které zde systematicky probíhaly v dohodě se 

Státním památkovým úřadem v Praze. Vyžádaly si náklady 2 242 000 Kčŝ . 

Mimo jiné byla obnovena fasáda na budovách i na věži Huderce, došlo 

k vyčištění stěn královského sálu, byly objeveny fresky z 15. století, 

opraveny střechy, dostavěny královiůny komnaty. Došlo též k opravě 

kaple, studny a bylo upraveno nádvoří.

 ̂Bednařík, Milan; Bednařík, Tomáš: Křivoklát v zrcadle XX. století, Fotostudio B, Křivoklát 

1999,1. vydání, strana 27.

 ̂tamtéž strana 56.
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Dnem 1.1.1953 byl hrad převzat do správy Ministerstva školství, věd a 

umění a v říjnu 1953 do správy Ministerstva kultury - státní památkové 

správy. Na podzim bylo péčí Státní památkové správy započato s přípravou 

oprav velké věže, o rok později byla vyměněna prejzová krytina stiřechy.

V roce 1956 natáčel na hradě režisér Václav Krška filmovou adaptaci 

Smetanova Dalibora, roku 1962 na hradě a v okolí režisér Oldřich Daněk 

historický film Spanilá jízda.

Roku 1966, po dočasném řízení ONV  ̂Rakovník, přešel hrad do správy 

Střediska státní památkové péče a ochrany přírody Stfedočeského kraje.

V květnu na hradě poprvé vystoupila skupina historického šermu. Byla to 

Skupina historického šermu Divadla Jiřího Wolkera v Praze, která uvedla 

komponovaný pořad Zkřížené kordy. Na prvním hradním nádvoří byla 

otevřena restaurace U krále Václava. V dalším roce zde natáčel Martin Frič 

koprodukční německo - český historický film Till Eulenspiegel. Na Světové 

výstavě v Montrealu byla součástí československé expozice gotická socha 

sv. Kateřiny z hradu Křivoklát V roce 1968 hrad dosáhl zatím největší 

návštěvnosti v historii -123 000̂  turistů.

Následujícího roku se ujal správy státního hradu Lubomír Junek, který 

přišel do Křivoklátu z Prahy. S jeho příchodem došlo k výraznému oživení 

kulturní a společenské čirmosti na hradě. Téhož roku režisér Karel Steklý 

natáčel na Křivoklátě film Slasti Otce vlasti. Na hradě byly zahájeny, jako 

první v Československu, koncerty staré hudby. Pro veřejnost byla otevřena 

velká věž s loveckým muzeem, bylo nainstalováno slavnostní osvětiení 

hradu a otevřena nová obřadní síň. Dále se zde uskutečrúlo setkání ředitelů 

cestovních kanceláří z celého světa. V prostorách hradití krčmy se konal 

první koncert z tzv. zimních koncertů na Křivoklátě.

 ̂Okresní národní výbor ^

 ̂Bednařík, Milan; Bednařík, Tomáš: Křivoklát v zrcadle XX. století, Fotostudio B, Křivoklát 

^999,1. vydání, strana 78.
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V 70. létech hrad ožil. Konaly se zde koncerty (zimní komorní koncerty, 

jarní koncerty), divadeliú představení v rámci Křivoklátského divadelního 

léta, jarmarky, výstavy, hrad začaly vyhledávat filmové štáby. V roce 1970 

proběhl na hradě slavnostní večer Čedoku pro společnost Diners Qub za 

premiérové účasti tzv. Křivoklátských rytířů a slavnostní večer k 15. výročí 

trvání Cestovní kanceláře mládeže spojený s ohňostrojem. Na hradě i na 

Amalíně se konal 1. středověký jarmark, který navštívilo 13 000̂  lidí. 

Proběhlo zde setkání účastníků VII. mezinárodního televizního festivalu. Ve 

Stříbrnici byla otevřena výstava fotografií J. Fouska nazvaná Svět a lidičky 

kolem Křivoklátu, v dalším roce výstava obrazů K. Šnobla. V roce 1972 byla 

po letech na nádvoří uspořádána prvomájová oslava. V témže roce byla 

zahájena generální rekonstrukce hradu , kterou prováděl n. p. Geoindistria 

Praha, zároveň byl zahájen archeologický výzkum vedený PhDr. T. 

Durdíkem. V rámci Roku české hudby proběhl v roce 1975 na hradě 

hudební festival nazvaný I. křivoklátské hudební jaro. Koncem 70. let byla 

zrušena restaurace U Václava. V tomto období zde natáčeli např. 

V. Janečková pohádku Mrtvý princ a balet Oskara Nedbala Z pohádky do 

pohádky, Z. Podskalský muzikál Noc na Karlštejně, B. Zeman pohádku 

Honza málem králem, V. Vorlíček pohádku Jak se budí princezny, ČST 

komedii Nebojte se na Česnečce, K. Steklý historický film Hra o královnu, 

J. Adamec televizní film Sluníčko na houpačce.

V roce 1981 se na IGřivokláfé uskutečnily vánoční koncerty. O rok 

později byla zahájena dlouhodobá výstava hraček nazvaná Svět malých - 

malý svět Roku 1983 byl zahájen I. ročník festivalu Křivoklátské kulturní 

léto, který navázal na Křivoklátské divadelní léto. V roce 1986 byla otevřena 

výstava dřevořezeb. 18. dubna 1989 byl hrad Krivoklát vyhlášen Národní 

kulturní památkou. I v tomto období se na hradě i v okolí točilo mnoho 

filmů - A. Moskalyk pohádku Třetí princ, J. Polák televizní seriál

 ̂Bednařík, Milan; Bednařík, Tomáš: Křivoklát v zrcadle XX. stolett Fotostudio B, Křivoklát 

^999,1. vydání, strana 79.
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Návšfévníci, M. Luther film Lékař umírajícího času, L Kotrč komedii Sázka, 

O. Lipský pohádku Tři veteráni, Z. Podskalský televizní film Ohnivé ženy, 

Z. Troška film Poklad hraběte Chamaré, H. Bočan televizní seriál Slavné 

historky zbojnické, Z. Zelenka pohádku Čarovné dědictví, K. Kachyňa film 

Smrt krásných srnců podle knihy spisovatele Oty Pavla, aj.

Počátkem 90. let odešel L. Junek do důchodu a na jeho místo nastoupil 

ing, Milan Faktor, který byl ani ne po roce vystřídán kastelánkou Marií 

Šindelkovou. V rámci restitucí byl předán umělecký mobiliář soukromé 

osobě - panu Rajskému ze zámku Vilémov, další pak Lobkowiczům. Na 

Křivokláte pokračoval festival Křivoklátské kulturní léto, v roce 1993 se 

konal I. ročiUk Adventu na Křivokláte, v jehož rámci byla slavnostně 

znovuvysvěcena hradní kaple. Na hradě se natáčely tfi díly televizní 

soutěže O poklad Anežky České. V dalším roce se v areálu hradu 

uskutečnila akce Velikonoce na Křivokláte s ukázkami tradičních řemesel, 

hudbou a velikonočními zvyky. V létě proběhlo na hradě Setkání šermířů 

s ukázkami středověkých bojových umění, historických tanců a trhy. Šlo o 

první akci premiérového ročníku festivalu Léto na Berounce. V dalších 

letech se k výše uvedeným akcí připojila ješte akce nazvaná Peřiny, jako 

připomínka dávné manské povinnosti Nového Strašecí ke Křivoklátu, 

Křivoklání a řezbářské symposium Křivořezání. 1. 7. 1994 byla ustavena 

z rozhodnutí ministra kultury ČR organizace Státní hrady Křivoklátská, 

která spravovala hrady Křivoklát, Točník a Žebrák, Krakovec a bývalou 

rychtu ve Zbečně. Ředitelkou Státních hradů Křivoklátská byla jmenována 

Marie Šindelková.
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2.2 Nejvyšší úřednici panstvi a hradu Křivoklát

V nejstarSích dobách patřil hrádek Křivoklát pod správu lovčích, kteří 

sídlili při knížecím dvoře ve Zbečně. V roce 1250 byl v kostele na Velízi 

pasován na rytíře králem Václavem I. a pražským děkanem Vítem a 

jmenován vladařem panství Křivoklát, které zahrnovalo již tehdy 100 vesrůc

a dvorů, jistý Nedvěd.
Vladař, od 15. století nazývaný hejtman, od roku 1749 vrchrU ředitel, 

generální ředitel, popř. inspektor panství, byl hlavou celého panství. Byl 

úředníkem politickým, hospodářským a soudním. Toto místo nebylo vždy 

obsazeno, často je zastával purkrabí (kastelán), který působil na hradě a 

panství v přítomnosti hejtmana jako druhý nejvyšší úředník, se zaměřením 

hospodářského charakteru.

V období vlastnictví panství a hradu českými panovníky (do roku 1685), 

v éře valdštejnské a počátku éry fUrstenberské (do roku 1749) byli 

nejvyššími úředníky na Křivoklátě hejtmané. V éře ftirstenberské potom 

vrchní ředitelé, inspektoři panství, centrální, generální a ústřední ředitelé. 

Jen v některých krátkých mezidobích (mezi nástupy jednotlivých nejvyšších 

úředníků) byli řízením panství pověřováni prozatímní úředníci.

V roce 1929 odpovídal za jeho správu a řízení přednosta vrchní správy, 

po roce 1948 správce hradu a od roku 1969 ředitel státního hradu.



- 2 4 -

2.3 Křivoklátští manové

Manský systém byl na Křivoklátě zaveden asi za krále Přemysla 

Otakara n., který se po dokončení stavby hradu takto postaral o obranu i o 

všední chod. Hradská manství byla dvojí - služebná a robotná.

Služebná (rytířská) manství se vztahovala výhradně k obraně hradu 

zbrojnými osobami. Zastávali je většinou rytíři, zemané a svobodní 

obyvatelé okolních tvrzí a dvorů. V dobách nebezpečí se dostavovali v plné 

zbroji na hrad, kde měli vyhrazen zvláštní objekt - tzv. manský dům.

Robotná manství spočívala v nejrůznějších službách manuálního 

charakteru. Patřila sem např. povinnost zametat a topit na hradě, dodávat 

tam potraviny a zboží, konat poslovské služby, vypomáhat při honech atp. 

Tato manství zastávali lidé poddaní, určení svým pánem nebo rytířem. 

Manské povinnosti byly odevzdávány na hradě.

Zpočátku se udělovala léna jen do konce manova života, posléze 

dědičně, a to výhradně jen mužům. Man nesměl bez králova souhlasu 

manský statek prodat zadlužit ani darovat věnem. Po manově smrti 

zdědili výsadu jeho synové a vnuci. Ti museli zaplatit poplatek a do roka se 

hlásit u křivoklátského hejtmana. Do jeho rukou složili přísahu. Pokud 

lhůtu promeškali, propadlo manství ve prospěch Koruny. Dalšími důvody 

ztráty manství byla urážka panovníka, vyhýbání se povinnosti uložené 

v smlouvě nebo jiný zločin. Manové měli také svůj vlastní soud, ten od

15. století převzal soud dvorský.

Do manského systému křivoklátského panství bylo zapojeno až 85 vsí a 

dvorů. Postupem doby manský systém ztratil význam a zcela zanikl až 

v roce 1869.
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Některé vybrané manské povinnosti vůči Křivoklátu (manské kmhy z r.l454 

a 1566)1

Manství služebná;

Všetaty - Držitel musel na rozkaz purkrabího na koni přijeti na hrad a tu 

býti, pokud potřeba toho káže. Nic jiného se mu dáti nemá než jisti a piti. 

Příčina - Pán má otavu do prevétů (záchodů) na hrad voziti. Též jsou tu čtyři 

osedlí, kteří z práva vězňů na hradě hlídají.

Třtice - Držitel má v železe na hrad přijít a to dělati, co mu páni káží.

Hedčany - Držitel má se samostřílem na hrad přijití, hi šípy se mu dají dělati 

za královský groš.
Senec - V červené sukni, žluté čepičce na M ém  koni a kuší bez tětivy 

s naloženým jelitem proti králi mířiti.

Manství robotná:
Městečko - Držitel jest povinen, když paní královna v šestinedělích s mladým 

králem leží, jí slavíky k zpívání pod okna honiti. Jiný, Jakub Carda, má 

služebnost s králem táhnouti a páliti, kde by král kázal. Tomu dá se bílý kůň 

a červené šaty.
Roztoky - Jsou tu dva hlásní a jeden dobře osedlý, který má před sladovnu 

k hvozdění sladu dřeva voziti. Ještě jsou dva pivovarníci, ti mají piva na 

hradě vařiti, když páni poručí.

Sýkořice - Osadníci mají na lov choditi vrata přední neb prostřední hlídati, 

když jim páni poručí, vozy spravovati a mazati, týden hlídati pukající 

tetřevy a říjící jeleny.

Račice - Ti mají na každý týden dáti 12 hrnců a 12 kahanců a na zádech je 

donést

 ̂ Kolektiv autorů: Křivoklátsko, Státní hrady Křivoklátská, Rakovník 1999, 1. vydání, 

strana 17.
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Buková - Tu jsou holoty a tenetníci, kteří mají z práva na lov choditi, vozy 

mazati, plátna a tenata voziti i sušiti a zvěř škodlivou v léčích obcházeli. 

Branov - Čtyři vrátní mají ustavičně přední vrata hlídati, střídajíce se dva a 

dva.

Nezabudice - Ve vsi jsou dva pekaři, kteří mají na hradě chléb péci.

Ryšín - Jest tu jeden posel, který chodí s listy až ke Kadani a toho kraje 

žateckého.

Rakovník - Ložní šat na hrad půjčiti.

Strašecí - Poskytnout peřiny, podušky atp., pokud na hrad přijede panstvo. 

Žatec - Z každého vinohradu půl vědra vína na hrad.
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2.4 Nejvýznamnější hospodářské aktivity Fttrstenberků

Příchodem Fíirstenberků začíná pro Křivoklátsko nové období. Za 

správy Karla Egona I. a především za správy jeho vnuka Karla Egona II. 

(obr. č. 9) se stalo Křivoklátsko centrem hospodářského rozmachu 

v Čechách. Patřilo k panstvím s nejrozvinutější průmyslovou výrobou. 

Kromě rozmachu průmyslu a zemědělství byly zčásti zrealizovány plány na 

obnovu vyhořelého hradu. V ucelené podobě zůstalo křivoklátské panství 

do roku 1921, kdy byl novému československému státu odprodán zámek 

Lány.

Nejvýznamnější bylo fttrstenberské železářství a hutnictví. Ze všech 

podniků, na jejichž vzniku měl velký podíl knížecí ředitel F. Nittinger, 

dosáhl největšího věhlasu železářský komplex v Novém Jáchymově, který 

patřil k nejmodernějším v monarchii a k absolutní evropské špičce. Další 

moderní závod byl postaven např. v Roztokách u Křivoklátu, Staré Huti 

(Hýskov), Nové Huti (Nižbor). Hlavr\ím dodavatelem železné rudy byly 

doly v Krušné hoře. Koncem 19. století podniky zanikly, protože nestačily 

konkurovat moderním podnikům využívajícím koksové pece.

S výrobou železa bylo spjato další tradiční křivoklátské řemeslo - 

uhlířství, které dosáhlo vrcholu právě za Fíirstenberků. Dřevěné uhlí se 

pálilo v milířích zejména v okolí Karlovy Vsi. Uhlířskému řemeslu se 

věnovaly celé generace rodin.

Za Fíirstenberků se měnila i úroveň zemědělského hospodářství. 

Proslula především plemenářská kvalita zdejšího chovu ovcí. Po větrné 

kalamifé v 60. letech 18. století se postižené plochy nezalesňovaly, ale byly 

přeměněny na rozsáhlé enklávy zemědělské půdy. V jejich středu byly 

vystavěny prostorné a vzhledné hospodářské dvory - Karlov, Amálie, 
Požáry.

Další významnou hospodářskou aktivitou Ftirstenberků byl rozvoj 

potravinářského průmyslu, především pivovarnictví a lihovamictví. Na 

panství působilo 13 pivovarů. Nejvýznamnější byly pivovary na Křivokláte,
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V Nižboru a v Krušovicích. Lihovary se nacházely při dvorech v Karlově, 

Amálii, Nižboru, Lánech aj.
Vedle výroby a zpracování dřeva vznikaly na Křivoklátě i další řemeslné 

a průmyslové obory - např. hmčířsts^ v Račicích, jehož kořeny sahají 

hluboko do středověku, výroba sádry u Nezabudic, dílna na výrobu 

kolomazi, zpracování kyseliny sírové z břidlic.

V okolí Zbečna se již v 19. století těžily ve zdejším kamenolomu kvalitní 

spility. Na území panství se féžil kromě železné rudy např. grafit 

(Častonice), uhlí, písek, lupek, vápenec či rašelina.

Zajímavé jsou i některé další menší fttrstenberské provozovny - dehtáma 

(Lány), flusírna (Placanda, Nový Dům,...), cihelna (Karlova Ves, Karlov), 

výrobna cukru, papírny, elektrárna, samotížná lanová dráha z Roztok na 

vrch Beraník nebo lázně na Merkovce.

V oblasti dopravy má mimořádné postavení stavba koněspřežné dráhy 

z Prahy do křivoklátských lesů v letech 1827 -1830. Nesloužila dlouho, roku 

1855 ji koupila Buštěhradská železniční společnost ale přesto je zapsána 

jako druhá na území Čech. Zásluhou Ftirstenberků je výstavba poměrně 

husté sítě silnic a cest na panství, včetně mostů, viaduktů apod.

Velká snaha knížecího rodu, zvláště kněžny Amálie (obr. č. 9), byla 

zaměřena do sféry sociální a patronátní, což se projevilo výstavbou 

množství škol, starobinců, kostelů a dalších zařízení po celém panství.

Obdivuhodné a inspirující je, že i při takové šíři hospodářských aktivit 

včetně těžkého hutního průmyslu zůstala krajina nepoškozena.
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2.5 Myslivost

Myslivost patří k lesům odedávna jako zdroj obživy ale i zábavy. 

Hrádky sloužící potřebám lovců si dávala knížata stavět již od stfedověku. 

Takovým hrádkem byl původně i Křivoklát O zdejších lesích se říká, že 

jsou kolébkou české myslivosti. Křivoklátsko bylo již v daleké minulosti 

oblíbeným lovištěm českých knížat a králů. Přitahovala je romantická 

krajina, rozsáhlé lesy i množství zvěře, to vše nedaleko sídelního města. 

Tento kraj byl svým způsobem první velkoplošné chráněné území v našem 

státě již na přelomu 12. a 13. století. Historie lovů sahá do dob, v kterých se

o myslivosti v dnešním slova smyslu ani hovořit nedá. Lovil zde již v letech 

1004 - 1012 krúže Jaromír, po něm Břetislav n., který pak u Zbečna v roce 

1100 našel svou smrt Křivoklátské lesy si zvlášť oblíbil král Přemysl 

Otakar L, ale i císař Karel IV. či král Václav IV. Lovecké vášně panovníků i 

jejich hostů vyžadovaly nespoutanou přírodu oplývající hojností zvěře, 

proto nebyla realizována v plném rozsahu kolonizace stfedních Čech a 

oblast Křivoklátská byla hájena jako královský lovecký revír.

Když počátkem 2. poloviny 16. století sídlil na hradě Ferdinand 

Tyrolský, nastal nejen čas lovu, ale také nastala doba větší péče o zvěř a její 

stavy. Z Ruska sem byh dovezeni sobi a zubři, z Tyrol kamzíci a svišti, ale 

přírodní podmínky nepřály jejich rozmnožení. Zdomácněla pouze zvěř 

dančí a mufloní. Lovy tenkrát vypadaly tak, že když se zdařily, dostali lovci 

zvěřinu, při nezdaru výprask. Za Ferdinanda a jeho správce Lacka ze 

Štenberka byly v lesích zřizovány obory pro hospodářská zvířata, např. 

Lánská obora. Z Habsburků zde lovil Rudolf H a Ferdinand Dl

Za Valdštejnů zde byl roku 1692 zastřelen poslední medvěd (fořtem 

Lhotským), poslední rys roku 1695 a poslední vlk byl odstřelen roku 1724. 

Jeden z největších honů na vysokou zvěř uspořádal 26. 6. 1721 Jan Josef 

Valdštejn. Byl určen ke cti císařovny Alžběty Kristiny, choti císaře Karla VI.
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Honu předcházely velké přípravy. Jen císařovna složila za jediný den 138̂  

kusů jelení zvěře. Obdiv tady nenáleží ani tak střeleckému umění císařovny, 

které byla zvěř po jednotlivých kusech vypouštěna před střelecký altán, 

jako umění tehdejších myslivců, kteří dokázah během 10 dnů sehnat zvěř 

z širokého okolí do prostoru honu. Na památku dal Valdštejn na místě 

výběhu zvěře postavit sochu sv. Jana Nepomuckého, na rozcestí Lány - 

Křivoklát kapličku sv. Alžběty a revír nazval Alžbětinským. O dva roky 

později zde lovil i sám císař Karel VL

Nástupem Fíirstenberků začíná období racionálního lesního 

hospodaření v kraji. Lovil zde rakouský Rudolf Habsburk, arcivévoda 

Ferdinand ď  Este, francouzský král Karel IX. i ruský velkokníže Michal. 

Roku 1817 byl vydán myslivecký a honební řád. Hon za Fíirstenberků 

končil hymnou, jejíž melodii napsal Karl Maria Weber a slovní český 

překlad pořídil historik Zikmund Winter.

Křivoklátští myslivci byli věrní služebníci a hájili své revíry před 

pytláky, často i s nasazením vlastního života. Pomníčky, roztroušené 

v tichých zákoutích křivoklátských lesů, jsou toho dodnes němým 

důkazem.

I současná myslivost je bohatá. V lesích jsou dosud bohaté stavy zvěře 

jelení, mufloiú a černé. V posledních letech poklesly stavy zvěře drobné a na 

některé druhy už myslivci jen vzpomínají.

 ̂Palivec, Viktor: Hájemství zelené. Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha 1981, 

vydání, strana 17.
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3. OBEC KŘIVOKLÁT

3.1 Historie

Městečko Křivoklát vzniklo v roce 1896 sloučením obcí Amalín a Budy, 

ke kterým se pňdala nedaleká osada Častonice. Dějiny obce jsou úzce spjaty 

s historií hradu Křivoklát

Budv:

Starší část obce, Budy, byla založena v podhradí na přelomu 14. a 15. 

století jako řemeslná osada. Základem obce mohl být dvorec pod hradem 

daný roku 1457 králem Ladislavem Pohrobkem lénem Zdeňkovi z Chrástu 

náhradou za jeho sídlo spálené za husitských válek. Mlýn Podhradec, který 

patří k nejstarším na okrese, je poprvé připomínán roku 1460, kdy tu 

působil mlynář Toman jmenovaný králem Vladislavem. Toman dal 

zbudovat roku 1470 i další mlýn níže na Rakovnickém potoce při řece 

Berounce. Manský dvorec s několika „búdami", podle kterých obec získala 

název, a mlýnem se stal historickým jádrem příští osady. Zaměstnanci, 

čeleď i úředníci, kteří se nevešli do hradu, se usídlili v Městečku, ale po jeho 

vypálení za husitských válek se mnoho obyvatel raději usadilo v podhradí u 

Rakovnického potoka.

V roce 1496 byli z Poděbrad přivlečeni na Křivoklát tři havíři

2 kutnohorských dolů, kteří byli odsouzeni k smrti, za vzpouru proti 

bezpráví na nich páchaném. Dva byli sťati a třetí, Vít Krchňavý, přemohl 

kata a uprchl. O této události vypráví také pověst Aloise Jiráska 

«O kutnohorských havířích" .̂ Popis události svědčí o tom, že popravište 

bylo mimo hrad, snad na louce U Josefa.

 ̂Jirásek, Alois: Staré pověsti české. Albatros, Praha 1978,10. vydání, strana 206.
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Robota v 15. století byla minimální a spočívala v dopravě sudů s vínem 

do hradních sklepů, později byla přitužena. V okolních lesích bylo neklidno, 

přepadávalo se a rozmohly se šelmy.

Kolem roku 1530 byly na Křivoklátě zakládány pozemkové knihy, které 

přináší přesnější záznamy. V 16. století se v obci nacházel mlýn, 11 chalup, 

pila a panská lázeň, která byla postavena v roce 1541 pro hradní úředníky a 

patřila k hradu. Bydleli zde 2 ševci, 2 krejčí, kolář, kovář, pekař, zedník, 

bečvář a několik úřediúků. V roce 1517 byl založen hradní pivovar.

V podhradí se v té době také mnoho mluvilo o krásné paní Filipíně, jak je 

laskavá k vězňům a jak ji arcikníže miluje. Koncem 16. století bylo plno 

nepořádků na hradě i na celém panství, bujelo pytláctví. Až Rudolf IL se 

snažil panství zvelebit zceloval odlehlé vsi a zastavené vracel koruně. Roku 

1593 se stal rychtářem Jindřich Hutský.

Počátkem 17. století v kraji řádil mor. V době třicetileté války 

křivoklátský hejtman nepostavil žádného muže z podhradí k pěchotě. Roku 

1620 táhl přes B3ivoklát jezdecký pluk a loupil, co se dalo. V kraji bylo dost 

protestantů, za což byl hejtman roku 1626 napomínán. Roku 1631 obsadili 

Sasové hrad a nechali tam malou posádku. Císařský plukovník Holt je 

24. 12. téhož roku vypudil. O dva roky později vtrhli do kraje Švédové, 

zmocnili se hradu, vše vyplenili a odvezli. Na hradě zůstal jen vrátný, 

ostatní utekli do lesů. V dalších letech Švédové opět pustošili kraj, v roce 

1640 byli z Rakovnicka vytlačeni, ale roku 1648 se opět vrátili. Cestou na 

Prahu se zmocnili Křivoklátu. Téhož roku byl podepsán ve Vestfálsku mír, 

jímž skončila třicetiletá válka. Ta po sobě v kraji zanechala spáleniště a bídu. 

Poddaní nemohli platit úroky a zbíhali od vrchnosti do lesů. Mnoho gruntů 

zůstalo opuštěno. Opravy hradu po válce stály mnoho peněz, proto bylo 

utuženo poddanství a robota zvýšena. Rychtáři museli robotovat spolu 

s ostatními poddanými. Rostl náboženský útlak. Rozmohlo se pytláctví. 

Nekatolíci byli pronásledováni a utíkali do vyhnanství. Třetina obyvatel 

zahynula, třetina orné půdy porostla lesem a chov dobytka klesl o polovinu. 

Značná úmrtnost dětí je přisuzována těžké práci matek, nedostatku
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hygieny, prevence i potřebného ošetření v době nemocí a epidemií. Již 

padesátiletí muži byli vyčerpáni těžkou prací, nemocemi a nedostatečnou 

výživou. V 17. století vznikla v obci koželužna, při ní později drasláma.

Od 2. poloviny 17. století bylo Křivoklátsko zastaveno hraběti ze 

Schwarzenberka. Nový pán dosadil za hejtmana Němce a od té doby je 

hradní korespondence německá. Koncem století se panství dostalo do rukou 

Valdštejnů, kteří zavedli všude přísný režim. V té době postihla Budy mčivá 

povodeň.
Roku 1755 žilo v Budech 139̂  lidí. V té době došlo k prvnímu číslování 

domů. V obci se nacházel např. krejCt beCvář, pekař, kominík, švec, 

zámečník, zedník a pastýř. Když se stal roku 1771 Karel Egon FOrstenberk 

nejvyšSím purkrabím, dokázal vlivu, který získal, využit nejen pro své

dobro, ale i pro dobro svých poddaných.
Poíátkem 19. století je v Budech již S7V obyvatel. Ve 30. letech 19. století 

došlo k dalšímu přečíslování domů. V té době bylo v podhradí asi 50 

chalup.
Bouřlivých událostí v Praze roku 1848 se zúčastnili nejen stadenti ze 

zdejších rodin, kte« studovali v Praze, ale také např. Theoffla Senflugová, 

pozdější obyvatelka Křivoklátu. Vyvrcholením tužeb bylo zrušeni 

poddanství a feudálních povinností 7.9.1848.

Ve 2. polovině 19. století došlo k několika událostem. Roku 1866 táhlo 

panské dělostřelectvo po bitvě u Hradce Králové přes Křivoklátsko a 

ubytovalo se zde. Vojsko nadělalo mnoho škody. Roku 1872 postihla Budy 

katastrofální povodeň. Roku 1876 byla předána veřejnosti statni dráha 

rakovnicko-protivlnská. Byla vybudována v letech 1874 - 1876 bez 

mechanizace se všemi mosty, tunely a nádražními budovami. První stanici 

za Rakovníkem bylo Městečko, druhou Roztoky. Úsek mezi Křivoklátem a

Hennlna: Ncl)eský, Karet Budy, křivoklátské podhradí Mlstnf lidová knihovna 

obce Křivoklát, Křivoklát 1990,1. vydání, strana 18.

 ̂tamtéž, strana 19
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Městečkem byl velmi náročný. Byly zde proraženy dva tunely (Pod Basou a 

Pod královskou pěšinkou) v délce 217 a 155 m. Při ražení zahynulo 9 lidí. 

Třetí tunel - Budský měří 235 m a vyžádal si jednu oběť, tunel Stříbrný je 

dlouhý 35 m. Odborníky na stavbu tunelů byli italští dělníci. Železrůce 

znamenala pro obyvatele Křivoklátská velký obrat Přiblížila okresní města 

vesnicím. Do té doby bylo na venkově mnoho lidí, kteří se do Prahy 

nedostali za celý život

V roce 1892 byly spojeny obce Budy, Amalín a osada Častoiůce v jednu 

obec s názvem Křivoklát Došlo k přečíslování budov a většina čísel 

přidělených po roce 1892 platí dodnes. V roce 1896 se Křivoklát stává 

městysem a od roku 1899 ho spravuje městská rada.

Amalín:

V 2. polovině 16. století byl na návrší nad hradem postaven hospodářský 

dvůr, který byl základem druhé části obce Čamrdovsi, později 

přejmenované na Amalín. Název Čamrdoves je snad podle dřevěných 

knoflíků, které zdejší obyvatelé vyráběli. Dominantou homl části obce je 

kostel sv. Petra, který dal postavit Vladislav n. Jagellonský po roce 1500. 

Bylo ho potřeba pro podhradní osady Budy, Častonice, Roztoky a Městečko, 

protože městecký kostel sv. Jakuba Většího byl značně poškozen od dob 

husitských válek. Severní pravidelná část obce byla založena až po roce 

1818. Téhož roku po sňatku Karla Egona II. z Ftírstenberka s Amálii 

Bádenskou byla horní část obce přejmenována na počest paní kněžny na 

Amaliinu horu neboli Amalín.
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Častonice:

Je to malá osada poblíž obce Křivoklát V 15. století tu stála tvrz, jejíž 

majitel měl povim\ost chránit brod přes řeku. V 16. století se zde dobýval 

olověný klejt (olovo) a prodával se račickým hrnčířům. Na rozcestí na kraji 

obce se dochovalo torzo litinového kříže v podobě hranolového 

pískovcového podstavce. Kříž a deska byly ziůčeny. Dřevěná zvonička 

z 19. století stojí na louce před statkem č.p. 1. Zvonec z roku 1804 není 

původní, část stavby je replikou ze 70. let 20. století.

20. století:

Obec s hradem byla součástí křivoklátského velkostatku, jehož majiteli 

byla knížata z Fíirstenberků. Kníže Max Egon II. sice sídlil v Lánech či 

Praze, ale Křivoklát považoval za centrum svého domova.

Na počátku 20. století na Křivoklátě sídlilo Okresní zastupitelstvo. 

Okresní soud. Berní úřad, četnická stanice a poštovní úřad. Na Amalíně 

b5^ala Okresní všeobecná nemocnice a starobinec. O bezpečnost obce se 

staral kromě četnictva obecní policajt a ponocný. ICřivoklát měl i vlastní 

hasičský sbor a školu. V prvním desetiletí byla otevřena filiálka rakovnické 

spořitelny a byla založena tělocvičný spolek Sokol, samotná orgarúzace tu 

byla již dříve. V obci byla zřízena zastávka vlaku a postavena čekárna.

V Budech byla otevřena lékárna a založena knihovna.

V roce 1914 bylo mnoho mužů nuceno narukovat do armády, 15 z nich 

se nevrátilo. Během války upadaly živnosti, umlklo společenské dění. 

O prohlášení československé samostatnosti se obyvatelé Křivoklátu 

dozvěděli od železničních zřízenců a cestujících, kteří přijížděli z Prahy. 

Obyvatelé se v průvodu s praporky českých barev a lampióny odebrali do 

hradu, kde na nádvoří zpívali vlastenecké písně a poté v obci odstranili 

památky na zaniklé Rakousko. Majitel panství byl krátce po převratu
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zradikalizovanými dělníky z Kladna, kteří sem přijeli na pěti nákladních 

vozech, vykázán z Křivoklátu. V listopadu 1918 skončila 1. světová válka.

Počátkem roku 1919 uspořádala organizace Sokol slavnost k zasazerú 

Lípy svobody u mostu v Budech. Téhož roku bylo zvoleno nové obecrú 

zastupitelstvo. iCladenští levicoví radikálové shodili z podstavce sochu 

Karla Egona H a svrhli ji ze stráně.

Prodejem panství knížaty z Fíirstenberka československému státu v roce 

1929 za 118,5 milionu Kčŝ  byla rozbita fungující infrastruktura a musela se 

vytvořit nová, založená na jiné bázi. Příležitost dostali především drobní 

živnostníci. Před prodejem velkostatku byl zrušen roku 1922 okres 

Křivoklát a v roce 1927 další důležité úřady kromě okresního soudu. 

Křivoklát se tak stal pouze turisticky zajímavým místem.

Ve 20. letech byla na Křivoklátě postavena Sokolovna, proběhla 

elektrifikace obce. Byl založen oddíl kopané a oddíl volejbalu, který později 

slavil velké úspěchy. Na Křivoklátě proběhlo první biografické představení, 

později začalo promítání v sokolském kině. Byl zřízen nový příchod 

k železniční zastávce a dokončena novostavba filiálky Rakovnické 

spořitelny. V roce 1928 bylo do památníku na Nových cestách znovu 

umístěno poprsí knížete Karla Egona IL O rok později Budy postihla ledová 

záplava.

30. léta 20. století by se dala nazval „zlatým věkem" Křivoklátu. 

Prosperita zdejších živností a příliv turistů, rekreantů a tzv. letních hostů 

učinily z obce centrum kraje. Křivoklát byl soběstačný a služby nabízel 

širokému okolí. Došlo k zvelebení hradu i obce. Byly rekoitótruovány 

komunikace, domy a došlo k rozšíření elektrifikace. Čilý společenský ruch 

udržovaly především místní spolky - Sokol, Okrašlovací a cizinecký spolek. 

Pěvecký spolek. Hasičský sbor, Místní osvětová komise. Spolek legionářů.

Bednařík, Milan; Bednařík, Tomáš: Křivoklát v zrcadle XX. století, Fotostudio B, Křivoklát 

1. vydání, strana 27.
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AFK̂  a další. Okrašlovací spolek zřídil pro pohodlí návštěvníků podél 

strání po obou stranách Rakovnického potoka stezky s lavičkami a 

vyhlídkou Paraplíčko. Některé byly nazvány podle míst, jimiž vedly, jiné 

jmény osob spjatých s historií obce. Tak vznikly Nové cesty. Slavičí pěšina, 

Točenky, Tyršova stezka aj. V roce 1931 byl odhalen pomník Mistru Janu 

Husovi a padlým ve světové válce. Téhož roku bylo postaveno tenisové 

hřiště U Kolečka a 6. 9. byla slavnostně otevřena Masarykova obecná a 

občanská škola. V roce 1933 došlo na Křivoklátě k pojmenování uUc. Na 

popud Sokola pojmenovalo obecní zastupitelstvo ulici vedoucí z náměstí 

k Sokolovně Tyršovou ulicí a náměstí Svatopluka Čecha. O rok později 

mohli občané zhlédnout první zvukový film Madla z cihelny. Od roku 1935 

zasedal Městský úřad v upravených místnostech bývalé školy, kam byla 

přenesena i veřejná obecní knihovna. Za zesnulého T. G. Masaryka byla 

v roce 1937 v Sokolovně uspořádána tryzna.

Společenský a kultíímí život byl násilně přerušen po 15. 3. 1939, kdy 

došlo k okupaci ČSR a vytvoření protektorátíi Čechy a Morava. Říšsko- 

německé úřady postupně zakázaly všechny společenské aktivity. 15. 3.1939 

přijeli na hrad němečtí vojáci a zřídili zde vysílačku. Později nařídil okresní 

úřad zatemňování, byl vydán zákaz pořádání zábav, bylo nařízeno 

odevzdat zbraně. Na Křivoklátě byla ustavena místní skupina Národního 

souručenství, jediné organizace podporované protektorátními úřady, do 

které se přihlásila většina obyvatel, téměř všichni však členství brali 

formálně. V červnu zasáhla obec povodeň. Byla rozpuštěna sokolská 

organizace a obec musela odevzdat Pamětiií knihu Okresnímu úřadu

Rakovník.

40. léta se nesla ve znamení okupace českých zemí německými fašisty,

2. světové války a hospodářského úpadku. Téměř ustal hiristícký ruch, 

přežívalo ochobúcké divadlo, volejbal a fotbal. Významná událost se na 

í^řivoklátsku stala v dubnu 1942.

 ̂Atletický fotbalový klub
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28. dubna večer odstartovalo v Anglii letadlo se tfemi skupinami 

výsadkářů. Letoun nemohl vysadit všechen náklad najednou, a proto se 

točil a osvětloval plochu nad Křivoklátem. To náhodou viděli železničáři 

v Roztokách. Parašutisté po seskoku ukryli padáky i ostatní věci a místo 

opustili. 30. dubna našli zemědělští dělrJci na Požárech nedaleko Křivoklátu 

vysílačku. Nález byl nahlášen na četnické stanici na Křivoklátě. Na místo 

byla vyslána hlídka a ta očekávala příjezd gestapa z Kladna. Parašutista 

Arnošt Mikš (vyslaný také z Anglie a vysazený v březnu na Slovensku) se 

svým druhem šli večer vysílačku vyzvednout Ve 22:00 naraziU na 

četnickou hlídku. Četník Ometák byl při potyčce zastřelen a četník Komínek 

těžce raněn. Mikš byl také raněn a sám se zastřelil. Jeho druh unikl, ale byl 

dopaden a při převozu se otrávil jedem. U Mikše byl nalezen zápisník se 

jmény jeho přátel. Mezi jinými byl i J. Staněk z Roztok, který se znal 

s Mikšem z vojny. Ten ho také 24. dubna navštívil. 1. května 1942 ve 3 

hodiny ráno odvedlo J. Staňka gestapo. Po krutém výslechu stál u zdi bez 

potravy až do večera, kdy byl odvezen do Petschkova paláce v Praze. 31. 5. 

1942 byl v Praze zastřelen. V souvislosti s touto událostí byl také zatčen 

V. Mulač, který byl později propuštěn.

V roce 1942 byl spáchán v Praze atentát na zastupujícího říšského 

protektora Reinharda Heydricha. 10. 6. došlo k vyhlazení obce Lidice na 

Kladensku, za údajné napomáhání atentátu. Až na Křivoklátě byly slyšet 

temné detonace, ale nikdo netušil, co znamenají.

V květnu 1945 byl ustaven Revoluční národní výbor, který převzal 

správu obce. V kraji se objevili prchající němečtí vojáci. 9. 5. přijel kurýr na 

motorce a upozorňoval občany, že se blíží 800 ozbrojených SŜ , aby se 

schovali a vše ukryli. K ničemu naštěstí nedošlo. Část německých aut byla 

odzbrojena u Zbečna, část byla napadena a rozstřílena partyzány u 

Městečka. Zbytek prchl k Malé Bukové. 10. 5. přijeli na Křivoklát první 

vojáci Rudé armády. V průběhu 2. světové války byli tři křivoklátští občané 

popraveni, v koncentračních táborech či na nucených pracích zahynuli

 ̂něm. Schutzstaffel -  nacistická organizace
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tfi lidé, na následky věznění v koncentračním táboře zemřel jeden občan. 

Jména obětí byla zvěčněna na Husově pomníku pod hradem. 

Koncentračními tábory prošh ještě další dva občané. Po skončení války se 

řada obyvatel odstěhovala do zahraničí, naopak na Křivoklát mnozí přišli. 

Byla obnovena činnost předválečných spolků, vzíúklo Křivoklátské salónní 

kvarteto. V obci byla zřízena mateřská škola. Na Požárech byl v roce 1946 

odhalen památník zastfeleného parašutisty A. Mikše.

Rok 1948 zasadil do infrastruktury Křivoklátu, který byl obcí s velkým 

množstvím malých a středních živnostníků, těžkou ránu. Dá se říct, že od té 

doby nastal v tóto oblasti úpadek, který se nepodařilo zastavit dodnes.

V 50. letech velké úspěchy slavily volejbalistky a TJ Sokol byl pověřen 

uspořádáním mistrovství ČSR v odbíjené dorostenek, kde 2. místo obsadil 

Sokol Křivoklát Konala se mnohá vystoupení Křivoklátského pěveckého 

sboru. Křivoklátského salónního kvarteta a Spolku divadelních ochotníků 

na Křivoklátě. Dařilo se místním sportovcům, zejména volejbalistům.

V zrekonstruované sokolovně, které se začalo od roku 1958 říkat kulturní 

dům, hrálo pravidelně kino a byla zde pořádána divadelní představení.

V obci bylo zřízeno cestovní informační středisko. Došlo k zprovoznění 

místního rozhlasu a zřízení zdravotního střediska. Začalo ubourávání 

hotelu Musil, aby mohla být rozšířena vozovka na náměstí Svatopluka 

Čecha. Na Amalíně byla vybudována nová hasičská zbrojnice. Na vzhledu 

získala i obec - vydláždění silnice na Amalín, regulace Rakovnického 

potoka.

Nové společensko - politické poměry se projevily v postupné Hkvidad 

živností, zejména po roce 1958. Tímto aktem přestal být Křivoklát 

definitivně obchodní centrem regionu. Byla zastavena výroba ve Státním 

pivovaru Křivoklát, který byl posléze zlikvidován. V roce 1958 bylo 

v Častonicích založeno jednotné zemědělské družstvo, které se později stalo 

součástí Státního statku Křivoklát ,

V 60. letech se vytvořily podmínky k rozkvětu obce. Amalín změnil 

vzhled výstavbou panelových domů, došlo k přestavbě bývalého hotelu
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Musil na samoobsluhu a na sportovišti u Kolečka bylo uvedeno v zimních 

měsících do provozu kluziště s přírodní ledovou plochou. Společenskému 

životu dominovaly kulturrú aktivity na hradě. Došlo k přestavbě kina 

Křivoklát na širokoúhlý formát;, což neměla ani mnohá města.

Po příchodu nového kastelána Lubomíra Junka na hrad začalo v 70. 

letech vyhledávat Křivoklát množství turistů. Organizace Sokol obnovila 

chodecký závod Lány - Křivoklát, zavedla přespolní běh Malá křivoklátská. 

Dalšími organizacemi v obci byly Osvětová beseda. Český svaz rybářů. 

Český svaz žen. Myslivecké sdružení.

Ve 2. polovině 70. let otřásla Křivoklátem aféra funkcionářů MNV.

V roce 1977 byla centrální část Křivoklátská prohlášena biosferickou 

rezervací UNESCO, o 2 roky později byla na hradě slavnostně vyhlášena 

CHKO  ̂Křivoklátsko, v Budech bylo zřízeno její pracoviště.

V roce 1980 došlo k násilnému sloučení obcí Křivoklát, Roztoky a 

Karlova Ves pod jednu společnou obec s názvem Křivoklát Stalo se tak na 

nátlak vyšších politických orgánů proti vůli občanů jednotlivých obcí. 

S tímto sloučením obcí se obyvatelé nevyrovnali, což se projevovalo 

v rozepřích a sporech. Vzniklo několik problematických staveb.

Pozitivní byl rozvoj kulturního dění. V roce 1983 byl obnoven 

v Křivoklátě ochotnický spolek, byl odstartován nový festival Křivoklátské 

kulturní léto. V roce 1985 byla dokončena výstavba nové budovy železniční 

zastávky na Křivoklátě. V roce 1989 byl hrad vyhlášen národní kulturní 

památkou.

Zlom nastal po hstopadu 1989, kdy se změnou politického systému 

došlo také na Křivoklátě k polarizaci názorů a postojů obyvatel, což se 

zákonitě projevilo ve stagnaci společenského života. V listopadu 1990 

skončila nesmyslná integrace obcí Křivoklát, Roztoky, Karlova Ves, do čela 

nového obecního zastupitelstva byl zvolen ing. Kasalický. V obci vznikaly 

soukromé firmy, které začaly vytvářet novou infrastrukturu. Některé

 ̂Chráněná krajinná oblast
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objekty byly zrestituovány, jiné zakoupily soukromé osoby v tzv. malé 

privatizaci. Zcela se změnil náhled na společenský a kultunú život obce. 

Některé společenské organizace zanikly. Rozpadly se i tradiční podniky, 

které zajišťovaly existenci části křivoklátských občanů (Státní statek 

Křivoklát, Lesní závod). Řada občanů začala dojíždět za prací do města, 

několik rodin se odstěhovalo. Po adaptaci byl uveden do provozu hotel 

Sýkora, který byl restitucí vrácen. Kino Křivoklát ukončilo svou činnost. 

Křivoklát se vylidňuje a stárne.
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3.2 Křivoklátské domy a památky

V obci Křivoklát (obr. č. 10) se nachází kromě hradu také řada dalších 

zajímavostí a historických památek, z nichž některé byly v poslední době 

opraveny.

Kostel sv. Petra:

Kostelík zde nechal postavit král Vladislav II. Jagellonský kolem roku 

1500. Původní kostel obsahoval pouze 12 a půl metrů dlouhou loď krytou 

rovným rákosovým stropem. Byl vysvěcen 9. 9. 1522, bohoslužby tu 

zpočátku vykonávali hradní kaplani. Roku 1574 byla křivoklátská hradní 

kaple osazena na popud arciknížete Ferdinanda Tyrolského katolickým 

knězem, který pak také přisluhoval v kostelíku sv. Petra. Je zajímavé, že po 

celou dobu zůstal katolický, přestože okolní kostely se staly 

utrakvistickými. Zápis z roku 1651 dokládá, že zde vykonával bohoslužbu 

farář z nedalekého Zbečna. Kostel sv. Petra stával na původním 

křivoklátském hřbitově a až do roku 1834 byl hřbitovním kostelem i pro 

Zbečno. Roku 1711 byla ke kostelu přistavěna zvoiúce. Protože byl kostelík 

malý a lidé museli při bohoslužbě stát venku, byl roku 1728 rozšířen o 12 

metrů. Lokálie byla při kostele zřízena v roce 1784, roku 1856 byla povýšena 

na faru. Kostel sv. Petra se tak stal farním. Roku 1885 byla loď zbořena a 

podle návrhů architekta Josefa Mockera byl k presbytáři přistavěn nový 

kostel v pseudogotické podobě, jak ho známe dnes (obr. č. 11). V polovině 

19. století byl zrušen původní hřbitov.

Pomník Karla Egona II. z Fůrstenberka:

Na stráni proti hradu na tzv. Nových cestách stojí pomník Imížete Karla 

Egona II. z FUrstenberka (obr. č. 12). 14 metrů vysoký monument zde 

nechali v letech 1858 - 60 postavit čeští úředníci a zaměstnanci
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křivoklátského panství jako výraz úcty a vděku. Pískovcový pomník 

v novogotickém stylu navrhl architekt Antonín Jiruš a zhotovil Karel J. 

Svoboda. Pod bohatým baldachýnem je poprsí knížete Karla Egona II. 

z bílého mramoru, jehož autorem je sochař Emanuel Max. Po vzniku ČSR 

v roce 1918 bylo poprsí knížete kladenskými radikály svrženo do stráně, 

tento čin přivítala i část křivoklátské veřejnosti, která nemohla zapomenout 

slova jednoho z potomků knížete, který údajně na konci války prohlásil, že 

v křivoklátských lesích je dost stromů na šibenice pro Čechy. Roku 1928 

bylo poprsí opraveno a znovu umístěno pod baldachýn. Byla sepsána p>etice 

12 politických stran za jeho odstranění. I když městské zashipitelstvo petici 

neuznalo, poprsí bylo tajně v noci opět odstraněno. Až na zásah Státního 

pozemkového úřadu v Praze a široké osvětové agitace bylo 8. 6. 1929 

definitivně vráceno na své místo. Nedávno byl pomník zrestaurován.

Renesanční mlýn v Podhradí:

Poprvé byl mlýn připomínán roku 1460, kdy tu působil mlynář Toman 

z Podhradce, jmenovaný samotným králem. V roce 1531 byl smeten velkou 

povodní. Pustinu koupil pozdější rychtář Jan a dílo obnovil. V roce 1549 jej 

prodal mlynáři Burianovi. Po jeho smrti ho vdova postoupila druhému 

muži P. Holému z Kounova. Ten uhýbal povinnosti mlít pro potřeby hradu 

zadarmo slad a dostával se do sporu s hejtmanem. Nakonec mlýn prodal 

Jírovi Květoňovi z Městečka. Roku 1562 ho vlastní Vrabec ze Žatce. O 4 roky 

později se mlýna ujala vrchnost, hospodařil zde Jindřich Hutský. Koncem

16. století mlýn lehl popelem. Královská komora nechala postavit mlýn 

nový, na něm se stiřídali náchlební mlynáři. V 17. století byl často ohrožován 

povodněmi. Roku 1771 koupil od Ftirstenberků mlýn rok Cipplů. V roce 

1827 koupil mlýn Benedikt Zikmund. Jeho potomci na něm hospodařili do 

roku 1863, kdy ho prodali Janu Dubskému. Tak se na mlýn dostal slavný 

křivoklátský mlynářský rod, který tu působil až do roku 1993. Mlýn 

 ̂dnešní podobě sestává ze dvou budov - mlýnského stavení a obytné části
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(obr. č. 13). Byla obnovena renesanční sgrafita. Objekt je podsklepen 

hlubokými sklepy. Voda k mlýnu byla přiváděna dlouhou strouhou od jezu 

na Rakovnickém potoce. Od roku 1920, kdy byla mlýnská kola zaměněna za 

Francisovu turbínu s dynamem, byl Budský mlýn také zásobárnou 

elektrické energie pro sousední hotel. Nabídku mlynáře Dubského na 

výrobu elektrické energie pro veřejné osvětlení obec nepřijala. V současné 

době je ml5m v soukromých rukou.

Kaplička Paimv Marie:

Na pravém břehu Rakovnického potoka za mostem do Roztok stojí 

barokní kaplička Panny Marie (obr. C. 14). Roku 1769 ji tu nechal postavit 

bukovský sedlák Václav Kratina, neboť místo, kde kaplička stojí, původně 

patHlo ke katastru obce Velká Buková. Ve výklenku je umístěna socha 

Panny Maric s malým Ježíšem na ruce. Do soklu je vytesán letopočet 1769 a 

iniciály W. K., kteié označuji rok vzniku a počáteční písmena jejího stavitele.

Kaplička sv. Eustacha:

Na kopci Zámecký vrch, necelý kilometr severně od Křivoklátu, stojí při 

silnici malá barokní kaplička (obr. č. 15). Je to jednoduchá zděná stavba 

s obrazem sv. Eustacha a bronzovou deskou, která připomíná památku 

ííeských myslivců, obětí boje za svobodu národa. Kapličku dal postavit 

vrchní lovčí Jan Kryštof Rayman. Podnětem byla událost z roku 1687. 

Tehdy fořtknecht Jan Sixta zastřelil pytláka a byl uvězněn. Rayman mu 

pomohl k útěku, sám byl ale zatčen a teprve po dvou letech omilostněn. 

Jako dík dal zřídit v kostele sv. Petra na Křivoklátě postranní oltář sv. 

Eustacha a později postavil kapličku, která byla vysvěcena 1.8.1697. Po 100 

letech byla opravena, znovu vysvěcena, kolem vysázeny čtyři lípy. Roku 

1847 byl místo původní poničené fresky namalován obraz patrona myslivců 

sv. Eustach. Obraz byl restaurován ještě tfikrát Zatím poslední velká
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slavnost, spojená s poutí, se u kapličky sv. Eustacha konala v září roku 1997. 

Při této příležitostí byla kaplička znovu opravena nákladem křivoklátského 

podnikatele a myslivce Karla Breníka.

Kaplička NeisvětéiSÍ Trojice:

Tato barokní kaplička se nachází ve stráni proti hradu. Někdy bývá 

nazývána také jako kaplička sv. Vendelína. Byla postavena pravděpodobně 

v 18. století a stávala u původní cesty z Amalína do hradu, která tudy kdysi 

vedla. Bližší údaje o jejím vzniku se nedochovaly.

Sochy sv. Tana Nepomuckého:

Z původních pěti soch sv. Jana Nepomuckého se do dnešních dnů 

dochovaly pouze dvě. První socha se nachází pod hradem při silnici na 

Amalín. Barokní plastika z roku 1763 je umístěna na vysokém sloupu 

zakončeném korintskou hlavicí. Druhá socha se nalézá v zahradě dnešní 

mateřské školky. Pochází z roku 1733 a stejně jako u první sochy není znám 

její autor. Barokní plastika v životiií velikosti je umístěna na pískovcovém 

podstavci, v jehož horní části je vytesán erb Valdštejnů, letopočet 1733 a 

iniciály E. M. Socha stávala u cesty, která tudy původně vedla.

§ocha sv. Tosefa:

V lesíku na návrší severně od hradu stojí torzo sochy sv. Josefa. Plastika 

bez hlavy a paží je umístěna na vysokém pískovcovém soklu, ve spodní 

á̂sti je vytesán letopočet 1826. V tomto roce byla socha světce vztyčena na
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místě bývalého středověkého popraviště a pozdější cholerovny. Autor 

sochy není znám.

Sochv na domě č.p. 66:

Na průčelí domu v Budech, který stojí téměř na konci obce při silnici do 

Roztok, můžeme vidět dvě zajímavé sochy, které představují obnažené 

dívčí postavy. Plastiky jsou pojmenovány Veritas (Pravda) a Puritas 

(Čistota). Mezi oběma sochami je okno a nad ním nápis Šafrái\ka. Jde o 

módní pojmenování vily, které bylo časté pro stavby z počátku 20. století. 

Autorem plastik je J. Hejna,

Socha na domě č.p. 142:

Tento dům v Budech byl postaven v roce 1926 jako sídlo okresní 

hospodářské záložny na místě staré chalupy. Na balkonu nové budovy 

v prvním poschodí se nachází socha mladé ženy v životní velikosti, která 

drží v levé ruce kasičku, do níž pravou rukou vsouvá minci, šlo o symbol 

spoření, které bylo základním smyslem hospodářské záložny. Autorem 

plastiky je akademický sochař, profesor VŠUP v Praze, Josef Fojtík. V roce 

1957 přešla budova do správy spojů a byl v ní zřízen poštovní úřad. 

Hospodářská záložna se stala filiálkou Státní spořitelny a přestěhovala se 

do sousedního domu č.p. 143. Socha spořící ženy ale zůstala na budově 

pošty už natrvalo.

Prgska na domě č.p. 128:

Zajímavou památkou v Budech je dům č.p. 128, kterému se říká 

"U Jeníčka a Mařenky" (obr. č. 16). Zasloužily se o to fresky na čelní straně 

budovy, které zobrazují obě hlavní postavy ze Smetanovy opery Prodaná 

*̂ evésty. Patrový dům postavili bratři Dubští v roce 1885 na místě původní
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přízemní chalupy. Z této doby také pocházejí fresky. V roce 1888 je o nich 

zmínka v hradní korespondenci a novostavba je tam označována jako „dům 

s freskami". Kdo je autorem kresby není známo. Na pravé straně fasády je 

sice ve spodním roku uvedeno F. Částek, F. Holoubek, BQadno - Benešov, 

1902, ale ti jen fresky nejspíš při opravě fasády restaurovali. Je známo, že 

rodina Dubských patřila k předním propagátorům kulturního života na 

Křivoklátě, a tak je více než pravděpodobné, že nechala fresky na novém 

domě vymalovat na paměť géiůa české hudby Bedřicha Smetany, který 

v roce 1884 zemřel.
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3.3 Zdravotnictví

Zdravotnická péče byla pro obce společná. Ve stiředověku byl v jistém 

smyslu výhodou občasný pobyt kata. Dokázal totiž napravovat 

pohmožděniny, vymknuté údy i zlomeniny. Ke katovu obydlí (na 

Křivoklátě bylo jen dočasné, po dobu výslechů a popravy) se chodilo za tmy 

a tajně. Byly tu i „baby" zaříkávačky, kořenářky. Jejich činnost se tehdy 

pohybovala na hraiúci mezi životem a smrtí upálením. Neustále jim hrozilo, 

že budou nařčeny z čarodějnictví. V křivoklátském archívu se dochoval 

protokol o výslechu dvou „čarodějů".

Léčitelstvím v lékařském smyslu se zabývali hlavně kněží. Těch, 

většinou vyučených v cizině, bylo málo. Bývali najímáni do panských 

služeb a lidem se nezabývali. Dobře na tom byli tam, kde měli mezi sebou 

zkušenou bylinářku, která znala léčivé byliny, nebo lazebníka. Takový 

lazebník byl roku 1541 v Budech v tzv. panské lázni. Kromě přípravy 

koupele se lazebníci zabývali pouštěním žilou, sázením baněk a pijavic.

V těchto opatřeních bylo viděno nejlepší léčení všech neduhů.

Největší metlou lidstva, kromě válek, bývaly i epidemie. Morové 

epidemie řádily nejkrutěji. Z těch je zaznamenána morová rána na 

Křivoklátsku v letech 1282, 1464, 1562, 1568 a 1607. Hrad Křivoklát byl 

určen za zdravotní útulek královského dvora v dobách moru a epidemií. 

I^vůr, který se sem skutečně uchyloval v době ohrožení, se však stával 

zdrojem nákazy pro podhradí i obce v okolí. V době moru se prý 

pohřbívalo na hřbitově v Městečku.

Neméně zlou byla epidemie cholery. Ta přišla z Asie do Ruska v roce 

1830 a o rok později se rozšířila i v Čechách. Roku 1832 byl ohlášen na 

Křivoklátě začátek cholerové epidemie. Druhá epidemie se objevila roku 

1866. První vlna zahubila na Křivoklátě 13 lidí, druhá pouze jednoho 

obyvatele. Dlouho se věřilo, že proti různým nemocem pomáhá vykuřování 

jalovcem, přidávání česneku a cibule, routy a ořechů do pokrmů. V době 

cholery vznikla písnička: „Cholero, cholero, nechoď k nám, nebo ti česneku
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čuchnout dám, jdi si ty cholero k Petrovskýmu a bud' si u něho celou 

zimu."i V roce 1892 bylo zdejší obci nařízeno, aby zřídila postavení 

nějakého baráku poblíž zastávky pro ty, kteří přijedou po dráze a na 

choleru onemocní. Domeček se postavil na louce U Josefa a říkalo se mu 

cholerovna. Nikdy nebyla použita a v roce 1923 byla zbourána.

Nejstarší zpráva o osobách, které se na Křivoklátě zabývaly léčbou 

nemocných a měly k tomu kvalifikaci, je z roku 1804. V archívech je zmínka 

o obydlí pro ranhojiče - felčara. Bylo postaveno na Amalíně. Mělo i chlívek, 

kurník a stáj pro koně. Ale felčar se objevil na Křivoklátě až roku 1828. 

Jmenoval se Gail. Do té doby znamenalo zlomit si ruku nebo nohu dlouhé 

putování až k „hojiči zlámanin kamsi do Slaného" .̂ Roku 1845 však bylo již 

o zdravotní péči postaráno třemi felčary a dvěma lékaři. Po vesnicích bylo 

28 porodních babek.

Zdravotní péče se zlepšila otevřením okresní nemocnice. Bývala na 

Amalíně v č.p. 39 a byla nazývána Maxovou. Do té doby zemský zákon 

ustanovoval, jak chudé a práce neschopné osoby opatřovat Ale dva zlaté 

měsíčně podpory nestačilo ani na nejchudší živobytí. Pokud taková osoba, 

říká se roku 1868, vléci se může, jest ještě dobré. Vyžebrá si. Když však 

taková osoba onemocní, leží bez chleba a bez pomoci. Pro takové lidi bylo 

zřízení nemocnice vysvobozením. Bylo tam sice jen 14 lůžek ve třech 

pokojích, ale nebyla to obávaná žebrota. Když byla roku 1912 postavena 

okresní nemocnice v Rakovníku, byla křivoklátská zrušena.

Tehdy působil na Křivoklátě lékař MUDr. Josef Jiruš. Bydlel poblíž 

nemocnice a měl domácí lékárnu. Roku 1888 byly stanoveny zdravotnické 

obvody. Na Křivoklátsku byly obvody dva. Jeden měl sídlo na Křivokláte, 

druhý v Novém Jáchymově. První měl na starosti MUDr. Jiruš, druhý 

MUDr. Jahn. Obvod první měřil 153 km2 a měl 7 514 obyvateP.

 ̂Nebeská, Hermína; Nebeský, Karel Budy, Iďivoklátské podhradí. Místní lidová knihovna 

obce Křivoklát, Křivoklát 1990,1. vydání, strana 91.

 ̂Nebeská, Hermína; Nebeský, Karel Roztoky, strojopis, 1979, strana 23.

 ̂tamtéž, strana 24
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Zahmoval obce Křivoklát, Častonice, Městečko, Velká Buková, Kalubice, 

Pustověty, Nový Dům, Nezabudice, Lašovice, Branov, Roztoky, Zbečno, 

Sýkořice a Běleč.

Na Amalíně byla ještě dvě sociálití zařízení. Byl to chorobinec (1900 - 

1929) pro staré občany, kteří zůstali bez prostředků. Veden byl Spolkem pro 

podporu chudých a nemocných. Druhým zařízením byla opatrovna pro 

děti, vedená kongregací školských sester. Toto zařízení si vynutila vysoká 

úmrtnost dětí, která na přelomu století dosahovala téměř 50% narozených. 

Všechna tato na svou dobu sice pokroková, ale přece jen provizorní 

opatfení řešilo nemocenské pojištění, které mělo od roku 1925 své sídlo i na 

Křivokláte.

Léky opatřovali lékaři ze svých domácích lékáren. Veřejná lékárna byla 

na Křivokláte otevřena až roku 1911, i když pokusy o její zřízení byly už 

roku 1877. Byla v domě č.p. 111 a nesla jméno U sv. Václava. Současně byla 

zrušena domácí lékárna MUDr. Jiruše.

Z lékařů zapsali se starostlivostí a péčí o své spoluobčany MUDr. Josef a 

Jindřich Jirušové, MUDr. Julius a Karel S5n"ových a MUDr. J. Krotil.

Dům dnešního zdravotního stfediska (č.p. 50) byl postaven pro účely 

nemocenské pojišťovny roku 1925. Tehdy tam byl i byt ředitele. O dva roky 

později zde byla ustavena dětská poradna, kterou tehdy vedl MUDr. Krotil.
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3.4 Školství

První zmínka o kantoru, Václavu Mělnickém zvaném Juvenalis, pochází 

z roku 1652. Je to zpráva z listiny křivoklátského hejtmana Jana Hogena ze 

Švarzbachu, ve které píše královské komoře: „Juvenalis, kantor, stěžuje si, 

že se mu jen šest dětí do školy přihlásilo a to dětí hradních úředníků a že 

z platu školního žiti nemůže. Mnoho lidí, že ranami morovými zahynulo a 

jiní za války o všechno přišli. Není peněz, aby dali děti své učit číst a psát, 

mimo to musí děti v létě pomáhat rodičům za čeleď, která se rozutekla. 

Mokřiny, vánice a nebezpečí vlků, kteří se opět rozmohli, ztežují dětem, 

nedostatečně oblečeným, docházku do školy. Je však tf eba, aby v každé obci 

alespoň jeden člověk uměl číst. Kdo pak má lidem cedule, které od hradu 

do vsi přijdou, předčítat? Rektor při tom všem i zámecké kapli a v kostele 

v Městečku při procesích ministruje a při pohřbech mrtvé doprovází. 

Nedostane-li se mu výpomoci, bude muset jít žebrotou po chlebě. Alespoň 

stravu co čeledínovi přísluší, kdyby měl."i

Ani v roce 1716 nebyla na Křivokláte kantorská „štace" záviděníhodná.

V soupise učitelů na panství čteme: „V Budech býval učitel. Je tam dost dětí. 

Učil děti a bydlel ve vesnici v panské draslámě. Žil z toho, co mu děti 

Přinesly."2

Neméně potíží bylo s místností pro vyučování. Za časů nepoviímé školní 

docházky se učilo po staveních. Teprve roku 1780, když se začalo vyučovat 

normální metodou, byly hledány pro vyučování přiměřené místnosti. 

Vyučovalo se každou chvíli jinde, např. na hradě ve věži Huderce. Konečně 

v roce 1782 byla dána škola do budovy bývalé panské koželužny (č.p. 106) 

pod hradem. Stalo se tak pod zámirJcou nebezpečí požáru při vytápění 

^dy. Do školy tehdy chodilo 105 dětí z Častonic, Roztok, Křivoklátu,

'  Nebeská, Hermína; Nebeský, Karel: Budy, křivoklátské podhradí. Místní Udová knihovna 

obce Křivoklát, Křivoklát 1990,1. vydání, strana 98.

t̂amtéž
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Bukové. Od roku 1786 chodily bukovské děti do školy v Městečku. Přesto 

byla zíízena druhá třída, stále v budově č.p. 106.

Roku 1804 dostával kantor od vrchnosti pšenici, žito, ječmen, hrách, 

pivo, dřevo, otýpky. Vybavení školy bylo chudičké - zámek, kamna,

2 sedací lavice, 6 lavic pro děti, „kanape", tabule, stůl, židle a 14 rámů 

s obrazy. Byt kantora sestával z kuchyně a komory.

Když vrchnost prodala koželužnu, škola se opět stěhovala na hrad, 

tentokrát do rytířského sálu, kde byla do roku 1826, kdy hrad zachvátil 

požár. Poté školu daU do bývalé panské chalupy v podhradí. Stávala 

v místech dnešního Obecního úřadu na Křivoklátě. Byla to přízemní 

budova se dvěma třídami a bytem pro řídícího učitele. Popisuje nám ji ve 

svých vzpomínkách O. Švippl: „Byla to nízká přízemní chalupa. Skládala se 

z dlouhého traktu, kde za učitelovým obydlím byly učebny 1. a 2. tiřídy, 

oddělené od sebe chodbou. Na jedné straně uličky ve třídě seděla děvčata, 

na druhé chlapci. V předních lavicích nováčkové a v zadních z nedostatku 

třetí třídy ti, kteří opakovah druhou třídu do zákonem předepsané doby, tj. 

do svých 12 let Přespolní zůstávali přes poledne ve škole. Jejich oběd byl 

chleba s máslem či sádlem, tvarohem a křížaly, kdo co měl. Učení nosívali 

žáci v brašně z pytlové látky. V té se tísnilo svorně jídlo s umouněným 

slabikářem, šňůrou čamrd a knoflíků či boby, o které se hazardně hrálo, 

s břidlicovou tabulkou s psacím kamínkem. V lété se školní okna otvírala po 

obědě, ale v zimě se šetřilo teplem a tak pan učitel pro zlepšení vzduchu 

dával na kamna jalovec. Kluci ze zámku tvořili kastu pro sebe. Měli předně 

boty, zatímco většina ostatních chodila v létě bosky. Dále měh kapesníky, 

íemuž se druzí posmívali. Hradní si prý nosí v šátku domů to, co oni 

pomocí palce a ukazováčku zahazují na cestu...

V druhé polovině 19. století byl učitelů nedostatek, jejich vzdělání 

nevalné a školy často i s učiteli živořiU. Po vydání Školského zákona

 ̂Nebeská, Hermína; Nebeský, Karel; Budy, křivoklátské podhradí. Místní Udová knihovna 

obce Křivoklát, Křivoklát 1990,1. vydání, strana 90.
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(1870 - 1876) nastávaly pro školy lepší časy. Protože v roce 1876 vzrostl 

počet dětí na 270, bylo povoleno zřídit 3. třídu. Škola potřebovala další 

místnosti. Nebylo jiné cesty, než získat místnosti v soukromých budovách. 

Tak se učilo např. v domě „ U Jeníčka a Mařenky", ve stavení u Švarců u 

křížku při cestě k Roztokám aj. Konečně roku 1890 získala obec koupí od 

Ftirstenberků budovu staré školy, tu zbourala a 15. 9. 1891 už se učilo ve 

škole nové, patrové, č.p. 93 - nynější budova obeciúho úřadu (obr. č. 17). 

Bylo povoleno otevřít 5 tříd. Roku 1894/5 chodilo do školy 291 dětí. 

V 1. třídě bylo 36, ve 2. A 56, ve 2.B 54, ve 3. třídě 73 a ve 4. třídě 72 dětí.i

V roce 1900 navštěvovalo školu v Budech 262 dětí, ale když byla roku 

1903 zastavena práce v roztocké huti odstěhovalo se 68 dětí. Na výzvu 

okresní školní rady byl otevřen tzv. polévkový ústav pro sociálně slabé děti. 

Ve válečných letech řada učitelů narukovala. Pro nedostatek učitelů byly 

3. třídy spojeny. Konec války roku 1918 přinesl řadu změn. Místní školní 

rada odstoupila a názor na výchovu dětí se podstatně změnil.

Roku 1919 se ukázala potřeba školy měšťanské a sháňka po místnostech 

začala znovu. V roce 1921 bylo přihlášeno do měšťanské školy, kde byl 

prozatímním učitelem Jan Rermer, již 142 dětí, ze 14 obcí a samot

V některých třídách bylo i 41 žáků. Potřeba nové budovy byla nesporná. 

Trvalo však ještě 6 let než po dlouhých dohadech, zejména pokud šlo o 

stanoviště, došlo ke stavbě nové školy v Olšinkách, za viaduktem mezi 

Křivoklátem a Roztokami, téměř na břehu řeky. Vyučování bylo zahájeno 

6. 9. 1931. Stavba stála 2 208 149 Kčs  ̂ a dokončil ji stavitel Šnobl 

z Křivoklátu. Škola nesla jméno 1. prezidenta republiky T. G. Masaryka. Byl 

založen podpůrný fond na památku učitele Růžičky.

'  Nebeská, H erm i« Nebeský Karel: Budy, Hivoklátské podhradí Mlstni lidová knihovna 

obce KHvoklál, KHvoklál 1990,1. vydáni, sttana 100.

'  Bednařík, Milan; Bednařík, Tomáš: Křivoklát v zrcadle XX. století, Fotostudio B, Křivoklát

1. vydání, strana
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Vyrovnaný školní život na této škole byl roku 1939 rozrušen záborem 

pohraničních krajů německým vojskem. Ze škol v těchto krajích bylo do 

Křivoklátu přiděleno 11 učitelů, někteří z nich až ze Slovenska a 

Podkarpatské Rusi. Koncem 2. světové války byly tři třídy školy zabrány 

pro 120 německých dětí, z krajů ohrožených nálety. Opět nastala různá 

provizoria, učitelé se scházeli s dětmi, kde se dalo, a děti dostávaly jen 

úkoly.

Normální vyučovártí začalo až 14 dní po revolučních dnech, když bylo 

v okolí již bezpečno. Od ledna 1951 bylo zavedeno školní stravování pro 

děti zaměstnaných matek a pro přespolrtí. V témže roce byla na škole 

založena pionýrská organizace.

Lékařské školiú prohlídky byly zavedeny již v roce 1900, zprvu jen 

vizitace budovy, od roku 1902 byly prohlíženy i děti. Už v roce 1908 byla 

zaznamenána snaha získat pro děti vhodné hřiště. Teprve roku 1924 byla 

najata tělocvična v sokolovně a na léto louka Brodeckého. V nové budově za 

viaduktem již byla školní tělocvična. Roku 1924 je zapsáno, že děti 

navštěvují Ix měsíčně kino, při škole je čítárna časopisů a jsou každoročně 

pořádány výlety a vycházky. Žáci hrají divadlo a pořádají akademie, celá 

řada učitelů se zaměřuje na kulturní dění v obci.

Do historie školství na Křivoklátě patří i řada jiných škol. Roku 1839 byl 

na Amalíně postaven dům pro lesnickou školu (Nechlebáma). Škola vznikla 

na popud lesního rady jako soukromá. Vyučovali tam úředníci lesního 

úřadu. Po založení zemské lesnické školy roku 1848 byla tato škola zrušena. 

Po dobu 8 let tu byla i německá škola pro děti úředníků německé národnosti 

(1850 - 1858). Roku 1885 vznikla na Křivoklátě škola košíkářská. Důvodem 

vzíůku byly špatné sociální poměry na okrese. Mnoho rodin mělo nouzi, 

a tak se zrodila myšlenka zavést průmysl košíkářský a kolem potoka i řeky 

sázet vrboví. Škola zarůkla počátkem 20. století. V roce 1899 byla otevřena 

Soukromá škola pro dívčí ruční práce a vedení domácnosti. Se svolením 

kněžny Ftirstenberkové se vyučovalo v jedné místnosti dětské opatrovny na 

Amalíně. Na panství byly již roku 1830 zakládány pro řemeslníky
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pokračovací školyi. Vyučovali na ní knížecí úředníci lesního a stavebního 

úřadu. Roku 1838 tuto školu navštěvovalo 43 žáků z obce a okolí (zedníci, 

tesaři, truhláři, kováři, kolář, mlynáři, cínař, hodinář, krejčí, tkadlec a 

kominík). O školu byl značný zájem bez rozdílu věku. Existovala snad do 

roku 1893, kdy místní školní rada žádá o otevření řádné pokračovací školy. 

Vyučovalo se od roku 1899 v místní škole v neděli dopoledne. Pomůcky se 

půjčovaly. Žáci byli ve věku od 14 do 21 let. Od 45 zaměstnavatelů to bylo 

117 učňů .̂ Pořádaly se exkurze, výstavy učňovských prací, kde byly 

vystavené výrobky odměňovány cenami. O volný čas se starala tzv. 

učňovská besídka při organizaci Sokol. Roku 1923 a 1924 vznikla na 

Křivoklátě živnostenská škola o 10 třídách. Mateřská škola byla otevřena od 

roku 1945 a měla učebnu v jedné ttídě obecné školy. Bylo tu zapsáno 35 

dětí3, včetně roztockých. Za rok nato byla školka umístěna do vily Taťána 

na Amalíně. Roztoky si zřídily mateřskou školu vlastní.

 ̂ Školy navazující na školství národní, které mají v některém směru doplnit obecné či 

odborné vzdělání mládeže, která splnila obecné školní povinnosti a nepokračuje ve studiu 

střední škole. v

 ̂Nebeská, Hermína; Nebeský Karel: Budy, křivoklátské podhradí. Místní lidová knihovna 

obce Křivoklát, Křivoklát 1990,1. vydání, strana 103.

 ̂Nebeská, Hermína; Nebeský, Karel Roztoky, strojopis, 1979, strana 22.
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4. OKOLNÍ OBCE

V okolí Křivoklátu leží obce, jejichž historie je stejně tak zajímavá jako 

některé osobnosti, které se tu narodily nebo zde pobývaly. I v těchto obcích 

se nachází mnoho historických památek.

4.1 Branov

Obec Branov (obr. č. 18) leží na pravém břehu řeky Berounky asi 8 km 

od Křivoklátu. Byla založena pravděpodobně až po husitských válkách, 

první zmínka je z roku 1551, kdy byla branovským osadníkům uložena 

robotní povinnost střežit 4 muži vrata hradu, 3 střelci museli chodit na lov 

se samostříly a v pohotovosti byli 2 poslové. Od slova bránit či brána vzmkl 

pravděpodobně název obce. Jiné prameny uvádějí, že tudy procházela stará 

hradská cesta z Křivoklátu k Týřovu a stály zde stráže, které ji hlídaly.

5 km od Branova na vysokém ostrohu v lokalitě na Zpropadeném 

zámku jsou terénní pozůstatky hradiště. K místu se váže mnoho pověstí. 

Historikové uvádějí, že zde stávala středověká tvrz, která sloužila k ochraně 

důležité obchodní cesty. Jiné možnost tvrze popírají a přiklání se k názoru. 

Že zde stával tzv. blockhaus, pevný srub osazený hláskami, který měl střežit 

ceshi mezi Křivoklátem a Týřovem. Nejpravděpodobnější verzí je, že zde 

v době laténské bývala ochranná stanice, čemuž by odpovídal nález 

žárového hrobu poblíž lokality.

Přívoz v Luhu pod Branovem (obr. č. 19) je spjat se jménem spisovatele 

Oty Pavla, který zde má pamětní síň. V obci je též pamětní deska s nápisem: 

.̂Tento kraj mUoval, v něm pobýval a o něm psal Ota Pavel, sportovní 

novinář a spisovatel."(obr. č. 20)

Na návsi stojí kamenný kříž s drobnou plastikou Ježíše Krista, další kříž, 

tentokrát litinový s velkou sochou spasitele, se nachází za budovou 

obecního úřadu. Na žádném není uvedeno datum vzniku.
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Po založení železáren v Roztokách roku 1826 bylo třeba velkého 

množství dřevěného uhlí, a proto byla poblíž hájovny u Buku založena 

v roce 1828 nová osada pro uhlíře a dřevorubce, kteří těžili dřevo 

vkouřimeckém revíru. Byla pojmenována po svém zakladateli Karlu 

Egonu n. z Ftirstenberka Karloves. Někteří obyvatelé Karlovsi pracovali 

také jako nádeníci v nedaleké osadě Karlov. Při vzniku měla osada 26 

obytných domků, do nichž se nastěhovali osadníci z nedalekých vsí 

Nezabudice, Žloukovice a Všetaty. Dřevěné uhlí se pálilo nejprve 

v klasických milířích, později v moderních páleništích. Karloves byla 

dlouho pouze osada, až roku 1881 získala prvního radního. V roce 1901 byla 

v obci postavena škola. Název obce se změnil roku 1920 na Ves Karlova a 

po 2. světové válce na dnešní Karlovu Ves (obr. č. 21).

V okolí obce je ráj pro myslivce. Roku 1863 nechal kníže Max 

Ftirstenberk pro svého bratra Emila postavit nedaleko obce lovecké sídlo ve 

švýcarském slohu, pokryté šindelem, aby nerušilo prostředí. Emilovna, jak 

se jí říká, sloužila pro význačné osoby jako místo rekreace. Jako rekreační 

sídlo slouží dodnes.

Poblíž Emilovny, v malé dřevěné ohrádce, se nacházejí tři velké 

kamenné koule (obr. č. 22). Původně zde byly tři oblé kameny, na každém 

bylo vytesáno písmeno B. Kameny nechal do nynější podoby přitesat princ 

Emil z Fíirstenberka. Jiná verze říká, že původní kameny odstranil a na 

jejich místo nechal zhotovit ony tři koule. Jsou z hrubozmného pískovce, 

který se v okolí nevyskytuje. Původní kameny sloužily možná jako mezitíky 

obce Broumy. Pověst z dob obrození vypráví, že to byly dělové koule 

zanechané zde švédským vojskem po porážce u Broum roku 1639. Dnes zde 

najdeme pouze jejich repliku.

V obci Karlova Ves se nachází památník básníka Antonína Macka, který 

jezdil v meziválečném období na letní byt

4.2 Karlova Ves
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Obec ležící 2 km severozápadně od Křivoklátu (obr. č. 23). Stopy osídlení 

území z 11. - 12. století byly objeveny uprostřed obce v lokalitě Na hůrce 

(nad kostelem), kde byly odkryty zbytky starého masivního opevnění a 

nalezeno mnoho keramických nádob. První písemná zmínka o obci Městec 

(původní název) se váže k roku 1352, kdy jí bylo uděleno právo trhové. Již 

od dob nejstarších byla sídlem faráře a jeho úřadu - fary. Za husitských 

válek byla obec vypálena, poté znovu obnovena a původní jméno změněno 

na Městečko. O vzniku obce existuje lidová pověst, která říká, že jméno 

vzíůklo na přání královny, která na soutoku Rakovnického potoka 

s Ryzavou ráda odpočívala, bylo to její oblíbené „místečko".

S obcí je spjata historicky doložená postava královského ohnivce, který 

měl svůj dvorec v místech č.p. 24. Služba ohnivce byla jednou 

z nejpozoruhodnějších manských povinností náležejících k hradu. Městecké 

ohnivce zromantizoval ve své trilogii Mezi proudy Alois Jirásek. Po 

třicetileté válce byla stavení zpustlá a spálená, nezůstal zde nikdo. Od roku 

1648 dochází k obnově. Počet obyvatel roste do konce 1. repubhky. V obci 

byla trojtřídní obecná škola.

Kostel sv. Jakuba Většího (obr. č. 24) se nachází uprostřed obce. 

Připomíná se roku 1352 jako farní, ale velmi chudý. Poslední zmínka o 

městském faráři je z roku 1415. Po vypálení byl za Vladislava IL 

Jagellonského opraven a osazen dvěma zvony (1497, 1515). Městecký 

břbitov sloužil jako pohřebiště katolíků, podobojí a luteráni byU pohřbíváni 

jinde. Za třicetileté války byla zničena budova fary, kostel chátral. Hrabě 

z Valdštejna dal hotovit oltář. Roku 1703 byla postavena nová zvonice. 

Středověký kostel nahradila v roce 1733 barokní novostavba. Za 

Ptirstenberků byla v Městečku zřízena lokalie, 1853 povýšena na faru. Další 

opravy byly provedeny v letech 1858 a 1902. Interiér je barokní. V roce 1995 

byly obnoveny fasády a střecha.

4.3 Městečko
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V obci se nachází dva litinové a nedávno zrestaurované kříže 

s ukřižovaným Ježíšem Kristem. První pochází z roku 1867, druhý je 

nedatovaný. V obci se také nachází stavby lidové architektury - roubená 

stodola (č.p. 24) a roubený špýchar (č.p. 2).

K Městečku patřily poplužní dvory Míče a Požáry. Na dvoře Míče se 

kdysi v manské službě vyráběly pro hrad bečky a další nádoby. Dvůr 

Požáry je připomínán již v roce 1548. Roku 1636 je zaznamenáno rozsáhlejší 

mýcení neboli žďářerú lesa (snad inspirace dnešního názvu). Po roce 1773 

byl dvůr přejmenován na FiUpov po jednom z příslušníků rodu 

Fíirstenberků. Rozšířen byl roku 1781 Fiirsteberkové zavedli na pozemcích 

velkochov ovcí a začali pěstovat jetel. Počátkem 19. století docházelo 

k požárům (další možná inspirace dnešního názvu) a začala výstavba 

nového kruhového dvora, kterou se nepodařilo dokončit Postavena byla 

pouze stodola a špýchar. Současnou zemědělskou základnu tvoří třetí, 

nejvýše položený dvůr s kravínem a šafářským domem, které pocházejí ze 

70. let 19. století. Zanedlouho poté byly postaveny domy pro dělníky 

nazvané „Familie" a „Herinkova". Později zde byla zřízena „sušárna" kvůli 

zpracování ovoce z přilehlých sadů. V roce 1921 odkoupil Požáry 

československý stát pro účely prezidentské kanceláře. V letech 1928 - 58 zde 

byla provozována hostinská živnost V roce 1960 převzala Požáry Vysoká 

Škola zemědělská v Praze Suchdole. Na Požárech se také nachází pomník 

parašutisty československé zahraniční armády Arnošta Mikše, který zde 

padl 30. 4.1942.
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Obec poblíž řeky Berounky ležící jihozápadně od BOfivoklátu (obr. č. 25). 

Byla založena rodem Nezabudiců roku 1108. První písemná zmírvka je 

z roku 1115, kdy Vladislav L daroval Nezabudice BQadrubskému klášteru, a 

řadí tak obec k nejstarším sídlům v křivoklátském regionu. V roce 1250 je 

obec uváděna jako majetek kláštera v Plasech a od roku 1332 náleží na 

určitou dobu hradu Křivoklát Ve stfedověku tu b5KAala manská tvrz. 

Povinností poddaných bylo na hrad dodávat chléb, neboť v obci byli dva 

pekaři, a posílat k ruce purkrabího jednoho muže se samostfílem. V 15. a 16. 

století se zde usazuji šlechtické rodiny. Ve 2. polovině 16. století dochází 

knejvětšímu rozkvětu obce. Od roku 1609 náležela celá ves ke hradu 

Křivoklát V 17. století postihly obec povodně. V 19. století se v okolí těžila 

břidlice používaná k výrobě sádry. Vzpomínkou je název Gypsáma, jak se 

přezdívá hájovně č.p. 17. MUDr. Vincenc Jiruš zde zakládá v roce 1847 

jednu z prvních knihoven na Křivoklátsku. I v této obci bývala škola.

Uprostfed obce se nachází kostel sv. Vavřince (obr. č. 26) z roku 1250. 

Fara je doložena až roku 1352. Farnost byla chudá, až v 16. století k ní byly 

připojeny vsi Branov, Buková a část Roztok. Za arciknížete Ferdinanda 

Tyrolského byl kostel v letech 1566 - 77 opraven. Zvon pochází z roku 1582. 

Těžké doby za třicetileté války se podepsaly i na kostele. Až roku 1708 dal 

hrabě z Valdštejna kostel opravit Za Ftirstenberků byla roku 1787 znovu 

zřízena pouze lokalie, která byla roku 1856 povýšena na faru. Druhý zvon 

ulil v roce 1857 c.k. dvorní zvonař K. Bellmann. Presbytář kostela si 

dochoval řadu pozdně gotických architektonických detailů, interiér je 

barokní.

Na návsi stojí výklenková kaplička s křížem. Výklenek skrývá prostou 

výzdobu oslavující Bohorodičku. Kaplička pochází z přelomu 18. a 19, 

století. Při silnici na Malou Bukovou se nachází torzo sochy Panny Marie 

z roku 1797.

4.4 Nezabudice
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Při řece je budova velkého mlýna, jednoho z nejstarších na Křivoklátsku. 

První záznam o něm pochází z roku 1412. V roce 1650 byl rozmetán 

povodní a v letech 1656 - 7 byl postaven nový tesařem V. Jungmanem 

z Hudlic, předkem J. Jungmana. Při mlýnu byla pila. K další opravě došlo 

kvůli povodním v roce 1738. Ve 20. století byl mlýn modernizován, mlýnská 

kola byla nahrazena turbínou. V roce 1938 proběhla další oprava a byl 

vybetonován jez. Provoz ve mlýně byl zastaven v roce 1959. Dnes slouží 

jako rekreační sídlo.

Nedaleko Nezabudic stojí zájezdní hostinec u Rozvědčíka. Roku 1934 ho 

postavil legionář a b5̂ âlý rozvědčík v indickém Anamu J. Franěk, rodák 

z Nezabudic. Jedna z postav v knize Oty Pavla. Ve 2. světové válce se 

zapojil do odbojové organizace Obrana národa. V roce 1941 byl zatčen a dva 

roky poté popraven. Má zde pamětní síi\, v Nezabudicích pamětní desku.

Významnými nezabudickými rodáky jsou také: Josef Obermayer - v 18. 

století známý houslový virtuos, autor několika symfonií a člen Valdštejnské 

kapely, později samostatný koncertní mistr oblíbený v Čechách i Německu. 

Josef hořejší - houslista. Rodina Ziků - významná muzikantská rodina.
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Obec Roztoky (obr. č. 27, 28) leží po obou stranách řeky Berounky 

nedaleko ústí Rakovnického potoka. Jméno dostaly podle toho, že se zde 

roztékají vody potoka. Dějiny obce jsou spojovány se jménem pana Jíry 

z Roztok, který zde měl svůj dvorec. Byl to chudý zeman, jenž byl později 

povýšen za své služby králům, do stavu panského. Dvorec, který si 

vysloužil za věrné služby jako dvořenín krále Karla IV., se nacházel 

pravděpodobně tak daleko od řeky, aby nebyl ohrožován povodněmi, a tak 

vysoko, aby od něj byl dobrý výhled k nedalekému brodu. Už ve 13. století 

stála na levém břehu, poblíž ústí Rakoviúckého potoka, rybářská chýše. 

Svědčí o tom starý název Rybáky a také zájem hradu o zásobení rybami. Za 

husitských válek byl dvorec pravděpodobně spálen. V roce 1470 byl 

postaven u potoka druhý křivoklátský mlýn. Přesnější záznamy jsou až ze 

16. století. V Roztokách byli 2 hlásní, 2 pivovarníci, kteří na hradě vařili 

pivo, 3 hajní, kteří měU hlídat lesy a obstarávat maso na hrad, ptáčník a 

2 převozníci, kteří zásobovali hrad rybami. V období třicetileté války 

nedoznaly Roztoky podstatného růstu. Přibyla druhá roztocká rybárna, dále 

zde byli rolníci a převozník. Po vydání tolerančního patentu roku 1781 

Josefem II. začal příliv nových osadníků, většinou řemeslníků. Byl zapsán 

grunt Hornův - dnešní Hornova (na tomto místě asi stával Jírův dvorec), 

obecní pastouška a dalších 11 stavení. Od roku 1816 bylo zakázáno stavět 

dřevěné budovy a byla rozdělena čísla popisná.

Stavba železné huti, pojmenované Anna Marie, roku 1826 přinesla 

Roztokám obrovský stavební rozmach. Přistěhovali se sem řemeslnící a 

obchodníci. Roku 1810 zde žilo 130 obyvatel, v roce 1880 už 445 obyvatel a 

koncem 19. století 943 obyvateli Přibyl například dům č.p. 14, dnes hotel 

Roztoky, bývalá panská hospoda. Druhá hospoda byla v č.p.l5 u Švehlů a
V

šenk se nacházel v Chaloupkách. Domy č.p. 37 - 41 se stavěly současně

4.5 Roztoky

 ̂Nebeská, Hermína; Nebeský, Karel: Roztoky, strojopis, 1979, strana 12.
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s hutí. V č.p. 37 bydlel správce a byla tam kancelář, ostatní byly domy 

hutníků a dělníků. Byly to spíše kasárna než byty. Bydlení bylo ubohé, ale 

stále lepší než docházet do práce denně pěšky (např. až z Nižbora). Železná 

huť, nazývaná Anna Marie podle Ftirstenberkovy manželky, byla dílem 

ředitele hutí v Nižboru F. Nittingera. Na jeho popud byl vybudován Nový 

Jáchymov a u Roztok bylo nalezeno místo, kde by se zbudováním strouhy 

dal regulovat přítok hnací síly tak, aby nebyl chod provozu narušován 

nízkým stavem řeky nebo povodněmi. Tuto regulaci měla zajišťovat vrata, 

kterými by se dala strouha zavřít nebo otevřít podle potřeby. Při budování 

strouhy ztratili někteří rolníci svou půdu, ale náhradou dostali jinou. 

Koncese pro stavbu hutí byla udělena báňským úřadem roku 1824 a roku 

1826 bylo dílo hotovo. Směna trvala 10 - 12 hodin, roku 1852 tu pracovalo 

90 lidí^ Nové metody, parní pohon a uhlí vytlačovaly užívání hnací síly. 

Nový Jáchymov byl zrušen a huť v Roztokách měla b]f̂  přestavěna na 

pivovar. Roku 1907 koupila huť textilní firma Stein a spol, která začala s její 

přestavbou na textiliú závod s barvírnou.

Roku 1820 byla postavena obecní zvonička, v roce 1847 byl vystavěn 

přes řeku prviú dřevěný most Velká voda ho roku 1872 odnesla. V letech 

1874 - 5 byl postaven nový železný silniční most, pojmenovaný po Františku 

Josefu I. Tak zanikl přívoz. Částečnou úhradu výdajů mělo poskytnout 

mýto zavedené při silnicích v 60. letech 19. století. Vybíralo se u mostu, kde 

byly postaveny mýtné domy. Výběrčí Rosenbaum vlastnil roku 1889 č.p. 46 

a ten je v držení rodiny dones. V 80. letech huť propouštěla a dělníci nalezli 

dočasnou práci při stavbě železnice. Pro odborníky je zajímavý roztocký 

Železniční most, který je veden přes řeku obloukem tak, aby se vyhnul 

továrně. V te době byla postavena v roztokách nádražiú budova. Už v roce 

1914 byl v Praze projednáván návrh na postavení přehradní hráze na 

Berounce.

 ̂Nebeská, Hermína; Nebeský, Karel Roztoky, strojopis, 1979, strana 15.
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Po vzniku ČSR žilo v obci 1082 obyvatel a bylo zde 100 domů .̂ Obecní úřad 

byl zřízen v budově, která stojí na místě bývalé pískovny a měla sloužit jako 

škola. V obci existovalo mnoho spolků. Roku 1922 byla otevřena továrna na 

mýdlo bratří Tolmanů, která je v jejich majetku i dnes a pokračuje v tradici 

výroby mýdla. Obec byla elektrifikována v roce 1927. Po roce 1935 dochází 

prosperitě, roste příliv turistů a rekreantů.

Během okupace se nežilo snadno. Rodina Vajglů byla transportována do 

koncentračního tábora a její majetek byl zkonfiskován jako židovský. Roku 

1945 se vrátil syn Richard, kterému byl majetek vrácen. Jako židovský 

majetek byly zkonfiskovány i textilní závody Stein a spol. Byly zahájeny 

přípravné práce pro stavbu vodní přehrady, která byla projektována nad 

jezem. Řeka měla být splavněna až k Plzni. Nakonec z celého projektu sešlo.

V důsledku události s parašutistou Mikšem v dubnu 1942 byl popraven 

občan Roztok J. Staněk, obětí nacismu se stal též A. Munzar, textilní dělník. 

Veškerý průmysl pracoval na válečné výrobě. Z obce muselo mnoho 

dělrtíků odejít do Německa. V září 1943 přijelo do obce 120 německých dětí. 

Byly ubytovány s učiteli a personálem v domě bývalých majitelů továrny 

Stein. V zásobování měly přednost Ve škole jim musely být k dispozici 

učebny. Byly zde až do konce války. V roce 1943 bylo zřízeno u jezu hřiště.

Polovinu budov bývalé firmy Stein obsadila berlínská firma FILTR 

MANN a na podzim roku 1944 druhou část budov magdeburská firma 

JUNKERS. FILTR MANN začali v červnu výrobu olejových nádrží pro 

německá stíhací letadla. Firma JUNKERS, zbrojní průmysl ohromného 

německého koncernu, přeložila z větší části svoji výrobu do protektorátu. 

Zaměstnávali mimo nasazenou inteligenci asi 1000 osob z okolí. Pracovalo 

se na dvě, později na tři směny. Zřídili zde výrobu stavitelných hlav vrtulí. 

Ke konci války sem přemístili z Vysočan výrobu turbínových motorů, která 

byla tajná, a proto střežena. Pracovali tu pouze Němci. Tisíc lidí u Junkersů
V

a 500 Udí u Filtrů způsobilo obci neb5K âlý rozruch. Mnoho lidí se stravovalo 

 ̂Nebeská, Hermína; Nebeský, Karel: Roztoky, strojopis, 1979, strana 30.
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V závodních kuchyních, v hostincích. Ubytováni byli v 90 m dlouhé velké 

dřevěné stavbě „Lágr" u silnice na Steinově zahradě. Polovinu ob5^ali 

chlapci, druhou děvčata ročník 1924. Další tři podobné ubikace byly 

postaveny nahoře v obci. Celý velký blok těchto budov postavili až ve 

Višňové. Později byly z těchto domů utvořeny internační tábory pro Němce 

a uprchlíky. Přestože oba tyto válečné podniky byly oficiálně vedeny pod 

značkou FÄRBEREI, tj. barvírny, byli o nich v cizině velmi dobře 

informováni. Nad obcí často kroužila spojenecká letadla, ale 

k bombardování naštěstí nedošlo. Koncem roku 1944 bylo firmou postaveno 

elektrické vedení do továrny. To je jediná cenná věc, která tu po nich do 

budoucna zůstala. 4. 5. 1945 prošla obcí vojska generála Vlasova. 10. 5. se 

objevili Rusové na mostě, kde je lidé vítali. V roce 1945 byl v parku před 

budovou obecního úřadu odhalen pomník obětem 1. a 2. světové války.

Po roce 1948 byl v továrních budovách závod na obráběcí stroje, od 60. 

let 20. století ho vystřídala výroba pneumatických kladiv a vrtaček značky 

Permon, která je zde dodnes. V 60. letech bylo založeno jednotné 

zemědělské družstvo, ve střední části obce začala výstavba panelových 

domů. V 80. letech byla postavena základní škola pro obec Roztoky (1. - 4. 

ročník), v horní části obce byla dokončena stavba tovární haly a ubytovny 

podniku Permon. Nejvýznamnější stavbou posledních let je nový silniční 

most přes řeku Berounku.

Mezi památky obce patří kříž s plastikou ukřižovaného Spasitele, který 

se nachází na počátku obce. Datum vzniku není známo. Uprostřed obce je 

umístěna zvonička (obr. č. 29). Jedná se o dřevěnou stavbu se sedlovou 

střechou, nad níž je věžička tvořená dvěma sloupy a stříškou, pod kterou je 

zavěšen zvonec.

Místním rodákem je Adolf Cmíral (1882 - 1%2), hudební skladatel a 

pedagog, profesor konzervatoře, propagátor lidových písní. Založil 

pedagogické oddělení na státní konzervatoři v Praze, kde působil v letech 

1920 - 39. Přednášel i na pedagogické fakultě a na AMU. Pro rozšíření 

hudební výchovy úzce spolupracoval s Československým rozhlasem.
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Je autorem Rakoviúckých písniček. Dalším rodákem je J. Zýka, varhaník a 

dirigent přítel Kmochův.

K obci Roztoky patří obec Karlov a Leontýn. Karlov leží asi 5 km 

jihovýchodně od obce Roztoky. Bývala zde osada dřevorubců a uhlířů.

V roce 1779 z popudu Karla Egona I. z Fúrstenberka byl založen 

hospodářský dvůr poté, co okolní lesy byly poručeny polomy a majitel se 

rozhodl, že nedojde k obnovení, ale půda bude využita k polnímu 

hospodaření. Dvůr po něm dostal jméno Karlov. V roce 1785 pozůstával 

dvůr z ovčína, sýpky, draslovny a malého rybníčku. Původně dřevěné 

stavby byly postupně nahrazovány zděnými. Nejdříve zde bydlel správce 

s někohka rodinami, ostatní poddaní docházeU na práce do dvora 

z okolních obcí. Roku 1815 byl postaven nový klenutý ovčín, o dva roky 

později nové stodoly a stáje. Ke stavbě obytných budov došlo až mnohem 

později. Jako pnmí se objevila nedaleko dvora roku 1844 kovárna, které se 

díky ploché stfeše začalo říkat „Placanda". Býval tu výčep piva. První 

objekt přímo ve dvoře byl postaven o rok později, říkalo se mu „Familie" a 

byty sestávaly z 1 - 2 místností. Poslední velkou stavbou byl v letech 1872 - 4 

lihovar, další drobné stavby vznikly v letech 1884 - 1891. V okolí se 

nacházela jelení obora a bažantnice, prilehlý les se nazývá podle jelení říje 

„Brunfthaus". Roku 1913 zde byla postavena jednotřídní obecná 

škola.V roce 1921 měl Karlov přes 200 ob5̂ atel.

Místní rodáci: Antonín Trýb, lékař dermatolog, profesor na universite 

v Brně a spisovatel, narodil se 7. 3.1884 v rodině lesního správce. František 

Hering se narodil v roce 1850, působil jako generální ředitel 

Ringhofferových závodů v Praze.

Na křižovatce silnic z Nižbora do Roztok a Kublova, v bývalé jelení 

oboře, byl v 18. století postaven uprostřed hospodářského dvora 

v barokním slohu lovecký zámeček. Podle dvora dostal jméno Obora. Když 

se v roce 1860 oženil Max Egon z Fíirstenberka s Leontýnou, hraběnkou 

z Khevenhtiller, rozhodl kníže o důkladné přestavbě zámečku. Ta byla 

provedena podle návrhu architekta A. Jiruše a stavba byla na počest nové
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paní přejmenována na Leontýn (obr. č. 30). Neměl žádné cenné vnitřní 

vybavení, ale byla zde velká sbírka loveckých trofejí z okolních lesů. Princ 

Emil z Ftírstenberka dal zámek v letech 1896 - 4 přestavět v novogotickém 

slohu podle návrhu Jana B. Urbana. Od roku 1919 sloužil jako ubytovna pro 

legionáře - invalidy. V té době došlo k devastaci parku i objektu. V roce 

1927 zde byla zřízena v letních měsících kolonie pro 30 - 40 chudých dětí. Po 

převzetí panství československým státem bylo na zámku zřízeno ředitelství 

správy státních lesů Obora. Po roce 1950 došlo ke stfídání majitelů, objekt 

byl zpustošen. Po generální rekonstrukci zde byl od roku 1964 zřízen Ústav 

sociální péče pro mládež, tomuto účelu slouží dodnes.

V okolí zámku byl vybudován anglický park s mnoha exotickými 

stromy a keri. Část se zachovala dodnes. V parku byla v roce 1866 

postavena v novogotickém slohu kaple sv. Václava podle projektu 

architekta A. Jiruše. Dominantou interiéru je oltář s obrazem sv. Václava od 

pražského malíře Václava Kroupy. Kaple je zrestaurována.

Poblíž zámku, na křižovatee siliůc, stojí nově zrestaurovaná kaplička. 

Patrovou kapličku dali postavit roku 1893 zaměstnanci křivoklátského 

panství. Původrúm záměrem stavitelů prý bylo, aby kaplička sloužila jako 

nejvyšší orientační bod celého okolí zámku Leontýn a současně jako 

rozhledna křivoklátského panství. O využití kapličky však prameny mlčí, 

zachoval se ale popis vybavení. V přízemí stála socha Ježíše Krista, v 1. 

patře byly ve dvou zasklených výklencích sochy světců v papežských 

ornátech, ve třetím černá Madona a ve čtvrtém kříž s přehozeným rouchem. 

Ten zde jako jediný zůstal dodnes. Sochy byly odstraněny v 50. a 60. letech 

20. století.
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Obec Velká Buková (obr. č. 31) leží západně od Křivoklátu na náhorní 

plošině asi 420 m. n. m. Byla pravděpodobně založena v 15. století. Název 

napovídá, že se tu rozkládaly hluboké Hstnaté lesy, zejména bukové. Obec 

patřila ke Křivoklátu jako robotné manství. Aby se lidé lépe uživili, byla jim 

postoupena část lesů k vykácení. Lesy vyklučili a zaorah, o takto nabytá 

pole se dělili losem a odtud místní název Losy. Za třicetileté války obec 

utrpěla pohromu. Další záznam pochází až z roku 1651, kdy proběhlo 

sčítání lidu a zjišťovalo se náboženské vyznání. Obec měla 48 obyvatel, 

z toho 9 nekatolíků. Lepší časy nastaly v 18. a 19. století, kdy vládli 

Valdštejni a Ftirstenberkové. K výrobě střelného prachu potřebného pro 

hrad se u Velké Bukové dobývala síra. Obecní kronika byla založena v roce 

1897. Je v ití zaznamenána i stavba školy v Městečku v roce 1839, na kterou 

obec přispěla. Obec byla přiškolena k Městečku až do roku 1900, kdy si 

postavila vlastní školu.

V dolní části obce najdeme v kapličce se zvoničkou sochu sv. Jana 

Nepomuckého (obr. č. 32). Barokní plastiku na pískovcovém podstavci dal 

roku 1764 postavit zdejší sedlák Kratina. V roce 1930 byla socha obezděna a 

opatřena zvonem. V zahradě domu č.p. 23 stojí barokní socha představující 

patrona české země sv. Václava (obr. č. 33). I tuto sochu nechal v miste, kde 

bývala občanům přidělována voda, postavit sedlák V. ICratina. Stalo se tak 

v roce 1766. Při ceste do Městečka se nachází stará knížecí hájovna Losy, při 

cestě do Křivoklátu je umístěn pomník vojína padlého v 1. světové válce. 

K obci také patří jednoduchý železný kříž s plastikou ukřižovaného Ježíše 

Krista z roku 1848, který stojí téměř proti budově ZŠ BCřivoklát. Na soklu je 

vytesán nápis, že kříž pochází od manželů Švarcových, kteří ho dali 

zhotovit jako díkůvzdání za to, že jejich stavení při řece Berounce bylo
X

uchráněno od zkázy při velké povodni.

V obci měla letní sídlo K. Ftignerová, manželka spoluzakladatele Sokola 

Ftignera. V roce 1906 zde zemřela. V letech 1909 -15 zde žila R. Tyršová.

4.6 Velká Buková
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Dnešní správní celek Velká Buková tvoří i osady Malá Buková a 

Kalubice.

Roku 1702 dal postavit J. J. Valdštejn nedaleko obce Velká Buková 

panskou myslivnu, kolem níž o 8 let později vznikla výstavbou 3 chalup 

osada Malá Buková, která byla přiškolena k Nezabudicům. Na křižovatce 

Roztoky - Nezabudice - Všetaty se nachází tzv. Zelený kříž. Prostý dřevěný 

kříž, dříve častý, je dnes výjimečnou památkou.

V osadě Kalubice b5^al kdysi manský statek. Osada byla roku 1686 

přidělena k bukovské rychtě. Na okraji lesa před vjezdem do obce je 

umístěn kameimý kříž se sochou umučení Ježíše Krista v životní velikosti. 

Podstavec je opatřen pamětní deskou, která je již špatně čitelná. Ve spodní 

části je podobenka muže ve vojenské uniformě, na jehož počest zde byl kříž 

asi vztyčen.



5. Pověsti 

(převyprávěno)i

Také na Křivoklátsku vznikaly a dochovaly se nám mnohé pověsti, které 

se váží ke konkrétním místům, určitému času nebo známým osobnostem, 

které zde pobývaly.

E>yma

I křivoklátské lesy mají svého ducha, který však Údem spíše škodí než 

prospívá. Lidé ho nazývali Dyma. Báli se ho nejen vesničané pracující v lese, 

ale i pytláci, zloději a mordýři. On měl však spadeno nejvíce na ty 

chamtivce, kteří hledali v zemi poklady. Bydlel zde odpradávna 

v jeskynních slujích, ale dovedl pobývat i v korunách stromů, a to i za 

vichřice. Měl radost z polomů a lesních požárů. V tu chvíli bylo slyšet 

řezavý hlas, ve dne podobný krákání vran, v noci hlasu sýčků.

Aby se Dyma stal všemocným pánem tóřivoklátského zeleného moře 

lesů, musel podstoupit boj s duchem brdských lesů Fabiánem. Válčili 

balvany, které házely proti sobě, a tak se vytvořily hory, vrchy či kameimé 

pásy. Oba soky přivedla k míru až Hadí královna. To lidem vyprávěli 

drobní lesní skřítei a víly.

Z Branova;

O Zpropadeném zámku

Západně od Branova jsou v lese pozůstatky středověké tvrze. Říká se 

zde na Zpropadeném zámku. Kdysi tudy prý vedla obchodní cesta, kterou

l

 ̂Bednařík, Tomáš: Kniha pověstí, Raport, Rakovník 1997,1. vydání.

2 Palivec, Viktor: Křivoklátské pověsti. Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha 

1971,1. vydání.
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měl majitel zámku střežit V pozdějších dobách se zámku zmocnili lupiči, 

kteří loupili v okolí a lup ukrývali v podzemí. Panovník dal bandu 

pochytat sídlo bylo rozvaleno, ale poklad nalezen nebyl. Místo pomalu 

zarůstalo, ale na poklad lidé nezapomněli. Prý byl ukryt v zasypané 

podzemní skrýši a hlídán duchy, aby se k němu nikdo nedostal.

Jednou kácel chudý dřevorubec z Nezabudic nedaleko Zpropadeného 

zámku borovice. V poledne v práci ustal, aby se najedl. Najednou spatřil 

mnicha, který sestupoval k řece. Zvědavý dřevorubec se vydal za ním. 

Mnich vstoupil do otvoru ve skále a dřevorubec zaslechl, jak říká: „Dvířka, 

otevřete se!", po chvilce se ozvalo: „Dvířka, zavřete se!" Dřevorubec se 

vrátil domů a na nic jiného nemyslel. Další neděli se vydal do zámku a 

pomocí zaříkávadla se dostal až do sklepení, kde spatřil poklad. Trochu 

zlaťáků si nabral a vydal se zpět Vtom se ozval hlas: „Až budeš potřebovat, 

přijď zase." Bylo po bídě, z dřevorubce se stal boháč.

Jednou si řekl, že peníze, co si ze sklepertí nanosil, přepočítá. Protože 

neuměl sčítat, chtěl odměřit peníze do čtvrtce, kterou si půjčil u bohatého 

sedláka. Když ji vracel, nevšiml si, že do štěrbiny zapadl jeden peníz. 

Lakomý sedlák ho našel, začal dřevorubce sledovat a ten ho nevědomky 

zavedl až k pokladu. Sedlák vzal doma všechny pytle a vydal se 

k Zpropadenému zámku. V podzemí začal plnit pytle pokladem. Najednou 

uviděl velkého černého psa, který ho nenávistně pozoroval. Než se sedlák 

vzpamatoval, pes na něj vyštěkl: „Pryč s tebou lakomče!" Sedlák začal 

ustupovat k východu, ale pes se rozběhl a zardousil ho.

Po čase se dřevorubec vydal zas k Zpropadenému zámku a v jeskyni 

našel mrtvé tělo lakomého sedláka. Z hloubi jeskyně se ozvalo: „Je-li ti život 

milý, rychle odtud utíkej!" Dřevorubec vzal nohy na ramena a vyrazil pryč. 

Skála se zatřásla a jeskyně i s pokladem se propadla do hlubin země.
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Z Karlova:

O tajemném hlasu

Před mnoha lety se v polích u Karlova každý večer ozývalo: „Ach, ach, 

kam to dám?" Lidé se báli, a jakmile se hlas ozval, utíkali domů. Kdysi šel 

ke Karlovu cizinec. Když přicházel ke vsi, už se stmívalo. Najednou se 

z polí ozvalo: „Ach, ach, kam to dám?" Cizinec beze strachu odpověděl: 

„Kdes, to vzal, tam to dej!" Tajemný hlas odpověděl; „Děkuji, neboť jsi mě 

vysvobodil." Od toho času se už hlas neozval.

Lidé si vypravovali, že tajemný hlas patřil zemřelému sedlákovi, který 

přendal mezník ze svého pole na sousedovo. Proto se pak oba soudili celý 

život Když sedlák zemřel, za trest nosil každý večer mezník po poli, kde ho 

kdysi vzal.

Z Křivoklátu:

O Slavičí pěšině

K hradu Křivoklát, který se vypíná nad Rakovnickým potokem, vede 

několik cest a pěšin. Jedné z nich se říká Slavičí pěšina. Své jméno dostala 

počátkem 14. století, kdy na hradě pobývala manželka krále Karla IV., 

Blanka z Valois.

Tato půvabná francouzská princezna přijela na Křivoklát roku 1335, aby 

zde porodila prvního královského potomka. Blanka byla často nemocná, 

proto její manžel vybral právě Křivoklát, který ležel uprostřed panenské 

přírody. V květnu zde BlaiJta porodila dceru Markétu.

Když Karel odjel, bylo zde Blance smutno. Její zdraví se začalo 

zhoršovat Král přemýšlel, jak manželku obveselit Vzpomněl si, že Blanka 

obdivovala ve Francii zpěv ptáků. Nařídil proto lovčím, aby v okolí
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Křivoklátu pochytali slavíky a vypustili je do křovin u hradu. Zanedlouho 

se začal kolem hradu oz5^at slavičí zpěv. Blanka seděla mnoho hodin u 

okna a poslouchala líbezný zpěv, který jí připomínal domov. Brzy se její 

zdraví natolik zlepšilo, že se mohla vydat od hradu po pěšině až 

k Rakovnickému potoku. Cestou ji provázel slavičí koncert Od té doby se 

pěšině říká Slavičí.

O princezně Anně

V prosinci 1380 pobývala na hradě císařovna - vdova Alžběta s dětmi. 

Krátce před Štědrým dnem dorazil na Křivoklát posel z Anglie, aby požádal 

čtrnáctiletou princeznu Annu jménem svého pána krále Richarda n. o ruku. 

Celý následující rok putoval mezi Prahou a Londýnem jeden spěšný list za 

druhým, dojednávaly se detaily svatební smlouvy. Na podzim dorazilo na 

Křivoklát kde právě Václav IV. pobýval na lovu, Richardovo poselstvo, aby 

se jednání uzavřelo.

Zanedlouho princezna Aima odjela do Anglie, kde ji čekalo velkolepé 

uvítání a kde se setkala s Richardem IL Oba mladí lidé se do sebe 

zamilovali. Z Anny se stala anglická královna, dobrá a laskavá, přinášející 

zemi mír, kterou lid miloval. Bohužel zemřela už ve svých 28 letech. 

Dodnes se však v Anglii zpívá stará česká koleda o knížeti Václavovi, 

kterou sem Anna přinesla.

O kouzelníkovi Žitovi

Tento příběh se prý odehrál v prvních letech panování krále Václava IV. 

Jeho oblíbeným hradem byl i Křivoklát kam rád zajížděl se svou družinou. 

Vtipnými a povedenými kousky vynikal králův kouzelrúk Žito. Ovládal 

různé čarovné triky, dokázal měnit podobu. Své kousky předváděl i při 

královských hostinách.. Jeden z nich se odehrál i na Křivoklátě. Žito měl 

spadeno na Václavova šaška, který se mu často vysmíval. Při hostině nedal
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šašek Žitovi pokoj, pošťuchoval ho, zatahal ho i za bradku. Žito ho okřikl, 

ale šašek nepřestal, a tak mu uštědřil políček, až se šašek svalil ze židle na 

zem. Panstvo vyprsklo smíchy. Uražený šašek sebral Žitovi z talíře rybu. 

Žito pohlédl na drzouna a začal mumlat divná slova. Najednou se šaškovy 

ruce proměnily v kopyta. Ten běhal vyděšeně po místnosti. Hodovníci i král 

se skvěle bavili. Po chvíli Václav Žitovi nařídil, aby vše napravil. Kouzelník 

ale proměnil šaškovy kopyta ve volské paznehty. Znovu se ozval smích. 

Šašek se dal do pláče. Žito na něho pohlédl, cosi zamumlal a šašek měl opět 

svoje ruce. Ještě dlouho potom provázel kouzelník Žito krále Václava a 

ztropil nejeden povedený kousek.

O kutnohorských havířích

Za vlády Vladislava II. Jagelonského došlo v Kutné Hoře ke vzpouře 

havířů, kteří zde těžili stříbro. Byli nespokojeni se svými životními 

podmínkami a vyslali ke králi deputaci, ale nebyli k panovníkovi vůbec 

vpuštěni. Kutnohorský mincmistr odmítl vyjednávat a poslal rychlého posla 

ke králi se zprávou o havířské rebelii. Jiný posel odjel k hejtmanovi do 

Poděbrad, kde byla vojenská posádka. Když se to havíři dozvěděli, opevnili 

se na blízkém vrchu Špicberku. Druhý den se od Poděbrad přiblížil oddíl 

vojska. Hejtman se s horníky sešel k vyjednávání. Ti žádali spravedlivé 

slyšení u krále. Hejtman horníkům slíbil, že u krále vymůže slyšení pro 

třináctičlennou deputaci, a zaručil jim bezpečný návrat Zanedlouho odjel se 

13 horníky do Poděbrad. Do Kutné Hory však poslal zprávu, že drží 13 

vůdců vzpoury jako rukojmí. Páni šeptmistři z Kutné Hory poslali 

hejtmanovi stříbro a z Poděbrad do Prahy vyrazil posel se zprávou, že došlo 

k hrozné rebelii kutnohorských havířů.

Aiuž znal poděbradský hejtman ortel panovníka, dal příkaz k přípravě 

popravy zadržených havířů. Tři z nich poslal pod záminkou prozkoímiání 

právě nalezené rudy na hrad Křivoklát Jakmile havíři dorazili na Křivoklát 

byli uvrženi do žaláře. Deset zbylých havířů v Poděbradech bylo postupně
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popraveno. Toho dne se konala poprava i na Křivoklátě, na tzv. Josefově 

louce. Dva odsouzenci byli sťati, třetímu, Vítu Krchňavému, se podařilo 

uprchnout do lesa. Křivoklátský hejtman věděl, že kdo se katu ubráití, 

nesmí být ani stíhán, ani jinak potrestán. A tak se Vít řCrchňavý zachránil 

před smrtí.

Později nechal král Vladislav II. celý případ prošetřit Vít vystoupil u 

soudu jako svědek. Poděbradský hejtman i šeptmistři z Kutné Hory byU 

potrestáni a horníkům bylo ulehčeno.

O krásné paní Filipíně

Příběh paní Filipíny, dcery bohatého augsburského kupce Františka 

Welsera, a arcivévody Ferdinanda Tyrolského, syna císaře Ferdinanda I., 

začal v roce 1557 na zámku v Březnici, kde oba mladí lidé uzavřeli tajný 

sňatek. Museli se skrývat před císařským hněvem, který nerovný sňatek 

neuznal. Rok nato se manželům narodil syn Andrea. Krátce poté byl jejich 

úkryt prozrazen a Filipína se synkem našli nový úkryt na hradě Křivoklát

Bránou projeli za tmavé noci a jen purkrabí věděl, kdo se ve voze 

ukrývá. Paní Filipína si brzy získala srdce a úctu obyvatel hradu. Byla milá, 

vlídná a dobrosrdečná. Ani ne po roce Filipína opět čekala dítě. Druhý syn 

karel se narodil roku 1560. Aby mohl být pokřtěn, uchýlili se manželé ke 

lsti. V noci položila služebná tajně novorozeně před bránu, silně zabouchala 

a ukryla se. Klíčník dítě sebral, odnesl do paláce paní Filipíně, ta chlapečka 

přijala za svého. Stejně se stalo o dva rolĝ  později, kdy se manželům 

narodila dvojčata Filip a Marie, ty bohužel ale brzy zemřeli.

Od těch dob Filipínu lůkdo neviděl šťastnou. Těžce také nesla, že 

nemůže bydlet se svým manželem. Ferdinand proto přestěhoval Filipínu do 

letohrádku Hvězda v Praze, který sám projektoval. Ještě než odjela 

z Křivoklátu, ulehčila v těžkém údělu několika politickým vězňům. 

Zejména si oblíbila moudrého biskupa Jednoty bratrské, který i díky jejímu 

vlivu byl po 16 letech propuštěn na svobodu.
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Roku 1576 papež Řehoř XIIL prohlásil sňatek Filipíny a Ferdinanda 

Tyrolského za rovnoprávný. Manželé se odstěhovaU na Ferdinandovy 

tyrolské statky, kde Filipína roku 1580 zemřela. Legenda o tom, jak 

adoptovala své vlastní děti, se na Křivoklátě vypráví dodnes.

O alchymistovi Kelleym

Jeden z nejznámějších křivoklátských vězňů byl alchymista Edward 

Kelley. Pocházel z Anglie a původně se jmenoval Talbot Za zpronevěru byl 

odsouzen k uřezání obou uší. Poté si změnil jméno na Kelley. V Londýně se 

seznámil s alchymistickým mágem Johnem Dee. Ten si ho oblíbil a zasvětil 

do tajů „vědy", která prožívala ve 2. polovině 16. století renesanci.

Oba alchymisté zamířili do Čech. Kelley krátce pob5^al v Krakově a 

poté se uchytil u dvora Viléma z Rožmberka na ITřeboni. John Dee byl 

Rudolfem IL jmenován hlavou všech alchymistů na pražském císařském 

dvoře. Císař si mladého Angličana brzy povolal ke svému dvoru a věnoval 

mu mimořádnou přízeň, Kelley mu nasliboval přeměnu zlata z běžných 

hornin a zanedlouho opravdu předložil Rudolfovi zlato, které však tajně 

koupil. Nadšený císař Kelleyho povýšil do rytířského stavu. Ten císaře 

mistrně podváděl. Edwardovi nastaly nejkrásnější časy v životě. Prudkým 

vzestupem a rozmařilým životem se stal trnem v oku závistivců. Ti ho u 

císaře pomlouvali a hledali záminku, jak nepohodlného Angličana 

z pražského dvora odstranit Ta přišla brzy.

Kelley se dostal do souboje s dvorským úředníkem v době, kdy císař 

souboje zakázal. Snažil se uprchnout ale byl zatčen a uvržen do žaláře na 

hradě Křivoklát Císař chtěl znát recept na výrobu zlata, ale i když Kellyho 

pražský kat Jan Mydlář podrobil ostrému výslechu, mlčel. Teprve po dalším 

mučení slíbil, že výrobu zlata předvede. Edwardova manželka mu do žaláře 

tajně dopravila lano a on se pokusil o útěk. Provaz se však prodřel a vězeň 

se zřítil na skaliska. Tam byl ráno nalezen s přeraženou nohou. Rozzuřený 

císař ho nechal převézt na hrad v Mostě, kde se Kelley opět neúspěšně



-77-

pokusil o útěk. Nakonec se otrávil jedem, který mu manželka do vězení 

tajně přinesla. A tak se císař nikdy nedozvěděl, jak vlastně zlato „vyráběl".

O vraždě Jörga de Brahe

Po několik generací byli křivoklátskými lovčími příslušníci starobylého 

rodu Elsniců z Elsnic. Jejich potomci žijí na Křivoklátsku dodnes. V rodu se 

po staletí udržuje pověst o vraždě Jörga de Brahe, mladšího ze synů 

proslulého hvězdáře Tycha de Brahe, k níž došlo na konci třicetileté války.

Jednoho deštivého rána se křivoklátský lovčí Václav Kunrát Elsiůc 

z Elsiüc vracel z lesů k hradu Křivoklát, aby zjistil, co je s jeho přítelem, 

křivoklátským hejtmanem Václavem Zdeňkem Kaplířem ze Sulevic. Protože 

krajem v té době projížděl jeden vojenský oddíl za druhým a on nevěděl, 

kdo v hradě právě pobývá, plížil se opatrně ve skrytu stromů. Náhle spatřil 

u hradní zdi ležící tělo, ve kterém po chvíli poznal mrtvého Jörga de Brahe.

Elsnic, Kaplíř i pozůstalí po dánském hvězdáři Tycho de Brahe žili 

v letitém přátelství, pojila je luteránská víra a později nenávist k císařskému 

dvoru. Když zemřel Tycho de Brahe i jeho žena, směly jejich děti zůstat 

v Čechách, kde jim v městech Žatec, Chomutov a Rakovník byla vyplácena 

renta. Během třicetileté války byla města vydrancována a nemohla dostát 

svým povinnostem. Později musely Tychonovy děti opustit Čechy. V roce 

1627 dopadla na rodinu chudoba a císař povolil jednomu z dědiců pobývat 

v Čechách za účelem vymáhání rent. Tak od roku 1628 jezdil Jörg de Brahe 

do Čech vyzvedávat úroky. Roku 1640 byl v Čechách naposledy. Jel cestou 

z Prahy do Rakovníka, když byl u Křivoklátu přepaden a zavražděn.

Neví se, kdo byli útočníci, ani zda přepadení bylo náhodné či úmyslné. 

Lovčí Václav Kunrát Elsnic prokázal svému příteli poslední službu. Zatlačil 

mu oči a dal ho pohřbít na hradním hřbitůvku pod velkou křivoklátskou 

věží.
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O křivoklátském grálu

Křivoklát byl hrad, kde bylo obávané zemské vězení. Jeho kobkami 

prošlo v průběhu věků mnoho lidí urozených i prostých.

Hodiny obíjely půlnoc, když v hradrú kapli skončila podivná mše. 

Účastnili se jí věřící různých vyznání. Kráčeli do rytířského sálu, kde se 

usadili kolem stolu. Nejstarší z mužů, šedovlasý stařec, promluvil: „Bratři, 

mnoho let uplynulo. Křivoklát však stojí. Mé oči jsou potěšeny, že opět po 

půl století se s vámi - účastníky křivoklátského grálu - setkávám. 

Zavzpomínejme na časy, kdy nám bylo souzeno, zde nedobrovolně 

pobývat, než se zase na padesát let rozptýlíme a staneme se neviditelnými 

strážci hradu."

První vyprávěl Ota Černý, první vězeň Křivoklátu, který byl uvězněn 

roku 1110 knížetem Vladislavem. Postupně pokračovali další. Mezi jinými i 

Jan Augusta, biskup Jednoty bratrské, jeho tajemitík Jakub Bílek, Jeroným 

Mákovský z Makova, císařský komorník, Václav Mitmánek, kazatel 

v týnském kostele v Praze.

Další skupinou řečníků byli ti, které sem uvrhl Rudolf II. Nejprve 

promluvili alchymisté John Dee, Michal Sedzivoj, Alessandro Scotta, Bavor 

Rodovský, Václav Vřesovec a především Edward Kelley. V dobrém na 

císaře Rudolfa IL nevzpomínali ani jeho úředníci Filip Lang, Hermann 

Russworm a Marco Bragadino.

Mnohem hůře se dařilo mužům, kteří sem byli uvě23iěni v roce 1621, pro 

účast na stavovské vzpouře. Kašpar Luk, Jiří Fridrich, Mikuláš Štole. 

Podobně zde trpěli pobělohorští vězňové Vilém z Lobkovic, Jan Ostrovec 

z Královic, Pavel z Říčan a Václav Pětipeský z Chýš.

„Velezrádce" u stolu zastupovali Bernard z Phanenberka, který chystal 

spiknutí proti Přemyslu Otakaru II., Burjan Hroznata Prostibořský z Vrtby, 

vůdce spiknutí proti Ferdinandovi I., a týnský farář Šimon Firbas. Za prosté 

vězně pohovořil Vít Krchňavý, jeden z odsouzených kutnohorských havířů.
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Když muži skončili svou zpověď, venku začalo svítat Než rytířský sál 

zalily sluneční paprsky, po kulatém stolu a jeho hostech nebylo nikde ani 

památky.

Z Městečka:

O původu Městečka

Král Václav I. si zřídil na Křivoklátě dvorské sídlo. Kraj si oblíbily i 

královna - matka Konstancie a mladá královna Kunhuta.

Královna Konstancie vycházela ráda po hlučných hostinách z hradu do 

tichého údolí Rakovnického potoka Nejraději chodívala proti toku tam, kde 

se do Rakovnického potoka vlévá bystřina Ryzava. Zde končívala svou 

procházku a odpočívala. Protože půvabné údolí bylo oblíbeným místečkem 

královny, byla osada, která zde později vznikla, pojmenovaná Místečko, 

časem přetvořené na Městečko.

O královském ohnivci

Zvláštní byly v dávných dobách některé povinnosti královských manů 

patřících ke hradu Křivoklátu. Jedna z nich náležela královskému Ohnivci či 

Palivci, který sídlil v Městečku v prostorném dvoře.

Jeho služba byla neobyčejná. Když mu vzkázali z hradu, musel se tam 

dostavit na bílém koiu, oblečen do červené kukly, sukně a nohavic stejné 

barvy. Po boku měl široký pás s tesákem a na nohou vysoké červené boty. 

Někdy ho doprovázel pes vlčák. V ruce držel planoucí pochodeň. Takto jel 

vždy v čele královského vojska. V dobách válečného tažení vjížděl do dvorů 

a vesnic králových odpůrců, aby je zažehl ve jménu krále. Ale ani v čase 

míru nescházel v královském průvodu.



-80-

Když byl Václav IV. pozván v roce 1370 do Norimberku, při příchodu 

dal rozdělat veliký oheň na dvou místech, aby oznámil svůj příchod, 

protože čeští králové měli odedávna právo v plamenech a v ohni přicházet. 

Knížata německá mu vyjela vstříc.

Nejznámějším ohnivcem byl Jakub Carda, o jehož životě kolovaly různé 

historky. Prý míval podivné spolky. Byl nezranitelný a střely jeho kuše 

nikdy neminuly cíl. Jeho nástupcem se stal Šimon šíp, který je vykreslen 

v Jiráskově románu Mezi proudy jako bradatý muž s hustým šedým 

obočím. Jeho dvůr byl přepaden Uhry. I když se statečně bránil, podlehl 

přesile a jeho dvůr byl vypálen. Poté už nebyl obnoven stejně jako ohnivá 

služebnost.

Z Nezabudic:

O Kněžské skále

Nedaleko Nezabudic na levém břehu řeky Berounky se tyčí skalní útvar, 

kterému se říká Kněžská skála. Až do 17. století prý jméno neměla, k jejímu 

pojmenovárú prý došlo krátce po třicetilete válce.

Jednoho dne vezl sedlák Jakub zbečenského faráře na mši do Skryj. 

Počasí nepřálo, foukal silný vítr a pršelo. Farář huboval na počasí a občas 

strčil do Jakuba, aby jel rychleji. Ten však nechtěl strhat své koně, mlčel a 

plánoval odplatu. Když pHjel do míst kde poblíž Nezabudic vystupuje 

k řece mohutná skála, musel přejet brod na druhou stranu. Vjel do vody a 

když byl v polovině řeky, tak zastavil. „Co se děje," spustil kněz. „Koníkovi 

se uvolnil postroj," odvětil Jakub a vypřáhl koně. Než se udivený farář 

nadál, nasedl Jakub na koně a uháněl pryč. Kněz řval, vyhrožoval, prosil, 

ale sedlák uháněl dál. Kněz volal na všechny strany, ale nikdo ho neslyšel. 

Jen nedaleká skála vracela ozvěnou jeho marné volání.
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Nebohého kněze, který se tfásl zimou a strachem, osvobodili až po 

několika hodinách chasníci z Nezabudic. Jak to dopadlo s Jakubem se neví, 

ale skála poblíž Nezabudic i louka u řeky se nazývá od těch dob Kněžská.

O vodníkovi na Mži

Řeka Mže, jak se dříve říkalo Berounce, lákala vždy v létě k osvěžení. 

Nezabudické děti se rády koupaly poblíž mlýnského jezu. Jednoho 

červencového dne náhle jeden ze starších chlapců vykřikl, sklouzl z jezu a 

zmizel pod vodou. I když byl dobrý plavec na hladině už se neobjevil. Děti 

utíkaly do mlýna pro pomoc. Když se lidé seběhli na břehu řeky, uviděli 

utonulé tělo. Usoudili, že chlapce stáhl pod vodu hastrman.

Ze strachu před vodníkem se dlouhou dobu nikdo nechodil 

k nezabudickému jezu koupat Teprve za čas přišli k řece hoši z Nezabudic. 

Nejprve si hráli jen u břehu, když se nic nestalo, odvážili se dál. Po chvíli 

skotačili ve vodě jako dříve. Najednou jeden z chlapců uviděl pod starou 

vrbou mužíčka, který je pozoroval. Vyběhl z vody, zavolal kamarády a vše 

jim vyprávěl. Hoši běželi do vsi a za chvíli bylo u vody plno mužů 

s vidlemi. Prohledali břeh, ale lúkoho nenašli.

Za několik dní šla kolem řeky paní správcová se svým synkem. Chlapec 

přemluvil matku, aby se mohl vykoupat Brouzdal se u jezu a správcová na 

nedaleké louce trhala květiny. Najednou uslyšela křik, a tak se rozběhla 

k řece. Uviděla syna, jak se zmítá ve vodě. To prý vodník se mu zavěsil na 

krk a snažil se ho stáhnout pod hladinu. Když uviděl správcovou, chlapce 

pustil a zmizel. Matka chlapce vytáhla na břeh. Ten zlou příhodu odstonal. 

Když po týdnu vylezl z postele, našel pod polštářem měšec plný stříbrňáků. 

Nechal si jich deset na památku a zbytek rozdal kamarádům z chudých 

rodin. Tak se prý odměnil nezabudický vodník za způsobené příkoří.
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6. OSOBNOSTI

6.1 Místní rodáci

Někteří křivoklátští rodáci vymkli svými činy a vlastnostmi nad ostatní, 

a proto si zaslouží, aby se na ně nezapomnělo.

Matěj Hutský

Narodil se roku 1546 mlynáři Janu Hutskému. Když mu bylo 17 let, 

vstoupil do služeb arcikiúžete Ferdinanda a jeho choti Filipíny Welserové. 

Oba manželé objevili u svého sloužícího malířské nadání, vzali ho s sebou 

do Tyrol a dali ho tam vyučit umění malířskému u Francesca Terzia. Později 

byl jmenován dvorním malířem. Roku 1572 v Praze vstoupil do malířského 

cechu staroměstského. V roce 1580 se stal měšťanem a od následujícího roku 

zastával fuiücci cechmistra. Arcikníže Ferdinand mu udělil erb. V dějinách 

českého malířství má své osobité místo. Na císaři roku 1595 vymohl cechu 

staroměstských malířů právo pokládat malířství nikoli za řemeslo, ale za 

umění, a právo nazývat se bratrstvem, nikoli už cechem. Zemřel roku 1599 a 

byl pochován v Praze.

Z jeho prací vynikly miniatury v kapli svatováclavské z roku 1585 a 

večeře Páně a 4 evangelisté v kostele sv. Benedikta v Praze z roku 1589. 

Většina jeho děl se do dnešních dob nezachovala.

Liborin Tolman

Narodil se v Budech roku 1810. Vynikl jako znamenitý pedagog, učitel 

hudby a zpěvu. Byl spolupracovník školských časopisů a autor několika 

odborných spisů. Ve svém díle vzpomíná na mladá léta prožitá na 

Křivoklátě. Zemřel v roce 1881.
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Karel František Nittinger

Narodil se roku 1825. Byl to vlastenec, sběratel národopisných památek 

a záznamů o lidové mluvě. U něho býval hostem Jindřich Fúgner.

Irma Reichová

Narodila se roku 1861. Byla oblíbenou členkou Prozatímního i 

Národního divadla, pň jehož slavnostním otevření zpívala ve Smetanově 

Libuši roli Krasavy. V roce 1884 zpívala v Národním divadle titulní roli 

Carmen. Zikmund Winter ji nazval slavíkem křivoklátských lesů. Později se 

stala primadonou královské opery v Budapešti, kde se provdala za 

univerzitního profesora Keszlera.



- 8 4 -

6.2 Významní obyvatelé a hosté

V této podkapitole je uvedeno několik občanů Křivoklátu, kteří se 

výrazně podíleli na společenském, kulturním a sportovním dění v obci, a 

několik dalších významných obyvatel a hostů, kteří tu žili.

Buss Alois

Významný vlastivědný pracovník, publicista a dlouholetý křivoklátský 

učitel se narodil v roce 1858 v Lomnici. Po odchodu Jana Růžičky z obce byl 

v roce 1904 jmenován řídícím učitelem obecné školy na Křivoklátě. V roce 

1905 vyšla jeho příručka o Janu Růžičkovi a v témže roce i příručka 

Křivoklát, průvodce po hradě a okolí. Ta se v roce 1922 dočkala druhého 

vydání jako 3. svazek KOrbrova průvodce po Čechách. V roce 1926 napsal 

propagační brožuru Hrad Křivoklát Byl dobrým pedagogem a 

pokračovatelem J. Růžičky. Stejně jako on se účastnil veřejného života a byl 

členem několika spolků. Stal se oblíbeným a váženým občanem. Zemřel 

roku 1926.

Havlík Marcel

Narodil se roku 1909. Téměř devadesát let byl součástí Křivoklátu, stal 

se jeho legendou. Mnozí ho považovali za živou encyklopedii Křivoklátská, 

za člověka, který znal odpověď snad na každou otázku. Vyučil se 

kominíkem, vystřídal řadu povolání a naposled pracoval jako řidič sanitky. 

Před 2. světovou válkou byl spolu s Karlem šnoblem duší křivoklátského 

sportu, zejména volejbalu. Už tehdy se ale zajímal o regionálití historii, 

botaniku a geologii. Patřil k těm lidem, kteří celý život zasvětili 

sebevzdělávání. Své znalosti si ale nenechával pro sebe. V 70. a 80. letech 

začal pod hlavičkou Osvětové besedy pořádat cyklus vlastivědných 

zájezdů, který nazval „Putování s Marcelem". Trasy, které vybíral, sám 

nejprve projel a připravil podklady k jednotlivým zajímavostem. Zájezdy se 

staly velmi populárními. Na žádost občanů začal zpracovávat průvodce po
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jednotiivých trasách literární formou. Jeho aktivitu ukončila vleklá choroba, 

která ho připoutala na lůžko. Zemřel v roce 1995.

Kalvoda Alois

Malíř Křivoklátská, krajinář a grafik. Narodil se roku 1875 u Brna. Často 

maloval na Křivoklátsku, kde jeho tchán, notář P. Fastr, koupil pro něho 

stavení se zahradou, které kdysi patřilo slavnému houslistovi F. Laubovi. 

Zde Kalvoda kreslil a maloval obrazy: Křivoklátsko, Ohnivcův dvůr, 

Vesničku u Křivoklátu, Laubovu chaloupku. Lesní pramen aj.

Kalvoda „Laubovnu" opravil, ozdobil pomníkem houslového virtuosa 

od sochaře Sapíka a zřídil tam i muzeum památek po Laubovi. Vydal také 

dokumentární spisek „O českém houslistovi Ferdinandu Laubovi". Sbírky 

po Laubovi věnoval pražské konzervatoři.

Laub Ferdinand

Na Amalíně žil houslový virtuos František Laub, 1832 - 75, se svou 

ženou, pěvkyní Annou Marešovou. Veřejně vystupoval už od svých šesti 

let Pražská konzervatoř má o něm v pamětní knize napsáno: „Génius 

prvního řádu na svém nástroji:" Jeho virtuozitu uznávalo mnoho světových 

skladatelů mimo jiné Berlioz, Liszt Smetana, Čajkovskij. Koncertní mistr 

Laub byl osm let profesorem moskevské konzervatoře.

V jeho křivoklátském domku zřídil pozdější majitel A. Kalvoda 

umělcovo muzeum. Před tzv. Laubovnou (obr. č. 34) býval pomník na 

památku tohoto umělce, který byl později přestěhován do Prahy.

Maxera Rudolf

Dlouholetý správce křivoklátského archívu, původním povoláním 

lesník, se narodil roku 1868 u Skryj. Spolupracoval s Muzejním věstníkem 

rakovnickým a s časopisy Lovec a Obzor. Byl autorem strojopisných studií 

z dějin křivoklátského panství a z historie myslivosti určených pro knížecí 

archív a knihovnu. K nejlepším patří např. Pamětní listy z dějin panství
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křivoklátského. Myslivecká mudrosloví. Myslivost v hloubi křivoklátských 

lesů. Čerpal z bohatých fondů křivoklátského knížecího archívu a má 

velkou zásluhu na záchraně jeho časti při likvidaci velkostatku. Zemřel 

v Křivoklátě roku 1935 a byl pochován v Novém Jáchymově.

NebeStí Hermína a Karel

Oba manželé se narodili v roce 1912. Hermína v Radotíně a Karel ve 

Vídni. Poznali se při studiu farmacie na Karlově uiůverzitě, pokračovali 

spolu v lékárenské praxi v Praze, Ledči, v Novém Sedle a od roku 1948 

v Jesenici na Rakovnicku. Spojovala je láska manželská i láska k české 

krajině a její historii. Věnovali se studiu archívů, vykopávkám, mnoho času 

věnovali dětem. Aby se svými poznatky mohli seznámit veřejnost, založili 

v Jesenici muzeum. Podařilo se jim shromáždit cermé sbírky, které 

mapovaly historii Jesenicka.

Na Křivoklát, do domku č.p. 109 v Budech, se přistehovali až v roce 1972 

na důchod, ale ani zde neleiůli. Věnovali se zpracovávání historie 

Křivoklátu a okolních obcí. Postupně vytvořili řadu strojopisných studií, 

které jsou obohacením řídké regionální literatury. Paní Hermína zemřela 

v roce 1988 a Karel o čtvrt roku později. Jsou pochováni na hřbitově 

v Městečku.

Nechleba Alois

Lesiúcký odborník, vědec a spisovatel se narodil na Velvarsku v roce 

1859. Po vystudování střední školy v Litoměřicích přešel do Curychu na 

polytechniku. Mnoho cestoval po zahraničí a bedlivě si všímal všeho, co by 

mohl dobře uplatnit také ve své vlasti. Svůj aktivní život věnoval 

Křivoklátsku, zejména jeho lesům. Jako vysoký úředník knížecího panství 

na Křivokláte se ujal průkopiucké práce - lesní ochrany proti vandalskému 

drancování lesního bohatství. Mezi obyvateli byl oblíbenou a 

respektovanou osobností. Napsal celou řadu spisů z oblasti lesního 

hospodářství, myslivosti a historie (Lesy krivoklátské. Příspěvek
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IC sociologii křivoklátského venkova. Lesní požáry. Ochrana lesů. 

Encyklopedie lesnictví aj.) Později se stal profesorem Vysoké školy 

zemědělské v Praze. Za své pedagogické činnosti vychoval mnoho 

vynikajících lesních odborníků. Po Aloisi Nechlebovi zůstala v obci 

památka, je to objekt tzv. Nechlebárny na Amalíně, ve které profesor bydlel. 

Zemřel v Rakovníku v roce 1944.

Pátek Ferdinand

V Křivoklátě působil po svém penzionováití, byl pilným regionálním 

historikem, spolupracovník Musejního spolku. Rakovnických novin. 

Vlastivědného sborníku Rakovrücka. Autor spisů o Křivoklátsku - 

Nezabudická knihovna. Křivoklátsko ve vzpomínkách aj. Byl člověk 

širokého rozhledu a skromné povahy.

Růžička Tan

Pedagog, vynikající hudebník a kulturní duše obce. Narodil se roku 1841 

u Chlumce nad Cidlinou. Na doporučení odešel nadaný Jan na studie do 

Prahy, kde se o něho staral kanovník vyšehradské kapituly Fleischer, 

příbuzný z matčiny strany. Nejprve studoval na reálce poté v ústavu ku 

vzdělání učitelů při c.k. české hlavní škole v Praze. Po studiích získal místo 

suplenta ve Slabcích na Rakovnicku a po třech letech byl jmenován 

podučitelem při farní škole v Křivoklátě. Na zdejší škole působil od roku 

1861 do roku 1904, kdy jako řídící učitel odešel na vlastní žádost do 

výslužby.

Na Křivokláte se zapojil do veřejného života. Kromě bohatých školních 

aktivit (divadelní představení, žákovské akademie, vedení žákovské a 

učitelské krůhovny), se stal např. spoluzakladatelem křivoklátského

zpěváckého spolku i Občanské besedy, ředitelem chrámového kůru a
't*

varhaníkem u sv. Petra. Stal se jedním z nejváženějších a nejoblíbenějších 

křivoklátských občanů. Po svém penzionování se odstóhoval do Ronova u
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Cáslavi, kde v roce 1905 zemřel. Po jeho smrti mu byla v křivoklátské škole 

odhalena pamětní deska.

Šnobl Karel

Narodil se v rodině obchodníka Josefa Šnobla v roce 1906. Vyučil se 

zedníkem u strýce stavitele M. šnobla, v jehož firmě po nějakou dobu 

pracoval. Pak odešel do Prahy ke stavebrtí společnosti Švarc, kde se živil 

jako kreslič. V hlavním městě se vrhl do víru bouřlivého nočitího života. 

Onemocněl tuberkulózou a musel se léčit v sanatoriu. Po propuštění se 

vrátil na Křivoklát, kde se mnoho let ze své nemoci zotavoval. Protože mu 

lékaři doporučili sport, začal se věnovat volejbalu. V letech 1926 - 1929 

sestavil na Křivoklátě mužstvo, které nemělo široko daleko korU^urend. 

Jeho druhou láskou bylo malování. Vypracoval se na zdatného krajináře, 

stal se dokonce členem Svazu českých výtvarných umělců. Vytvořil stovky 

obrazů zachycující krajinu Křivoklátská, které jsou ceněny pro svoji 

nenapodobitelnou atmosféru. Až do roku 1948 pracoval v rodiímém 

obchodě, potom krátce u Lesů a nakonec v lomu u Zdic a v huti na Kladně 

jako noční hlídač. Dále se věnoval odbíjené, vedl úspěšné družstvo 

dorostenek a pečoval o sportoviště U kolečka. V roce 1967 podlehl zhoubné 

nemoci ve věku necelých 61 let.

Šnobl Maxmilián

Architekt a stavitel, který se narodil roku 1878 v Kublově. Jako malý se 

přestěhoval se svými rodiči do Křivoklátu, kde jeho otec pracoval jako mistr 

tesařský na zakázkách pro knížete Fíirstenberka. Na Amalíně si postavil 

dům (dnes č.p. 115), který později směnil s knížetem za pozemek u rybníka. 

Tady časem zřídil pilu a později stavební firmu. Mladý Maxmilián 

vystudoval stavebiU průmyslovku v Plzni a po praxi stavebního políra 

v Praze složil roku 1908 stavitelskou zkoušku. Když převzal rodinnou 

firmu, rozšířil ji. Po získání domovského práva na Křivoklátě (1928) se stal 

renomovaným místním stavitelem. Podílel se na celé řadě staveb nejen
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V obci, ale i v okolí. Např. rozsáhlá rekonstrukce hradu Křivoklát výstavba 

Sokolovny, Nemocenské pojišťovny, můstku přes Rakovnický potok pod 

Paraplíčkem a řada zdejších vilek. Kromě své profese se věnoval i 

spolkovému a společenskému životu v obci. Zemřel náhle v roce 1937.

Theofila - barikádnice

Často najdeme v českých dějinách v kapitole o pražských bouřích roku 

1848 obrázek barikády pod mosteckou věží v Praze. Studenti tu hájí Prahu a 

na barikádě stojí ženská postava, někdy s vlajkou, někdy s puškou v ruce 

(obr. č. 35). Tuto neznámou barikádnici hledal později J. Frič. Píše o tom ve 

svých pamětech: „...a konečně odebral jsem se na Křivoklát umíniv si, že 

vyhledám usídlenou tam amazonku z pražských barikád, Theofilu 

Severovou. Nalezl jsem ji provdanou za kominíka Šenfluga..."i

Theofila Severová (Ditrichová) pocházela z Berouna. Brzy osiřela a 

vychovával ji strýc v Nepomuku. Později byla ve službě v Praze, kde se také 

zúčastnila bojů na barikádě pod mosteckou věží a v Klementinu. Po 

kapitulaci byla zatčena a tři měsíce vězněna na Hradčanech. Po svém 

propuštění žádala v Berouně o uznání za zletilou a v listopadu 1848 se 

provdala za vdovce A. Šenfluga, kominíka na Křivoklátě, č.p. 95.

Svatopluk Čech

Vřelý vztah ke Kfívoklátu měl básník a spisovatel Svatopluk Čech (1846 

- 1908). Býval na Amalíně se svou nemocnou sestrou Marií, která trpěla 

nevyléčitelnou plicní chorobou. Ošetřoval ji MUDr. Jiruš. Když roku 1892 

zemřela, pochoval ji na křivoklátském hřbitově. Je po něm pojmenováno 

náměstí na Křivoklátě.

 ̂Nebeská, Hermína; Nebeský, Karel: Budy, křivoklátské podhradí, Místní lidová knihovna 

obce Křivoklát, Křivoklát 1990,1. vydání, str. 47.
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TvrS MOoslav (1832 -1884)

Bydlíval jako student o prázdninách na Křivoklátě a chodíval tu 

s nadšenci cvičit. Později byl vychovatelem v rodině Bartelmusů v Novém 

Jáchymově. V křivoklátských lesích, v myslivně u lesního Nittingera se 

seznámil s Jindřichem Ftignerem (1822 - 1865), který sem jezdíval. Při 

společných procházkách po okolí se sblížili natoUk, že zde vznikla myšlenka 

péče o harmonický v5̂ voj osobnosti jako duchovně a tělesně zdatné bytosti, 

která dala vzniknout roku 1862 spolku Sokol.

Tyršova ulice i stezka jsou dokladem toho, že se na to v Budech 

nezapomnělo.

Renáta Tyršová (Filgnerová) tu trávila nejedno léto v domě pekaře 

Cippla, č.p. 82, než se usídlila na Velké Bukové, kde vlastnila domek. Je 

známá také jako česká spisovatelka, která publikovala stati z národopisu a 

výtvarného umění.
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6.3 Křivoklát v literatuře a uměni

Historie hradu Kfívoklátu a přírodní krásy lOfivoklátska inspirovaly 

řadu spisovatelů, básníků, dramatiků, stejně tak jako výtvarné umělce. 

Někteří z nich jsou uvedeny v této podkapitole.

Ota Pavel (1930 -1973)

Spisovatel a sportovní novinář, jehož autobiografické vzpomínkové 

prózy, které napsal na sklonku svého života, vzbudily velkou pozornost. 

Vyšly pod názvy „Smrt krásných srnců" (1971) a „Jak jsem potkal ryby" 

(1974). Vypráví v nich o svém dětství a dospívái\í, o krásách krajiny kolem 

řeky Berounky, líčí svůj obdiv k tatínkovi, velkému snílkovi a 

dobrodruhovi, a s něhou vzpomíná na maminku. Důležitou postavou je i 

„strejda" Prošek, člověk srostlý s přírodou, u něhož - na přívoze v Luhu pod 

Branovem - rodina trávila víkendy a prázdniny. Právě tato místa, 

křivoklátské lesy a Berouiúca jsou spjaty s jeho nejkrásnějšími zážitky 

z dětství. Jeho vyprávění je upřímné, podané s citem pro humor, je z něj 

patrný autorův silný vztah k přírodě, rybaření, sportu a rodné zemi. 

Některé povídky se staly předlohou pro filmové nebo televizní scénáře.

Ota Pavel ve své povídce Smrt krásných srnců píše: „...My tři kluci jsme 

do toho kraje za hrad Křivoklát ohromně rádi jezdili. Tenkrát jsem nevěděl 

proč, ale dnes to vím. Můj tatínek už pochopil terJcrát, že jednou můžu 

vidět bulváry Paříže a mrakodrapy New Yorku, ale už nikdy nebudu moci 

týdny bydlet v chalupě, kde vortí v peci chleba a v máselnici se tluče 

máslo..."1

František Nepil o Otu Pavlovi: „Každý kraj má svého básníka nebo 

spisovatele. Anebo by ho měl mít. ...Být někým takovým, to ovšem 

neznamená o takovém kraji prostě psát Ani psát moc. To znamená psát tak, 

aby z toho byli u vytržení i za sedmero kopci a řekami. Aby kdekdo úplně

 ̂Pavel, Ota: Zlatí úhoři. Československý spisovatel, Praha 1988,2. vydání, strana 59.
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odjinud počítal tohoto básníka za svého, aby cítil, že mu mluví z duše a ze 

srdce,... I tento kraj má svého spisovatele. Jejím Ota Pavel. Vlastně jím byl, 

protože už několikáté jaro chodí na ryby do průzračnějších tůní, než jaké 

znával na Berounce. Jeho knížky jsou útlé a té poslední se arů nedožil. „Smrt 

krásných srnců" je tím nejkrásnějším, co jsem četl o okupaci. A jistě i jednou 

z nejkrásnějších knížek, kterou jste četli vy, bez ohledu na to, zda vás 

k první republice, protektorátu a k poválečn5^ létům vážou vlastni 

prožitky, či nikoli. A knížka „Jak jsem potkal ryby" - kdoví, jestli nerú ještě 

lužnější. Pro každého - ať žije na Hané, na Šumavě či na Ostravsku. Jenže 

my od Berounky navíc víme, jak vypadá restaurace U rozvědčíka. A na 

jakém kopci sedí Branov. A jak vypadá Luh. A kde je Emilova. A kde 

Čertova skála a kouřimecký přívoz. A kde jiná místa, která Ota Pavel 

nejmenuje, ale kam chodíval na ryby on sám."i

Karel Hvnek Mácha (1810 -1836)

Romantický básník často podrůkal s přáteli pěší výlety po hradech a 

zříceiůnách. V květnu 1833 navštívil mimo jiné i hrad Křivoklát, který si 

nakreslil, kresby se ale nedochovaly. Poznatky a zážitky z této cesty uplatnil 

básník v historické povídce Křivoklad, která vyšla v roce 1834 v časopise 

Květy. Je vybudována na protikladu krále Václava IV., trpícího pocity 

izolace, a jeho kata, prožívajícího rozpor mezi ponížeností a vznešeností. 

Povídka zaujme fascinujícím líčením přírody a snivou náladovostí. Byl to 

jediný dokončený díl ze zamýšleného čtyřdílného historického románu Kat 

kde se jednotlivé části měly jmenovat podle královských hradů.

Hradu pro hustost mlhy nebylo k rozeznání, 

jen věž hdomoma, nejblíže jim a nejvejš tu stojící, 

míhala se mlhou jakoby za šedou, hustou rouškou.

Spisy K. H. Máchy, 2. sv., Křivoklad, s. 15̂

 ̂Pavlové, Věra: Vzpomínky na Otu Pavla, Agentura V.P.K., Praha 1993,1. vydání, str. 104. 

2 Mráz, Bohumír: K. H. Mácha - Hrady spatřené,Panorama, Praha 1988,1. vydání, str.79.
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Zikmund Winter (1846 -1912)

V letech 1874 - 1884 působil jako středoškolský profesor na rakovnické 

reálce, zároveň se věnoval i studiu archivních materiálů, z nichž vytěžil. 

látku nejen k odborným studiím o kulturním životě českých měst v 14. -17. 

století, ale i pro svou čirmost beletristickou.

Jezdil vlakem na výlety na Křivoklát Zde sjednal s operní zpěvačkou 

Irmou Reichovou první koncert pro Rakovník. Křivoklátská rodačka zpívala 

cyklus Schubertových písní a spolu s ní vystoupil i Z. Winter. Podobných 

koncertů bylo uspořádáno ještě několik.

Winter také pořádal v Rakovníku přednášky pro veřejnost Jedna z nich 

byla „O Fihpíně Welserové - na Kfívoklátě tajné manželce arciknížete 

Ferdinanda L" V roce 1880 byl v Národních listech publikován Wintrův 

fejeton „Z lesů krivoklátských", ve kterém je přiblížen život pytláků. 

Historická črta „Kdo z koho" z Rakovnických obrázků líčí hradní idylu z 16. 

století.

Vacke Tosef

Jeho matka pocházela z Nezabudic. Matčino rodiště ho inspirovalo tou 

měrou, že závažnou část své tvorby těžil odtud a z Křivoklátská. Žák 

Engelmiillerovy školy, pak student AVU. Procestoval mnoho zemí. 

Souborně vystavoval např. v roce 1938 v Praze u Topičů kresby nazvané 

Obrazy z Nezabudic (obr. č. 36), v roce 1942 v Rakovníku a Křivoklátu 

cyklus kreseb a akvarelů.

Některá díla - V polích. Léto v Nezabudicích, Křivoklátsko, Jaro 

v Nezabudicích, Podzim v Nezabudicích, Nad jezem aj.

Zastoupen v pražských i jiných galeriích, též v soukromých sbírkách.
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Další osobnosti, které se nechaly inspirovat tímto krajem:

Alois Tirásek (1851 - 1930), dramatik a autor historických próz. Ve své 

trilogii Mezi proudy zobrazuje události z let 1381 - 1409 za doby vlády 

Václava IV., seznamuje čtenáře s počátky husitského hnutí. V románě 

vystupuje postava královského ohnivce Šípa z Městečka. Také ve Starých 

pověstech českých můžeme najít zanírúcu o hradu Křivoklát

Viktor Palivec (1908 - 1989) je autorem mnoha populárně - naučných i 

beletristických publikací. V knize Hájemství zelené se vyznává z lásky ke 

krajině kolem Křivoklátu, která ho podnítila k hlubšímu poznávání místních 

dějin, obyvatel i pečlivému pozorování přírody. Vzrůkl tak jakýsi průvodce 

křivoklátským krajem. Dále sepsal knihu Křivoklátské pověsti. V první části 

jsou pověstí zobrazující nějakou dějiímou událost která je alespoň 

v obrysech zaznamenána v literárních pramenech, v druhé jsou vyprávění, 

která slyšel od pamětníků.

August Sedláček (1843 - 1926), historik a spisovatel, měl ke Křivoklátu 

vřelý vztah. Jeho bratr Rudolf je pochován na krivoklátském hřbitově. 

Křivoklátu věnoval kapitolu ve své knize Hrady, zámky a tvrze Království 

českého.

Tan Renner (1869 - 1959), významný archivář, popularizační spisovatel, 

ředitel rakovnické školy. Jako regionální historik se pokoušel ve svých 

pracích podat obraz v5̂ ôje rakovnického regionu. Jeho dílem je např. 

Průvodce KHvoklátskem a Rakovnickem, Rakovnicko a Křivoklátsko 

v pověstech, Kameimé památky. Popis politického a školního okresu 

rakovnického aj.

Václav Kočka (1875 - 1951) byl také významným regionálním 

pracovníkem. Do své kruhy Dějiny Rakovnicka vložil desetitisíce údajů 

z historie kraje.

S hradem Křivoklátem se setkáme i ve verších básníka Taroslava 

Yrchlického či na obrazech bratří Mánesů.
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7. SOUČASNOST

7.1 Hrad Křivoklát

V současné dobé hrad spravuje Národní památkový ústav, správa 

státního hradu Křivoklát včele s kastelánem Luďkem Fenclem. Hrad je pro 

návštěvníky otevřen od dubna do října a nabízí dva prohlídkové okruhy.

První okruh je nazván „Napříč českou historií aneb rozmanitost slohů na 

Křivoklátě". Prohlídka začíná v místnosti Stříbrníce a pokračuje do hradní 

kaple, která tvoří srdce hradu, dále do rytířského a královského sálu. 

Následuje ftirstenberská knihovna s 52 tisíci svazky, obrazárna a hradní 

muzeum. V závěru si lze prohlédnout hradní sklepení, dříve užívané jako 

vězení, mučírnu a přízemí Velké věže - hladomornu. Návštěvníci jsou 

během prohlídky seznámeni nejen s historií hradu i českých zemí, ale i 

s vývojem uměleckých slohů u nás, především od románského slohu po 

pozdní gotiku.

Druhý okruh má název „Expozice lovectví. Velká věž a ochozy - 

obranný systém hradu". Jedná se o výběrovou prohlídkovou trasu, která 

představuje důmyslně propracovaný středověký fortifikační systém, tedy 

jižní hradbu horního hradu, východní hradebiú břit „pruhovanou" baštu a 

donjon, obrannou a obytnou velkou věž.

V loňském roce byla v suterénu bývalých sklepů pivovaru v předhradí 

otevřena nová stálá expozice „Přízraky Křivoklátská". Návštěvníci mohou 

též navštívit věž Huderku s černou kuchyní, galerii či svíčkařství.

Akce pořádané na hradě Křivoklát během roku:

Velikonoce - velký řemeslný jarmark, koncerty soudobé i historické hudby, 

mše, divadelní představení. ^

Peřiny (květen) - slavnosti spojené s plněním manských poviímostí okolních 

obcí.

léto na Křivoklátě- festival koncertů, divadelr\ích představení a výstav.
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Kňvořezání (srpen) - řezbářské sympozium.

Kňvoklátské panování (září) - historická slavnost, setkání rychtářů obcí 

Rakovnicka s purkrabím hradu Křivoklát a hejtmanem. Řemeslnický 

jarmark.

Křivoklání (říjen) - Jedno z největších šermířských klání v podání skupiny 

Merlet, divadelní a taneční vystoupení, sokolníci, ukázky katovských 

nástrojů a středověkých zbraní.

Advent - adventní mše, mikulášská nadílka, koncerty, divadelní a taneční 

vystoupení, vánoční jarmark, ukázky řemesel, výstava Křivoklátský betlém. 

Na řadu těchto akcí je z Prahy Braníka vypraven historický parní vlak.
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7.2 Obce

V roce 1997 obce Křivoklátská utvořily sdružení nazvané mikroregion 

Křivoklát, které čítá 13 obcí.

Společenským a kulturně historickým centrem je obec Křivoklát (obr. č. 

37), která má v současné době 690 obyvatel. Centrum spodní části obce tvoří 

pošta, hotel Sýkora, restaurace Pod hradem, penzion U Jelena a informační 

středisko CHKO. V podhradí je dále budova obecního úřadu, sokolovna a 

zdravotní středisko s lékárnou. Proti toku Rakovnického potoka je za obcí 

umístěn sportovní areál U Kolečka. V Budech dále najdeme provozovnu 

kadeřnictví, obchod Potfeby pro domácnost a prodejnu Husqama. Až na 

konci obce, u řeky Berourvky, stojí budova základní školy, která byla při 

povodních v roce 2002 spolu s tělocvičnou a hřištěm poničena a následně 

opravena.

V horní části obce převládají obytné domy. Je zde sídlo Lesů ČR a Lesní 

správy. Vedle kostela najdeme prodejnu potravin a opodál vilu Taťána, ve 

které je umístěna mateřská školka a obecní knihovna. Na Amalíně je také 

soukromá ordinace praktického lékaře a restaurace s penzionem Nad 

Hradem. Návšfévníkům slouží velké parkoviště a benzinové čerpadlo.

Mezi oběma částmi obce se na skalním ostrohu vypíná hrad Křivoklát, 

historické centrum celého regionu.

Největší obcí mikroregionu Křivoklát je sousední obec Roztoky s 1 050 

obyvateli. Zde se nachází několik pohostinských zařízení - Hotel Roztoky, 

Hotel Dvořák, hospůdka U Jezzu, Ludmila, občerstvení Na Aljašce a nový 

polyfunkční objekt U Křížku v horní části obce. Ve střední části obce je 

prodejna potravin. Trafika vedle hotelu Roztoky nabízí tisk i občerstvení, 

sousední obchůdek mapy a suvenýry. V obci je také prodejna a opravna kol. 

Největštm průmyslovým podnikem regionu je Permon s. r. o., který vyrábí 

hutní zařízení. U nádraží se nachází továrna na výrobu mýdel bratří 

Tolmanů a pila. Roztoky mají základní školu, mateřskou školu, knihovnu a 

je zde oddělení Policie ČR.
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V ostatních obcích najdeme jen menší prodejny potravin, popř. 

restaurace a hospůdky. Správním centrem mikroregionu Křivoklát je obec 

Velká Buková, která má v současné době 250 obyvatel. V Městečku najdeme 

mateřskou školu a koupalište, žije zde 400 obyvatel. Počet ob)rvatel na 

Branově je 224, v Karlově Vsi 120 a nejméně obyvatel - 72 - žije 

v Nezabudicích.

Dopravní obslužnost obcí je zajišťována soukromým autobusovým 

dopravcem, nejvíce je využívána železniční doprava. Některé z obcí 

vydávají svůj obecní časopis. V regionu existuje řada zájmových organizací, 

které v průběhu roku pořádají různé akce. Jsou to telovýchovné jednoty, 

sbory dobrovolných hasičů, rybářský svaz, myslivecká sdružení a občanské 

sdružení Děti Křivoklátská. Významnou roli v kulturním živote obcí hraje 

pěvecký soubor Křivoklátští hudci a Silentium.

V průběhu roku se koná v regionu řada akcí. Počátkem roku probíhá na 

Křivokláte Tříkrálové koledování, symbolická pouť naplněná 

obdarováváním a hudbou. Další významnou akcí je staročeský masopust, 

v jehož pořádání se obce střídají. Rej ve stylových maskách prochází obcí a 

končí veselicí. Ve stejném období se konají plesy a zábavy. V březnu se 

vynáší smrtka, nejprve v Roztokách a Městečku, v neděli smrtnou na 

Křivokláte. Průvod jde obcí, je doprovázen zpěvem a končí vhozením 

smrtek do Rakovnického potoka. O filipojakubské noci z 30. 4. na 1. 5. 

probíhá tradiční pálení čarodějnic, které patfí k dlouholetým tradicím, jenž 

přežily mnohé generace. V některých obcích se pořádají v květnu tradiční 

staročeské máje, kdy vsí prochází průvod svobodných chlapců, který 

doprovází koňmi tažený vůz s kapelou. Májovníci obchází svobodná 

děvčata a tančí s každou dívkou, která ozdobila svoji májku. Večerní část 

začíná porážkou krále a koná se boj o jeho špičku, dále se pokračuje 

májovou veselicí. V léte je v regionu nejvíce rušno. V rámci Léta na 

Křivokláte je pořádána řada akcí nejen na hradě, ale i v okolí, např. v areálu 

U Kolečka a v hospodě U Jezzu v Roztokách. Na podzim se slaví tradiční 

posvícení, následně pak probíhá „pěkná" a „sousedská". Jednou za dva
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roky jsou v křivoklátské sokolovně pořádány taneční kurzy. Počátkem 

prosince navštěvuje děti Mikuláš s čertem. Vedle adventu na hradě 

Křivoklát se tradicí stala i akce Plovoucí naděje, která se koná v předvečer 

Štědrého dne u jezu v Roztokách. Důstojným zakončením roku b5^á 

vánoční mše v křivoklátském kostele.

Sportovní vyžití umožňuje obyvatelům i návštěvníkům regionu 

cyklostezka z Rakovníka do Křivoklátu, nově vybudovaný vodácký kanál 

v Roztokách a vodácká naučná stezka. V areálu U Kolečka jsou k dispozici 

volejbalové a tenisové kurty, pořádají se zde i sportovní turnaje. Další 

teiůsový kurt je nově vybudován u Zš Křivoklát Fotbalová utkárú se hrají 

na hřištích v Roztokách, v Městečku a na Branově. Ke sportovnímu vyžití se 

mohou využívat moderní telocvičny při základní škole Křivoklát a Roztoky, 

v menší míře i křivoklátská sokolovna. Tradiční sportovní akcí je závod 

v lesním běhu „Malá křivoklátská" a „Pochod Oty Pavla" na Branově.

V okolí je řada vyhlídkových tras a naučných stezek, u řeky Berounky se 

nachází kempy a tábořište.
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8. DIDAKTICKÉ VYUŽITÍ REGIONÁLNÍHO UČIVA 

VE VÝUCE NA 1. STUPNI ZŠ

Vlastivěda, popř. prvouka, učí žáky orientovat se ve světě, pozorovat a 

hodnotit různé jevy, pochopit současnost i minulost, poznávat a chránit 

krajinu. Učí je také porozumět odbornému textu, vybírat z více pramenů 

podstatné informace, třídit je a využívat, učí je komunikovat a 

spolupracovat Tak si žáci vytváří vlastní systém postojů, vědomostí a 

dovedností.

Už Jan Ámos Komenský požadoval, aby byly děti od nejútlejšího věku 

seznamováni s věcmi, které je obklopují. Měly by znát místo, kde se 

narodily, kde žijí, své město či vesnici, minulost i současnost

Nyní je často kritizováno, že se žáci učí mnoho údajů zpaměti, ale neumí 

je vysvětlit zařadit do souvislostí a použít v praxi. Poskytuje se málo 

prostoru pro vyhledávání informací, jejich zpracování a využití. Systém 

„výklad - zápis - zkoušení" může výuku znechutit Žáci často také 

nesmyslně opisují učebiůce a učí se texty zpaměti.

Je třeba změnit nezáživný způsob výuky, poskytnout dětem možnost 

pracovat v klidné a příjemné atmosféře beze strachu, umožnit jim používat 

knihu i při písemných pracích, učit je komunikovat a spolupracovat

Toho docílíme i změnou vyučovacích metod. Žáci často pracují ve 

skupinách, kde se zapojují do práce všichni, komurúkují spolu, učí se 

respektovat jeden druhého a vyjadřovat svůj názor. Učí se vypracovat 

referát a přednést ho před třídou. Proto je důležité umět pracovat s knihou, 

a tak navštěvujeme knihovny a žáci jsou vedeni k tomu, aby nosili do školy 

vhodný materiál k výuce. Důležitá je práce s mapou, kde žáci mohou najít 

mnoho informací, a s časovou osou, která jim umožní pochopit vztahy mezi 

minulostí a současností. Hodiny se snažím zpestřit křížovkami, kvízy, 

doplňovačkami aj., podobná cvičení si žáci připravují i sami. V hodinách 

využívám úryvky z vhodných literárních děl i počítačové programy. 

Promítání dokumentů a filmů doplňuji otázkami a úkoly, které žáci řeší po
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jejich zhlédnutí. Diskusi s dětmi vedeme v kruhu. V rámci výuky 

navštěvujeme muzea, historické památky, účastníme se besed se 

zajímavými osobnostmi. V hodinách využívám nové moderní metody, 

např. čtením a psaním ke kritickému myšlení. Propojení poznatků 

z různých předmětů umožňuje projekt který ale musí být dokonale 

promyšlen.

Ve své práci ukazuji někoUk možností, převážně ve formě pracovních 

listů, jak zpracovaný materiál o křivoklátském regionu využít ve výuce 

vlastivědy, popř. prvouky, i v ostatních předmětech. V příloze uvádím i 

vypracované pracovní listy a některé další práce dětí.

Kapitola o přírodních podmínkách nabízí možnost širokého využití 

nejen ve vlastivědě, ale i v dalších předmětech, především pak v hodinách 

přírodovědy. Mimo jiné lze využít nabídku informačního střediska CHKO 

Křivoklátsko, které nabízí řadu výukových programů pro žáky základních 

škol, jež jsou zaměřeny na poznávání okolní přírody ve všech ročních 

obdobích i na ochranu přírody. K poznávání přírody Křivoklátská jsou 

určeny i naučné stezky. Žákům naší školy slouží především dvě školní 

naučné stezky, které se nacházejí v blízkém okolí školy.

Žáci 2. ročníku si např. vytvořili „knihu zvířať' (práce dětí č. 1). 

Pracovali ve dvojicích. Každá si vybrala jedno ze zvířat, které žije v okolí, 

vyhledala o něm iirformace v připravené encyklopedii či časopise a ty si 

zaznamenala. O zvířátku žáci složili krátkou básničku a práci doplnili 

ilustrací. Z takto vypracovaných listů jsme sestavili „knihu", kterou během 

školního roku využíváme v mnoha předmětech.

Překvapilo mě, že při vyhledávání informací, byly děti schopny 

z připravených materiálů vybrat podstatné informace. Se skládáním 

básničky jsem některým dvojicím pomáhala. Žáci ve dvojicích nejprve 

pracovali společně, poté jeden kreslil obrázek a druhý přepisoval text a 

básničku. Činnost děti bavila a každá z dvojic se snažila vytvořit co nejlepší 

práci.
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Menší děti (2. ročník) se seznamovaly s krajinou v okolí školy na 

procházce, kde pozorovaly přírodu, rostliny i živočichy. Hovořili jsme také 

o obcích ležících v regionu. Ve třídě jsem dětem ukázala, jak je krajina 

zaznamenána na mapě. Vysvětlila jsem, co je mapa a k čemu slouží. 

Společně jsme na mapě vyhledávali obec, kde se nachází naše škola, i obce, 

kde děti bydlí. V pracovním listě (1) děti zaznamenávaly ve dvojicích své 

poznatky z vycházky, vyluštily názvy okolních obcí a nakreslily obrázek 

školy.

Žáky zaujala práce s mapou. Pracovali jsme s nástěnnou mapou ČR a 

s mapou Křivoklátská, orientovali jsme se podle řeky Berounky. Do Ustů 

děti zaznamenávaly rostliny a živočichy, které jsme viděli na vycházce i o 

kterých jsme si povídali. Žáci pracovní Ušty vyplňovali společně, pouze 

školu kreslil každý samostatně.

Starší děti (5. ročník) pracovaly také v okolí školy. Pozorovaly krajinu, 

rostlinstvo i živočichy, sledovaly dopravní komuiúkace. Společně jsme si 

připomněli již známé pojmy (např. obec, vesiůce, město, povrch...) a práci 

s kompasem. Dále žáci pracovali ve dvojících s kompasem, určovali světové 

strany. Sledovali, co se nachází na sever od jejich stanoviště, na jih apod. 

Pracovní list (2) vyplňovali ve třídě ve dvojicích, mohli použít mapu okolí.

Děti ocenily, že se mohly pohybovat mimo školní budovu a okolní 

krajinu pozorovat přímo a že si práci s kompasem vyzkoušely přímo 

v terénu. Při opakování pojmů asi třetina žáků neznala správnou odpověď.

Při probírání tématu „moje obec" si žáci 2. ročníku přinesli na hodinu 

pohlednice či jiný obrázek své obce. Společně jsme si vysvětlili rozdíl mezi 

městem a vesnicí, dále jsme diskutovali o zajímavostech v jednotlivých 

obcích, krajině a přírodě v okolí. Žáci představili svoji obec pomocí 

donesené pohlednice. Děti si také připomněly psaní a účel adresy, které již 

znaly z hodin českého jazyka. Poté žáci vypracovali pracovní list (3).

V závěru jsme hovořili o tom, co pro ně znamená domov, kde je jim hezky, 

kde se cítí bezpečně.
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Větší žáci (4. ročník) při hodině na stejné téma pracovali s mapou okolí. 

Připomněli jsme si, jak se značí na mapě vodstvo, povrch, obec apod. Poté 

žáci vyplnili pracovní list (4). Rozdělili se do skupin podle místa bydliště a 

své práce navzájem porovnávali, popř. doplňovali. Skupina pak 

prezentovala poznatky o své obci ostatním.

V rámci prezentace se žáci dozvěděli mnoho zajímavého nejen o své obci 

a jejím okolí, ale také o dalších obcích v kraji.

Hrad Křivoklát je bezesporu dominantou našeho regionu. Spojuje nás 

s minulostí a umožňuje dětem pochopit nejen historii našeho kraje, ale i celé 

naší vlasti.

Prohlídka hradu s výkladem přiměřeným jejich věku žáky seznámila 

s funkcí hradu v dávných dobách i s jednotlivými částmi hradu, dále 

s vývojem stavebních slohů a jejich typick5^i znaky. V neposlední řadě 

poznali historii hradu a českého státu, včetně jednotlivých vládnoucích 

rodů.

Kapitolu o hradu Křivoklát i poznatky získané při prohlídce hradu 

uplatníme především v hodinách vlastivědy, českého jazyka a výtvarné 

výchovy.

V hodině, kdy žáci (4. ročník) porovnávali minulost se současností, jsme 

využili pracovní list (5), kde žáci společně určovali jednotlivé typy krajiny a 

snažili se postihnout, jak se hrad Křivoklát v průběhu staletí změnil.

V závěru diskutovali o tom, jak chránit historické památky i přírodu, aby se 

zachovaly pro další generace, uváděli příklady z okolí. Hovořili jsme také o 

tom, jak k ochraně přírody a památek může přispět každý z nás.

Zajímavé pro žáky bylo, že v pracovi\ím listě byly použity obrázky míst, 

která znají ze svého okolí. I méně pozorné žáky zaujalo porovnávání 

dřívější podoby hradu se současnou.

Také menší děti (2. ročník) poznávají, že s naší historií jsou spjaty hrady 

a zámky. Na hodinu si přinesly pohlednice nebo obrázky hradu Křivoklát a 

dalších českých hradů a zámků. Děti vyprávěly, které z nich navštívily. 

Zhlédli jsme krátké ukázky z pohádek „Jak se budí princezny" a „Pyšná
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princezna". Poté jsme si vysvětlili rozdíl mezi hradem a zámkem. Děti 

vypracovaly samostatně pracovní list (6) a vystavily ho ve třídě.

V hodině žáci uplatnili své zkušenosti z návštěv hradů a zámků. Při 

vyprávění se všichni snažili sdělit své zážitky, v závěru diskuse někteří žáci 

byli již nepozorní. Ukázky z filmů výuku oživily. Při vyplňování listu 

uvedh v úkolu 3 někteří žáci pod obrázky, které jim měly pomoci vyluštit 

názvy hradů a zámků, názvy Lednička, Chudák, přestože jsme se o 

hradech a zámcích z úkolu zmiňovali v diskusi.

V rámci učiva o českých dějinách se žáci (4. ročník) učili o živote ve 

středověku. Seznámili se s jednotlivými vrstvami obyvatelstva a po 

skupinách se pokoušeli definovat úlohu krále, rytíře i povirmosti 

poddaných. Zajímavostí pro žáky byly manské povirmosti obcí vůči hradu 

Křivoklátu. Na obrázku hradu Křivoklát popisovali jeho jednotlivé části a 

jejich funkci. Ve dvojicích vyplnili pracovní list (7) týkající se tohoto tématu 

a vyluštené hrady vyhledávali na mapě.

V hodině žáci uplatnih své poznatky z prohlídky hradu. Jednotlivé žáky 

zaujaly především manské povirmosti obcí, ve kterých žijí. Bylo by jistě 

zajímavé tyto události s dětmi zdramatizovat Křížovka v pracovi\ím listu 

dělala několika dětem menší problémy. Při luštení skrývaček žáci objevili u 

třetí z nich, kde jsem skryla slovo Kokořín, název zříceniny Okoř. 

Vyhledávání na mapě jsem dětem usnadrúla udáním oblasti, kde se hrad 

nachází, na násteimé mapě.

Učivo o českém království za Přemyslovců jsem propojila s historií 

hradu Křivoklát kde čeští králové často pob5rvali. Žáci (4. ročník) se 

seznámili s původním znakem rodu Přemyslovců, českých králů i se znaky 

svých obcí. K procvičení učiva jsem využila pracovní list (8).

Při seznamovártí se znaky si děti povšimly podobnosti orlice ve znaku 

Přemyslovců a obce Křivoklát  ̂i souvislosti znaků některých obcí 

s manskými poviímostmi. Význam dalších jsme si vysvětlili společně. 

Problémy žákům činilo přiřazování jmen panovníků k textu, zde neuspěla 

zhruba 1/3 žáků.
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V rámci tohoto učiva lze podniknout výlet do nedalekých královských 

měst Rakovníka a Berouna, kde si žáci mohou prohlédnout z b j^ y  

stiředověkého opevnění.

V úvodu hodiny o českém státě za Lucemburků jsem žáky (4. ročník) 

motivovala pověstí z doby Karla IV. „O slavičí stezce". Probírané učivo jsem 

vhodně doplnila informacemi o pobytu Lucemburků na hradě Křivoklátě a

o panu Jírovi z Roztok. K tématu žáci vyplnili pracovní list (9), kdy 

pracovali ve dvojicích a potfebné informace si mohli ověřit či vyhledat 

v literatuře.

Této hodině předcházela hodina, kdy žáci ve skupinách zpracovávali 

poznatky o Karlu IV., a tak se o něm dozvěděli mnoho zajímavostí, proto 

pracovní list většina žáků vypracovala velmi dobře. K ověření údajů 

využívali především své práce o Karlu IV., které byly vystaveny ve třídě.

Opakování učiva o českých dějinách jsem doplnila pracovrúm Uštem 

(10), kde žáci (4. ročník) mimo jiné soutěžili o „zlatý dukáť' v podobě 

sladké odměny. V pracovním listě je propojena historie českého státu 

s historií našeho kraje. Žáci si upevnili poznatky o uměleckých stylech, 

vládnoucích rodech a panovnících českého království. Součástí pracovního 

listu byl historický kvíz.

Problémy měli žáci nejvíce se správným seřazením uměleckých slohů, 

v tomto úkole chybovala V4 třídy. Přiřazování slohů k obrázkům památek 

z okolí nečinilo dětem větší potíže, protože tyto památky, mimo jiné, nám 

ve třídě sloužily v předešlých hodinách jako ukázky jednotlivých 

stavebitích slohů. Opakování formou kvízu žáky nestresovalo, mohli 

využívat informace vystavené ve třídě, i méně zdatní žáci byli úspěšní.

Učivo o českých dějinách doplňuji událostmi z historie obce Křivoklát i
V

ostatních obcí. Zpracovaný vývoj zdravotnictví a školství v našem regionu 

umožňuje žákům srovnávat minulost se současností. Poznatky o 

historických památkách a zajímavostech obce se uplatní v učivu o místě, 

kde žijeme.
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V tématu povolání se děti mimo jiné seznamují s pojmem řemeslo. Žáky 

(2. ročník) jsem motivovala písničkou a básničkou o řemeslech. Vyprávěla 

jsem jaká řemesla se nacházela v naší obci a děti určovaly, která z nich už 

zanikla a která přetrvala dodnes a jakou činností se řemeslník zab5^al. 

Po vyplnění pracovního listu (11) se žáci pokusili vysvětlit vyluštěné rčení a 

zazpívali ve skupinách písničky o řemesle. Poté jsme si společně zahráli hru 

„na řemesla" (jeden či více žáků předvádí řemeslo - ostatní ho hádají).

Při vyplňování pracovního listu jsme úkol 1, kde měli žáci spojit název 

řemesla s činností, vypracovali společně. Při sestavování rčení dělalo 

několika dětem potíže rozčlenit větu na slova tak, aby dávala smysl. Rčení 

jsem musela vysvětlit. Děti zaujalo vymýšlení v5^^ěsních štítů pro 

jednotlivá řemesla, v hodině využily poznatky o řemeslech z návštevy 

hradu a písničky, které se právě učily v hudební výchově.

Vhodným zpestřením tohoto tématu je návšteva kulturní akce na hradě 

Křivoklát, kde děti mohou názorně sledovat řemeslníka při práci i hotový 

výrobek. Poznají mnohé z probíraných řemesel.

Před vyplněním pracovního listu (12), který se vztahuje k tématu II. 

světové války, jsem žáky (5. ročník) seznámila s životem v obci i 

s významnými událostmi v okolí během okupace. V hodině jsem použila 

úryvky z povídek Oty Pavla, ve kterých líčí své dětství prožité za války i 

osudy jejich rodiny. S dětmi jsme uskutečnili vycházku k Pomníku padlých 

v obci Roztoky.

Tato tématika zaujala především chlapce, kteří se zajímali o další 

podrobnosti událostí. Někteří zjistili další zajímavosti od svých prarodičů a 

v další hodině je sdělili spolužákům.

Při výuce lze použít ukázku z filmu „Smrt krásných srnců", který byl 

natočen podle povídek Oty Pavla. Cílem vycházky může být i Pomník 

padlých v obci Křivoklát popř. pomník parašutisty Mikše.

V rámci učiva o reformě školství za vlády Marie Terezie jsem uplatnila 

pracovní list (13). Vyplnění listu předcházelo moje vyprávěiú o tom, jak to



- 107-

vypadalo ve škole v dávných dobách. Využila jsem úryvky z vyprávění

O. švippla z podkapitoly 3.4 školství, kde je popsána křivoklátská škola

19. století. Žáci (5. ročník) se na vycházce blíže seznámili s budovou 

obecního úřadu - dřívější budovou školy i s pamětními deskami učitele 

J. Růžičky, z nichž jedna je umístóna v budově obecního úřadu a druhá 

v budově naší základní školy.

Několika žákům činilo potíže správně vypočítat matematické příklady a 

asi V4 správně zaznamenat letopočty na časové ose. Pro lepší orientaci měla 

být osa zpracována podrobněji. Protože děti projevily o téma zájem, 

zjišťovaly, zda se v jejich obci nacházela škola, jak vypadalo vyučování 

v dobách, kdy chodili do školy jejich prarodiče. Někteří přinesli ukázky 

starších učebiuc a školních pomůcek.

S památkami obce Krivoklát se žáci (5. ročník) seznámili mimo jiné 

v rámci vytváření „Plánu historických památek obce Křivokláť'(práce dětí 

č. 2). Žáci pracovali ve skupinách. Každá si vybrala jednu z nabízených 

památek. Společně jsme sestavili plán vycházkové trasy. Pri procházce si 

jednotlivé skupiny zaznamenávaly do pfípraveného plánku cestu a 

stanovišfé památek, popř. si zapisovaly údaje o památce. V další hodině pak 

každá skupina vyhledala a zpracovala další informace o „své" památce 

z materiálů, které jsem předem pripravila. Práci žáci doplnili vhodným 

obrázkem, který si předem obstarali. Následně každá skupina prezentovala 

svou práci ostatním spolužákům, kteří ji hodnotili. Ze zpracovaných plánů 

vybrali žáci jeden a společně s jednotlivými informacemi o památkách 

vytvorili výsledné dílo, které jsme vystavili ve třídě.

Jedna ze skupin měla zpočátku problém orientovat se na procházce 

v plánku a zaznamenávat si do něj potřebné údaje. Mnozí se zpracování 

plánu věnovali i ve svém volném čase. Do práce se zapojili všichni žáci, 

každý ze skupiny plnil určitý úkol, takže i slabší žáci našli uplatnění.

Každý z žáků by měl znát obec, ve které žije, i její okolí. Mohou ji 

malovat pracovat s matematickými údaji týkající se obce, poznávat přírodu 

v okolí.
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Pro menší děti (2. ročník) byl určen pracovní list (14), ve kterém stručně 

představily svoji obec. Starší žáci (4. ročník) již byli schopni vypracovat 

povídání o obci samostatně (práce dětí č. 3). Pracovní listy i práce 

prezentovali před třídou a informovali tak spolužáky o zajímavostech a 

historii své obce. Diskutovali jsme o tom, co by se dalo v obcích zlepšit. 

Výsledné práce žáci vystavili ve třídě.

Jednotlivé práce měly rozdílnou úroveň, ale všechny děti pracovaly se 

zájmem a nadšením, a tak jsem je ohodnotila kladně. Téměř všichni se chtěli 

pochlubit informacemi, které o obci shromáždili. Dozvěděli jsme se mnoho 

zajímavého. Děti si upevnily svůj vztah k obci, ve které žijí.

Žáci (2. ročník) se také seznámili se znaky jednotlivých obcí v regionu. 

Poté pracovali ve skupinách, kdy každá obdržela rozstříhaný znak obce, 

který měla sestavit a doplnit příslušným názvem (práce dětí č. 4). Ten 

musela vybrat z více nabízených názvů.

Skládání erbů bylo pro žáky vítaným zpestřením hodiny a nečinilo jim 

potíže.

Znaky by žáci také mohli přiřazovat k charakteristice obce nebo je 

výtvarně zpracovat

Práce s pověstmi navazuje na předešlou kapitolu o obcích. Žáci se 

zúčastnili besedy s autorem „Knihy pověstí" Tomášem Bednaříkem. 

Prostřednictvím místních pověstí se děti seznámily s historií kraje. Mimo 

hodinu vlastivědy jsme s pověstmi pracovali i v hodinách českého jazyka a 

výtvarné výchovy. Starší žáci (5. ročník) vytvořili pro mladší spolužáky 

„Knihu pověstí Křivoklátská" (práce dětí č. 5), kde literární texty 

převyprávěli a doplnili ilustracemi. „Kniha" slouží žákům z nižších ročníků 

k seznámení s místními pověstmi. Některé pověsti žáci ztvárnili jako 

komiksy (práce dětí č. 6). Jednu z pověstí děti zdramatizovaly pomocí 

loutek a předvedly mladším spolužákům.

Dva žáci nedokázali pověst smysluplně převyprávět a tak jejich text 

nemohl být do „kiúhy" zařazen, což je zklamalo, uplatnili se však při 

ilustraci pověstí. Žáky potěšilo, že se jejich „kniha" mladším spolužákům
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líbila a že ji využívají. Poznali, že jejich práce měla smysl. Úspěch mělo i 

divadelití představení, kdy malé děti odměiúly své kamarády potleskem. 

Ten byl zasloužený, protože přípravě představení věnovali někteří žáci i 

mnoho volného času. Při dramatizaci pověsti se uplatnil každý z žáků, 

protože si rozdělili úkoly podle svých schopností a dovedností.

Při práci na „knize pověstí" mohli také ilustrace k převyprávěným 

textům vytvořit sami žáci nižších ročníků. Pověst by se dala ztvárnit i jako 

leporelo.

Určité okruhy v učivu téměř všech předmětů lze vhodně doplnit 

zajímavostmi nebo informacemi o osobnostech z našeho regionu.

V pracovi\ím listu (15) se žáci (4. ročiUk) seznámili s význačnými 

osobnostmi z různých oborů, které pob5^aly v našem kraji, nechaly se jím 

inspirovat nebo se zde narodily. Informace z pracovního listu jsem doplnila 

ukázkami z knihy Oty Pavla a z pověstí Aloise Jiráska a kresbou Josefa 

Vackeho.

Tento pracovní list měl spíše iriormativnl charakter, protože mnozí žáci 

některá z uvedených jmen nikdy neslyšeli.

V mnoha předmětech můžeme pracovat s dílem spisovatele Oty Pavla, 

který ve svých povídkách popisuje místa dětem známá. V hodinách 

vlastivědy uplatňuji autorovo líčení krajiny kolem řeky BerouiJcy stejně 

jako jeho popis válečných let. V českém jazyce mohou děti sledovat 

bohatost a využití jazyka v zobrazování přírody i děje. Dále mohou Pavlovy 

povídky ilustrovat V přírodovědě využívám autorův vřelý vztah k přírodě, 

jeho znalost vodních živočichů, zejména ryb, a schopnost zajímavě a 

poutavě popsat jejich podobu i způsob života.

Současnost obce mohou dětí zaznamenat mnoha způsoby. Jedním z rúch 

bylo vytvoření plánku (práce dětí č. 7), ve kterém žáci (5. ročník) vyznačili 

pomocí vlastních značek důležitá místa a budovy v obci. Připravila jsem 

dětem ukázky podobných plánů a seznámila je s významem značek, které 

by měly poskytovat důležité irťformace a být srozumitelné, a s potřebou 

jejich vysvětlení pod plánkem. Dětí pracovaly ve skupinách. Na procházce
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obcí se orientovaly v pHpraveném plánku a zaznamenávaly do něho 

potřebné informace. Konečnou verzi zpracovali žáci ve třídě.

Na procházce většina skupin zaznamenávala do plánků názvy objektů 

nebo čísla s vysvětlivkami. Teprve ve třídě skupiny vymýšlely vhodné 

značky, které použily v konečné verzi své práce.

V jiné hodině žáci (4. ročník) obdrželi mapku, která zachycovala celou 

spádovou oblast školy. Měli za úkol zakreslit na ni svou obvyklou cestu do 

školy (práce dětí č. 8). Společně jsme vyznačili na mapce polohu naší školy. 

Dále žáci samostatně, podle domluvených symbolů a barev, zakreslili místo 

svého bydliště, trasu, po které chodí či jezdí do školy, používaný dopravní 

prostředek. Trasu popsali a doplnili údajem o době jejího trvání. V závěru 

jsme zjišťovali, která trasa je využívána nejvíce, jaký je nejčastější dopravní 

prostředek, kterým žákům trvá cesta nejdéle, apod.

Protože černobílá kopie mapy byla pro žáky špatně čitelná, použili jsme 

kopie barevné. Jeden žák nebyl ani na barevné mapce schopen se 

zorientovat a tak mu pomáhali spolužáci.

Žáci by také mohli do mapky zaznamenat zajímavosti, které cestou do 

školy vidí.

V našem regionu probíhá během roku řada kulturních a sportovních 

akcí, kterých se děti často účastní. Získané zážitky využíváme v hodinách 

českého jazyka, výchov i vlastivědy.

Jednou z mnoha akcí, které děti (2. ročník) výtvarně ztvárnily, je 

masopust (práce dětí č. 9). Kresbu doplnily vhodnými říkadly. Spolužáky, 

kteří se slavnosti neúčastnili, ostatní seznámili s jejím průběhem a své 

vyprávění doplnili písničkami a říkadly. Dodržování tradic približuje dětem 

život v minulosti a vytváří v nich kladný vztah k vytvořeným hodnotám.
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ZÁVĚR

Ve své práci jsem vytvořila souhrrmý přehled o vývoji hradu a obce 

Křivoklát a nejbližšího okolí, zaměřila jsem se především na historii a 

významné osobnosti kraje. Z prostudované literatury jsem vybírala 

nejpodstatnější a nejzajímavější informace. K některým okruhům je 

literatury dostatek, a tak bylo složité vybrat ty nejdůležitější, ale k jiným 

okruhům literatura teměř chybí.

V práci jsem také ukázala možnost didaktického využití učiva o regionu 

Křivoklátsko ve výuce na 1. stupni základní školy. Zaměřila jsem se 

především na jeho uplatnění v hodinách vlastivědy, popř. prvouky. 

Sestavila jsem nejen několik pracovních listů, ale využila jsem i další 

metody.

Hodiny byly obohaceny o poznatky z regionu, žáci pracovali se zájmem 

a někteří se začali o v5Kroj Křivoklátská zajímat hlouběji.

Využití učiva o regionu ve výuce jiste přispěje k rozšíření znalostí o kraji 

a upevní vztah dětí k němu. Práce mě obohatila o mnoho nových poznatků 

a doufám, že zaujme i ty, kteří ji budou číst nebo s ní pracovat
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PŘÍLOHY 

Obrazové přílohy:

1. Mapa Křivoklátská - základní

2. Mapa Křivoklátská - letecká

3. Hrad Křivoklát

4. Hrad Křivoklát v létě

5. Hrad Křivoklát v zimě

6. Hrad Křivoklát - půdorys a stavební fáze

7. Hrad IQřivoklát - historické foto I

8. Hrad Křivoklát - historické foto II

9. Karel Egon EL a Amálie z Ftirstenberka

10. Obec Křivoklát - letecký pohled

11. Křivoklát - kostel sv. Petra

12. Křivoklát - pomník Karla Egona IL z Ftirstenberka

13. Křivoklát - renesanční mlýn v podhradí

14. Křivoklát - kaplička Panny Marie

15. Křivoklát - kaplička sv. Eustacha

16. Křivoklát - dům „U Jeníčka a Mařenky"

17. IQřivoklát - obecní úřad

18. Obec Branov - náves

19. Přívoz v Luhu pod Branovem

20. Pamětní deska Oty Pavla na Branově

21. Obec Karlova Ves

22. Karlova Ves - U tří koulí

23. Obec Městečko - celkový pohled

24. Městečko - kostel sv. Jakuba Většího

25. Obec Nezabudice

26. Nezabudice - kostel sv. Vavřince

27. Obec Roztoky - letecký pohled



28. Roztoky - panorama

29. Roztoky - zvonička

30. Roztoky - zámeček Leontýn

31. Obec Velká Buková

32. Velká Buková - kaplička se zvoničkou

33. Velká Buková - socha sv. Václava

34. Laubovna - dům, kde žil F. Laub

35. Theofila barikádrůce

36. Kresba J. Vackeho Pod lipou v Nezabudicích

37. Znak obce Křivoklát
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Pracovní listy:

1. Okolí školy

2. Krajina v okolí školy

3. Okolí obce

4. Krajina v okolí mé obce

5. Minulost a současnost

6. Naše minulost

7. České dějiny - středověk

8. České království za Přemyslovců

9. Lucemburkové

10. Historie našeho kraje

11. Řemesla

12. Válečná léta 1939 - 1945 v našem kraji

13. Školství

14. Obec, ve které žiji

15. Osobnosti regionu Křivoklátská



Práce dětí:

1. Ukázka z „Knihy zvířátek"

2. Plán historických památek obce KHvoklát

3. Obec Velká Buková

4. Znak obce Roztoky - skládačka

5. Ukázka z „Knihy pověstí Křivoklátská"

6. Pověst zpracovaná jako komiks

7. Orientační plánek obce Křivoklát

8. Cesta do školy

9. Masopust - kresba
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3 . Hrad Křivoklát



4. Hrad Kñvoklát v létě

5. Hrad Kñvoklát v zimě
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Legenda ke stavebním fázím

L Nejstarší stavby 
n. 13. století 
in. 14. století
IV. Václav IV.
V. Vladislav Jagellonský
VI. Pozdější stavby
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Hrad Křivoklát - půdorys přízemí

1 - Předbraní
2 - Prochoditá věž
3 - Parkán
4 - Starý pivovar
5 - Hejtmanský dům
6 - Zlatá bašta
7 - Purkrabství
8 - Věž Huderka
9 - Hradní studna
10 - B5^alě manské domky
11 - Bašta Na liškách

12 - Kuchyně
13 - Nejstarší křídlo paláce
14 - Jižní křídlo
15 - Severní křídlo
16 - Velká věž
17 - Archeologicky prokázaný 
komplex na spodním nádvoří
18 - Pruhovaná bašta
19 - Vřetenové schodiště
20 - Bývalý hřbitov

6.  Hrad Křivoklát - půdorys a stavební fáze



7. Hrad Křivoklát - historické foto 1

8. Hrad Knvoklát - historické foto 2



9. Karel Egon IL z Ftirstenberka a kněžna Amálie z Ftirstenberka



10. Obec Knvoklát -  letecký pohled



11. Kostel sv. Petra 12. Pomník Karla Egona II. z Filrstenberka

> - 

■r t’ f k V   ̂■■ -^SP it. —5iJ

13. Renesanční mlýn v podhradí



14. Kaplička Panny Marie

yf ■ ^  ■

15. Kaplička sv. Eustacha

16. „Dům U Jeníčka a Mařenky'



17. Obecní úřad Knvoklát



18. Obec Branov - náves

19. Pnvoz v Luhu pod Branovem



;>:~íň-

1950 »M*«'Jp« ■'■■ 1973
TENTO KRAJ MILOVAL 

V NĚM POBÝVAL 
A O NĚM PSAL

c m  PAVE L
SPORTOVNÍ NOVINÁŘ 

A SPISOVATEL

20, Branov - pamětní deska Oty Pavla



21. Obec Karlova Ves

22. U tří koulí



23. Obec Městečko

24. Městečko - kostel sv. Jakuba Většího



25. Obec Nezabudice

26. Nezabudice - kostel sv. Vavnnce



27. Obec Roztoky - letecký pohled

28. Roztoky - panorama



29. Roztoky - zvonička

30. Roztoky - zámeček Leontýn



''-%î ÍK. .~.Jíujatií:Lj»:-.W-'̂ ^

31. Obec Velká Buková

32. Velká Buková - kaplička se zvoničkou

33. Velká Buková - socha sv. Václava



34. Laubovna - dům, v němž žil František Laub



35. Theofila barikádnice

í K  . - y r7j/. >''• •

36. Kresba /. Vackeho „Pod lipou v Nezabudicích'



37. Znak obce Knvoklát



PRACOVNÍ LISTY



PRACOVNÍ LIST (č. IL

1. Naše Škola se nachází v obcí

2. V okolí školy je:

náměstí 

řeka
pole domy

silnice

obchod
louka

3. Vylušti názvy okolních obcí:

Která z těchto obcí leží nejblíže naší školy?

4. Jaká zvířata a rostliny můžeš vidět poblíž školy?

les

rybník

KAR ROZ 15 CE 6 KÁ 8 NE 3
KY 17 BRA 1 TE 19 VA 13 MĚS 18
VEL 7 ČKO 20 UDI 5 NOV 2 LO 12
ZAB 4 BUK 9 VES 14 OVÁ 10 TO 16

/



- OKOLÍ ŠKOLY

Nakresli naší školu:



v

V •
1. Naše Škola se nachází V obci

Z V okolí školy je:

náměstí

PRACOVNÍ LIST - OKOLÍ ŠKOLY

5. Nakresli naSí školu:#ů /

pok
^alnice

obdiod
louka

Jes^ 

rybník

3. Vylušti názvy okolních obd:

KAR KOZ S?_ CE 6' k A s NE a
KYHl BRA T E Sí VA MĚS ?£
VEL^ čK o UDI 5̂ NOV i LO ^
ZAB BUKS VES ^ OVÁ w TO TI

mm-
Která z těchto obd leží nejMíže naší školy? ..

4. Jaká zvířata a rostliny můžeš vidět poblíž školy?



PRACOVNÍ LIST (č. 2) -

1. Naše škola je: 
a) ve vesnici b) ve městě c) ve velkoměstě

2. Adresa naší Zš:

3. Doplň, co je od školy na sever, jih, západ a východ:

4. Krajina v okolí školy je:
a) rozňna b) pahorkatina c) z^chom na d ) ho/^



5. Odkud a kam vede silnice procházející obcí?

KRATINA V OKOLÍ ŠKOLY

6. Vede obcí železnice? ano x ne

7. Je v okolí obce chráněné území? ano x ne

8. Nejbližší významná historická památka:

9. Vylušti ze skrývaček názvy obcí:

• Viděl mě s tečkovaným deštníkem.

• Kubu kovář zcela uchvátil.

• Paní Arako v ní kamarádku nenašla.

• Otakar loví v řece ryby.

• Nakreslil obra novou pastelkou.



PRACOVNÍ LIST - KRATINA V OKOLÍ ŠKOLY

1. Naše škola je;
vesnici b) ve městě c) ve velkoměstě

2. Adresa naší ZŠ:

ó C y \ j  A n Á l J i y í /

i i n

3. Doplň, co je od školy na sever, jih, západ a východ:

í f f u r í J i /

4. Krajiiw v okolí školy je:
a) rovina b) pahorkatina c) vrdtomna d)hory

5. Odkud a kam vede silnice procházqfcí obcí?

/IZa

6. Vede obcí železnice? x ne

7. Je v okolí obce chráněné území? x ne

8. Nejbližší významná historická památka:
riP1 '<j\yLÂ /rr"LÁJyí/

/
y

9. Vylušti ze skrývaček názvy obcí;

• Viděl|ině s teďkojvaným deštníkem. / J ,

• Ki^kovž^ zcela uchvátiL

• Pani Atako v ní kamarádku nenašla. /Q ] / /

• Otakar lovl v řece lyby.

• Nakreslil obfanovbn pastelkoiu
y (n r

A

j Barevně označ okresní město.



PRACOVNÍ LIST (č. 3)

1. Bydlím:
a) ve vesnici

2. Moje adresa:

b) ve městě c) na samotě

3. Místo, kde žiji, je ...

Křivoklát je 

Naší krajinou protéká 

Nejbližším městem je 

V  okolí je hodně

Labe L 

Kladno A 

lesů O

zámek V 

Berounka O 

Rakovník M 

lybníků K J



- OKOLÍ OBCE

Napiš zajímavosti z okolí tvé obce:

Nakresli rostliny a živočichy časté ve tvém kraji:

J



PRACOVNÍ LIST

1. Bydlím:
0  ve vesnici

2. Moje adresa:

b) ve městě c) na samotě

IfUw

L i d  1 1

3. Místo, kde žiji, je...

Křivoklát je h rad @ TÁmeV. V

Naší krajinou protéká Labe L Berounka

Nejbližším městem je Kladno A Rakovník @

V okolí je  hodně lesů @ rybníků K

Příroda v okolí je zničetjá Y diráněná



- OKOLÍ OBCE

4. Napiš zajímavosti z okolí tvé obce:

J t Á a /  (K ( /a ? u /n L [ /

5. Nakresli rostliny a živočichy časté v^tvém kraji;

^  A j t v ’



3. Doplň:

PRACOVNÍ LIST (č. 4) -

1. Bydlím: 
a) ve vesnici b) ve městě c) na samotě

2. Moje adresa:

Název obce:

Krajina v okolí: 
rovina 

vrchcvina 
pahorkatina 

hory

Obcí vede 
silnice do:

Vede obcí 
železnice?

Nejbližší obec:

V obci je: 
potok 
řeka 

rybník 
jezero

V okolí obce jsou: 
lesy 
pole



4, Jsou v okolí průmyslové závody?

KRATINA V OKOLÍ MĚ OBCE

5. Napiš zvířata a rostliny z tvého kraje:

6. Nachází se v okolí přírodní rezervace?
i

7. Čím by ses rád pochlubil?

y



PRACOVNÍ LIST - KRATINA V OKOLÍ MĚ OBCE

1. Bydlím: 
(^ veijesn id

2. Moje adresa:

3. Doplň:

K rajin a d oko lí: 
ram na_  

\vrchí>oÍ!ií, 
pahoriiatín a  

hory

Obcí vede 
silnice do:

’! h y í i o k j
Vede obcí 
železnice?

Tuo

b) ve městě

/t

c) na samotě

i

/T, - I

!'■ V./

Názeodbce:

V ok(díobce jsou: 
(le^  
pole

/

4. Jsou v okolí průmyslové závody?

.  /

5. Napiš zvířata a rostliny z tvého kraje:

- / i : / '.yuu 4'

6. Nachází se v okolí přírodní rezervace?

? A ' // •/
N. W<, .v

7. Čím by ses rád pochlubil?
• . I v.K'1 ,f ñ ;■ / . v : I \/¡ f

j í ' i j ' ■ . n  ■ •/.■______________________



PRACOVNÍ LIST ťč. 5) - MINULOST A SOUČASNOST

1. Najdi ve svém okolí pěkně opravenou památku:

2. Přiřaď slova k obrázkům:

a) přírodní krajina c) dílo předků

b) kulturní krajina d) dílo současné

3. Jak se hrad Křivoklát změnil v průběhu staletí?

_____

J



4//'̂ o/cx

PRACOVNÍ LIST - MINLTLOST A SOUČASNOST

1. Najdi ve svém okolí pěkně opravenou památku;

2. Přiřaď slova k obrázkům: 

a) přírodní krajina c) dílo předků

b) kulturní krajirui \ d) dílo současné

3. Jak se hrad IQřivokiát změnil v průběhu staletí?

£cVMf />/ 0̂'ÍkJU ' ó



1. Napiš název nejbližšího hradu nebo zámku ve tvém okolí:

PRACOVNÍ LIST (č. 6)

2. Nalep nebo nakresli jeho obrázek:

3. Vylušti názvy dalších hradů a zámků v České republice:

J



- NAŠE MINULOST

4. Znáš ještě jiné hrady a zámky?

5. Nakresli hrad a zámek:



PRACOVNÍ LIST

1. Napiš název nejbližšího hradu nebo zámku ve tvém okolí:

2. Nalep nebo nakresli jeho obrázek:

3. Vylušti názvy dalšteh hradů a zámků v České republice:



(fU n m

- NAŠE MINULOST

4. Znáš ještě jiné hra«^ a záml^? ,

.X a J é Í í í ^', W /,^ v /n á/ lÁ A n ,'  ¡K m á j.

5. Nakresli hrad a zámek;

Hrad:

íM m
ZÁmék:

-íw6i'.

t »  = 7 T — - - " " H ,
m

-

1
/  0 - ^



1. Přiřaď jednotlivé názvy k obrázku hradu:

brána věz kaple
nádvoří palác ochoz

PRACOVNÍ LIST (č. 7)

2, Urči, která z postav je: 

král
rytíř

poddaný
kněz



ČESKÉ PĚTINY (STŘEDOVĚK)

3. Správcem hradu byl

8

2 K

5
6

R
R

R

D
R

D

D

D

J

1 - lidé podléhající pánovi
2 - symbol panomíka

3 - sídlo pánů
4 - sloh rozšířený ve středověku

5 - rodový znak
6 - poplatek pánovi

7 - kamenné ohrazení měst 
8 - oblek rytíře

4. Vylušti názvy některých českách hradů a najdi je na mapě;

(skrývačky)

^ Nakřivo klátil hotí.
^  Pan Mráz víko vyhodil.

ŠÁcůižci /ta/fodají/ý/co^ Icoří/ilcy / /is/y .



PRACOVNÍ LIST - ČESKÉ DĚÍINÝ (STŘEDOVĚK)

1. Rřijfaď jednotlivé názvy k obrázku hradu; 

brána věž kaple

2. Urči, která z postav je;

3. Správcem hradu byl
/

8

1 € D D 4  1 ^ 1 /
2 K 0 R u A-

3 H TL Pí D
4 G 0 T i h

5 £. R B
6 D ň H É

7 H R fr > % Y
R Aj É

1 - lidé podláuýíd pánooi
2 - symbol panoonOai

3 - sídlo pánů
4 - sloh rozšířený ve středověku

5 - rodový znak
6 - poplatdc pánovi

7 - kamenné ohrazení měst 
8-oblekryttře

4. Vylušti názvy některých českách hradů a najdi je na mapě:

(skiývačky)

l^tl VOičLAT^N^ďtvoJdá^holí.
^  Pan Mnp: víko cfĵ odil.

ĉůdci napad/gí Iĵ , kořily i listy. toirn ̂  .lA/



4. Vylušti tajenku:

PRACOVNÍ LIST (č. 8) - ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ ZA PŘEMYSLOVCŮ

1. Spoj znak s názvem:

Znak Přemyslovců Znak českých králů Znak obce Křivoklát

2. Přiřaď jméno panovníka k textu:

-^panovník, kterému se přezdívalo 
král železný a zlatý

panovník, který nechal razit 
pražský groš
-> panovník, který získal královský 
titul natrvalo

Přem ysl O takar!., Přem ysl O takarn ., Václav H.

3. Slož názvy dvou královských měst která určitě znáš:

ÍK BE KG UN
VN RO RA

Dcera Přemysla Otakara 1., která nechala v Praze vystavět klášter se 
špitálem,____________________&ská byla prohlášena za svátou.

síd lo  králů
1 2 3 4

zbraň rytíře
5 6 7

p op latky  králi
4 3 8 9

erb
10 8 3 11

koželuh zpracovává
11 12 13 6

TAJENKA:
8 6 13 11 3

J



i/CťT-i- c

4. Vylušti tajenku:

PRACOVNÍ LIST - ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ ZA PŘEMYSLOVCŮ

1. Spoj znak s názvem:

Zmk Pfejnyslavců Z^ak českých králů Znak obce Kñvoklát

Z Přiřaď jméno panovníka k textu:

-> panovník, kterému se přezdívalo 
král železný a zlatýC

____ -> panovníky který nechal razit
D ^  / pražský groš

ŷy)yy.<-, fy  panovník, který získal královský
titíd natrvalo

Přánysl O takar L, Třetnysl O takar K , Václav IL

3. Slož názvy dvou královských měst která určitě znáš:

ÍK BE KO UN
VN RO RA

ry^Aytl.
y

Dcera Přemysla Otakara L, která nechala v Praze vystavět klášter se 
špitálem, A  A  /, ^  ■ česká byla prohlášem za svátou.

TAJENKA:

sídlo králů ř 1 . A 1 O
1 2 3 4

zbraň rytíře I/ , 1 1
5 6 7

poplatky králi 1 O P\ /' í'' 1
4 3 8 9

erb 1 1 f\) 1 ^ /C
10 8

O
3 11

koželuh zpracovává /< -T>
t— 1

11 12 13 6

:A: 1 , r - /<
3 8 6 13 11 3



PRACOVNÍ LIST fč. 9)

1. Spoj jména panovníků s charakteristikou:

Jan Lucem burský 
K arel IV.
Václav IV. 
Zikmund

král, císař. Otec vlasti 
nerozhodný, vládl v těžké době 
lstivý, v Čechách neoblíben 
rytíř, válečník, král cizinec

2. Tajenka ukrývá název hradu, kde byly uloženy korunovační 
klenoty českých králů:

2 4 5
3

8

1 - hrad, kde Karel IV. také pobýval 
2 -Karel IV. král a . . .
3 -  most, který nechal postavit v Praze
4 - původní jméno Karla IV.
5 - matka Karla IV.

6 - stavdm í sloh 14. století
7 -  Karel IV. byl nazýván ... vlasti
8 - Karel IV. ádbfe rřduvil mnoha...
9 - Karel IV. dal vyrobit svatováclavskou

y



- LUCEMBURKOVÉ

3. Doplň rodokmen Karla IV,:

4. Vylušti jména manželek Karla IV,:

N L A K B A

N A N A

A A N N

L A K Š I E

z Valois 

Falcká 

Svidnická 

Pomořanská

5, Přečti si pověst o Karlu IV, a hradu Křivoklát



PRACOVNÍ LIST - LUCEMBURKOVÉ

1. Spoj jména panovníků s charakteristikou:

Jan Lucemburský
Karel IV.----------
Václav IV  ̂
ZHanund-

_ král, dsař. Otec vlasti 
\ nerozhodný, vládl v těžké době 

. lstivý, v Čedtách neoblíben 
'-rytíř, válečník, král cizinec

2. Tajenka ukiývá název hradu, kde byly uloženy korunovační 
klenoty českých králů: e>

2 4 5 ř S T s
7

9
h. / - .
{ c 3 V 6
V f'' /<- L .

o vT P\ i T' 8 u
!< P í\ L c

T , t.' /V Av’
L r< L A c U

Ů 1 /

-r V
k.
Y

1 - hrad, kde Kord IV. také pobýval 
2 -K arel IV. král a ...
3 - most, který nechal postaát v Prase
4 - původní jméno Karla IV.
5 - matka Karla IV.

6 - stavební sl<  ̂14. století 
7 - Kard IV. byl nazýván ... xAasti
8 - Kard IV. dobře inluiňlm noha...
9 - Kard IV. dal vyrobit svatováclavskou .

3. Doplň rodokmen Karla IV.:

4. Vylušti jména manželek Karla IV.:

/A LN L A K B A

N A N A

A A N N

L A K Š I E

z Valois 

Faldcá 

Svidnická 

Pomďanská

5. Rečli si povést o Karlu IV. a hradu Křivoklát



PRACOVNÍ LIST (č. 10) -

1. Seřaď umělecké slohy, jak šly za sebou:

renesance gotika baroko románský sloh

2. Přiřaď názvy stavebních slohů k obrázkům: 

gotika renesance baroko

3. Doplň jména a vybarvi Přemyslovce červeně, Lucemburky 
zeleně, Jagellonce žlutě a Habsburky modře:

K
Z i k m u 

R u d

J a
L u d v 

V á
F e r d.

ř e m y s  l O t  a k a  r L  
r e 1 I V.  
d
1 f n.
1 a d i s l  a v j a g e l  l o ň s k ý  
L u c e m b u r s k ý  
k j a g e l  l o ň s k ý  
1 a v n.
n a n d H  a b s b u r s k ý



HISTORIE NAŠEHO KRATE

4. Historický kviz o ,,zlatý dukáť^:

^ Kde v o k o lí se n achází zkam eněliny z dávných dob?
Zbečno P Skryje Z

^ Znám é keltské oppidum  v o k o lí:
Račice A Strádonice í

H rad by l postaven za vlády:
Přemyslovců S Habsburků M 

^ Z ábavou pánů ve středověku b y l
zápas Ě lov K

^ K arel TV. pobýval na K řiv oklátě s m anželkou:
Blankou A Boženou T 

Ze synů K arla IV. K řivoklát často  navštěvoval:
Václav IV. V Zikmund N 

^ Na nedalekém  hradě K rakovci n ašel ú točiště:
JanŽižka I Jan Hus A 

^ H rad K ň v oklát by l přestavěn za:
Vladislava J. Š Jiřího z P. Z

^ Po Jagellon cích hrad z íska li:
Habsburkové C Přemyslovci Y 

^ R u dolf n . na K řivoklátě věznil:
bratra alchymistu

Matyáše P Kellyho E 
H rad K řivoklátě v létě navštěvuje m noho turistů:

ano N ne A
^ Na hradě byla natočena pohádka:

Jak se budí Tň oříšky pro 
princezny U Popelku R

I I I I I I I 1 ..... T ^ T !  I  ) - - ]



PRACOVNÍ LIST - HISTORIE NAŠEHO KRAÏE

1. Sdřaď umělecké slohy, |ak šly za sebou:

^ renesance gotika 2  . baroko M. románský sloh .//.

2. Riřaď názvy stavebních slohů k obrázkům:

gotika

.

A ■ '

3. Doplň jména a vybarvi Eřemyslovce červeně, Lucemburky 
zeleně, Jagellonce žlutě a Habsburky modře;

Z i km tt 
R tr^-

L u d v 
VHř

i  -c  m Y s 
hi-W .

)L l a d i s l a v j a g e  
f c u c  e m b  u r s k ý 
k j a g e l  l o ň s k ý

». a . n ..dnH a b nM b ■< iJ> ý

1 l o ň s k ý

4. Historický kvíz o „zlatý diikát :̂

Kde v okoU  se nachází zkam eněliny z dávných dob?
Zbečno P Skryje@

Známé keltské oppidum v o k o lí: ^
Raace A Strádonice[f; 

Hrad byl postaven za v lády: ^
Přemyslovců Habsburků M 

Zábavou pánů ve středověku by t
zápas Ě

Karel IV. pobýval na K řivoklátě s nuinželkou:
Blankou(Jý Boženou T 

Ze synů K arla IV. K ñvoklát často navštěvoval:
Vodan ÍV .®  TSkmund N 

^ Ťia nedalekém  hradě K rakovci našel ú točiště:
Jan Žižka I Jan Hus ̂  

^ Hrad K ñ voklát byl přestavěn za: * ^
Vladî aoa f.(^  Jiřího zP . Z 

Po Jagelloncích hrad z íska li: ^
Habsburkové ^  Přemyslovci Y 

^ R udolfu , na K ňvokláté vězn it
bratra aldiymistu

Matyáše P Kellyho í¡)
^ Brad K řivoklátě v létě navštěvuje natqfto turistů:

ano ne A
Na hradě byla natočena pohádka:

Jíůísebudf^ Tňoříškypro 
princezny'^ Popelku R

I ? .  I r i  g> I i< I s '  I v  I f l ' i ^  I X  I c  l E  i M I u  I



PRACOVNÍ USX - ŘEMESLA (Č >'!'!)

1. Spoj název řemesla s čínnosfí:

1. krejčí vyrábí zbroje B
2. kolář meleobUí} O
3. uhlíř šije šaty V
4. mlynář pálí dřevěné tthlí R
5. zbrojff vyrábí kola Ý
6. bednář dělá zámky a klíče K
7. zámečník vyrábí sudy E

Výsledkem práce řemeslníka je hotový



2. 2̂ náš nějakou písničku o řemesle? 
Napiš její název a zazpívej ji.

3. Vylušti íčení o řemeslech:

LA5 NO 7 MÁZ* TED6
MES2 ŘEi LQ3

4. Zahiaj si hru na řemesla.

5. Řemeslnickédílnybyly označeny vývěsními štíty-namaluj je 
na domy podle uvedených řemesel:



ř l/ j- í

PRACOVNÍ UST - ŘEMESLA

1. Spoj název íemesla s činnosti:

tbro^ B
obití O

ješaty V
:̂ pátí dřeoěné uhlí R

ábíkola Ý
zámky aktíče K

fyrábísudy E

Výsledkem práce řemeslníka je hotový

2, Znáš nějakou písnidca o řemesle? 
Napišjejí název a zazpívej jL

(&y

3. Vylušti líčení o řemeslech:

LAS NO’' MÁZ* TED 6
MES2 ĚEi L03

>
K F t l F S I p ____ M /ílL fJ___ T £ ^ l ] / &r

4. Zalmj si hru na řemesla.

5. Řemeslnické dílny byty označeny vývěsními štíty-namaluj je 
na domy podle uvedených řemesel:



4. Tajenka ukr5Ťvá název Čech a Moravy za německé okupace:

PRACOVNÍ LIST íč. 12) - VÁLEČNÁ LÉTA 1939 - 1945 V NAŠEM KRATI

1. Obec Křivoklát byla osvobozena v květnu 1945. Kolikátého 
května to bylo, zjisti výpočtem:

(1- 9 - 3 + 9 + 1+ 9 + 4): 5 = ____________________

2. Kde se v okolí nachází pomník obětem 2. světové války?

3. Jaká významná událost se během války stala v iwšem regionu?

^ B lízká obec, kde se ví

G S
5 4 8 1 3 

frábělo  pro něm ecký válečný prům ysl:
1 Y

2 3 9 

^ Ja k é by lo barevné označen í, které n osí

4 3 6 

li Ž idé za vá lky :
Ž

10 11 4 7

H Ě
12 9 13 8

K oncentrační tábor.
Ě í

12 9 5 14

^ O bec u K ladna vyhlazená nacisti/:
C

10 15 13 15 5

1 1 1 1 i 1 1 1 11 1 1 1
1 2 3 4 5 6 4 3 2 7 4

J



pr a c o v n í l is t  - VÁLEČNÁ LÉTA 1939 - IMS V NAŠEM KRATl

1. Obec Křivoklát byla osvobozena v květnu 1945. Kolikátého 
května to bylo, zjisti výpočtem:

( 1- 9  - 3 + 9 + l  + 9 + 4 ) :5  = j £ 0 Í f Í Ě

2. Kde se v okolí nachází pomník obětem 2. světové války?

3. Jaká významná událost se během války stala v našem regionu?

4. Tajenka ukrývá název Cech a Moravy za německé okupace: 

Tajná německá policie:
G l ř l S l T I / I I P l O

4 8 1 3

Blízká obec, kde se vyrábělo pro německý válečt^ průmysb
' K I O 'II Ť I Cl k
2 3 9 4 3 6

Jaké bylo barevné oztiačení, které nosili Židé za války:
Ž i l i  0 1  - ř r ř i

10 11 4

H I 1/ I č  I -Z I D  I /)
12 9 13 8

Koncentrační táb or

12 9 5 U

Obec u Kladna T^yhlazenánacisty:
L  ! 1 I I C I g  I

10 15 13 15

I P I M O I r i  £  IK I r  1 0  \ %\/ í ' \r \
2 3 4 5 6 3 2 7 4



PRACOVNÍ LIST (č. 13) - ŠKOLSTVÍ

1. Pokud správně vypočítáš následující příklady, dozvíš se:

• 7jč kterého roku pochází praní zmínka o učiteli na Křivoklátě?
413 
• 4

Kdy byla postavena „stará" škola (dnes OÚ)?
2 000 
-109

Kdy byla postavena dnešní budova ZŠ?
944
987

2. Zaznamenej letopočty na časové ose, označ letošní školní rok a 
vypočítej stáří naší školní budovy:

1600 1700 1800 1900 2000

3. Naše škola nesla jméno T. G. 

^ U čiteli se říkalo:
kantor M kaplan Z

Povinnou školn í docházku zavedla:
Marie Terezie A Anežka Česká O

^ Dříve se u nás učilo ¿*

^ D ěti chodily v létě:

^ U čitel národů se říkalo:

Ve školách se učilo:

v kostele P na hradě S

bosy A v pantoflích V

Komenskému R Husovi E

psát, počítat psát, počítat 
a vařit B a číst Y

Ve škole má pam ětní desku u čitel
Karel Novák U Jan Růžička K

^ Učitel dfíve také:
hrál 

v kostele A
opravoval 

boty Z

y



4. Co nosí děti ve školní tašce dnes a co nosily dříve?



ÍÍiĚó«>
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■:î '̂í?*ť téoíktí ut fiek  ''

<‘jn 'v;»i



PRACOVNÍ LIST - ŠKOLSTVÍ

1. Pokud správně vypočítáš následujfcí příklady, dozvíš se:

• Ze kterého roku pochází proní zmínka o učiteli na Knvoklátě?
413

4

• Kdy byla postavena „stará" škola (dnes OÚ)?
2 000 
-109
í

Kdy byla postavem dnešní budova ZŠ?
944
987

■.'M

z  Zaznameng letopočty na časové ose, označ letošní školní rok a 
vypočítej stáří naší školní budovy;

1600 1700 1800 1900 2000

¡Ý l-I

3. Naše škola nesla jméno T, G. .............

^ Učiteli se říkalo:
kanto" ,M kaplan Z

^ Povinnou školní docházku zavedla:
Marie Terezie ̂  A Anežka Česká O

^ Dříve se u nás učilo i:

^ Dětí chodily v létě:

Učitel národů se říkalo:

v' Ve školách se učilo:

v kostele P na hradě\^

bosy A  ̂ u pantoflích V

Komenskému R Husovi E

psát, počítat 
a vařit B

psát, počítat 
a čist y

Ve škole má pamětní desku učiteh
Karel Novák U Jan Růžička K

Učitel dříve ta k t
hrál

vkostele.A
opravoval 
boty Z

%.'■ - -i- -T



Á-y^\‘L<̂ na> hn>in, j tzoiécíU 

Č'/ ¿̂3 ^  t ’nt,k.

4. Co nosí děti ve školní tašce dnes a co nosily dříve?





PRACOVNÍ LIST fč. 14) -

1. Název naší obce:

2. Nalep obrázek (pohlednici) své obce:

y



OBEC, VE KTERÉ ŽITI

3. Zajímavosti z mé obce:



PRACOVNÍ LIST - OBEC VE KTERÉ ŽITI

1, Název naší obce: \yO-'

2, Nalep obrázek (pohlednici) své obce;

3. Zajímavostí z mé obce:

A A T - p J L



PRACOVNÍ LIST (č. 15) - OSOBNOSTI REGIONU KŘIVOKLÁTSKÁ

Zařaď jméno ke správné charakteristice:

✓

✓

__________________________- spisovatel a básník, po kterém je
pojmenováno náměstí na Křivoklátě často pob5^al u své sestry 
na Amalíně.

- malíř, jehož matka pocházela z Nezabudic.

✓

Oblíbil si tento kraj. Často maloval Nezabudice a okolí.

- zakladatel Sokola, Pobýval na
Křivokláte, kde je po něm pojmenována ulice před sokolovnou. 
Jeho žena vlastnila domek ve Velké Bukové.

- dramatik, autor historické literatury.
Ve svém románě píše o královském ohnivci z Městečka. Napsal 
také Staré pověsti české.

- hudebr\í skladatel, který se narodil
v Roztokách. Učil v Praze na konzervatoři. Složil Rakovnické 
písničky.

- spisovatel a sportovní novinář. Ve svých
knihách píše o Berounce^, o přírodě v  okolí Křivoklátu i o Luhu

Svatopluk Čech 
Alois Jirásek 
Ota Pavel

y



v' i - spisovatel a básník, po kterém je
pojmenováno náměstí na Křivoklátě často pobýval u své sestry 
na Amalíně.

PRACOVNÍ LIST - OSOBNOSTI REGIONU KŘIVOKLÁTSKÁ

Zařaď jméno ke správné charakteristice:

f ■fy' /■
- malíř, jehož madca pocházela z Nezabudic. 

Obifbil si tento kraj. Často maloval Nezabudice a okolL

Ju n ^ ___
Křivoklátě, kde je po něm pojmenována ulice před sokolovnou. 
Jeho žena vlastnila domek ve Velké Bukové.

- zakladatel Sokola. Pobýval na

ílU ú  : p -
Ve svém rom

- dramatik, autor historické literatury.
)máně píše o královském ohnivci z Městečka. Napsal 

také Staré pověsti české.

(/m i/h o L -  , - hudební skladatel, kteiý se narodil 
v Roztokách. Učil v Praze na konzervatoři Složil Rakovnické 
písničky.

AV P  /
- spisovatel a sportovní novinář. Ve svých 

knihách pge o Berounce, o přírodě v okolí Křivoklátu i o Luhu 
pod Branov«n, kam často jezdit

Svatopluk Čech 
Alois Jirásek 
OtaPaoel



PRÁCE DĚTÍ



\

'\
/

. ' i

\

v .
) !

\ •
 ̂ > V/i

ifl

X tv f í'v ̂
S '  ’ ( . ' K ' , ' ;  V 

;. ^  %

1 ^ ' l f e í v é v
^ Mil

\
v

iV.

-  .J
\

\
C

/
\

V
\

\

r

I- !' f 'í  A h : ■

wm'M

K







VELKÁ
BUKOVÁ

ň ^ L ^ r c C f

Á j y  <KjLyU v-ir^^J^^

A ^  .̂ l J j U

{ jx J /v ^  /íffu iL ^  r l ± ^  J/K ,^ (rL iu .

y /I-Á jl /  ¿ 5  2. 0^(ry,̂ xrV^'ÍLÁ/.
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ROZfOKY
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