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Abstrakt 
 

V diplomové práci se zabývám tím, jakým zp sobem reprezentoval rakovnický 

Musejní spolek krajinu Rakovnicka a K ivoklátska ve stnících rakovnického Musejního 

spolku královského m sta Rakovníka a politického okresu Rakovnického a další regionální 

produkci na po átku 20. století. Jedná se o kulturn -historickou analýzu toho, jak auto i 

rakovnicko-k ivoklátský kraj v textech interpretují jako jednotný, specifický, svébytný, 

mýtotvorný apod., to znamená, jakým zp sobem vymezují jeho hranice, jaké prvky 

v krajin  ozna ují za charakteristické, jak tvo í jeho literárn -folkloristický obraz, ím  

podle nich m že být tato krajina pro lov ka (hospodá sky) užite ná a jaké významné 

osobnosti se s ní pojí. Z etel je kladen také na to zda, pop ípad  jak se do tohoto obrazu 

kraje promítá samotná pozice autor . Výzkumné otázky eším v souvislosti s konceptem 

„krajiny jako p íb hu“ i „pam ti krajiny“, tedy s konstruktivistickým p ístupem ke 

krajin , jejíž ustavování je vždy kulturn  a sociáln  podmín né.               

 

 

Klí ová slova: reprezentace, krajina, musejní spolek, Rakovnicko, K ivoklátsko 

 

In  my  Diploma  Thesis,  I  deal  with  the  way  how  the  Rakovnik’s  Museum  Society  

represented the landscape of Rakovnik and Krivoklat in their bulletins and in other 

regional publications in the early 20th century.  It  is  a  cultural-political  analysis  of  the  

authors’ manner of interpreting the Regions of Rakovnik and Krivoklat as a unified, 

specific, distinctive, mythmaking region, etc. in their texts, which means how its borders 

are defined, what elements are considered as the landscape features, how the literary- 

folkloric image of the region is created, the ways the land could be useful for human and 

which famous people are connected with this region. The emphasis is also placed on the 

question whether, and possibly, how the authors’ position is reflected in the region’s 

image. I deal with the research issues in connection with the concept of “the landscape as a 

story” or “the landscape memoirs”, i.e. with a constructivist approach to the region, whose 

constitution is always culturally and socially conditioned.    Key words: representation, 

landscape, museum society, Regions of Rakovnik and Krivoklat 



 
 

1. Úvod 

 
 Simon Schama ve své knize Krajina a pam  píše, že cílem jeho práce je „odhalit 

bohatost, starobylost a spletitost tradice naší krajiny“ a „spíše než podtrhnout vzájemn  

neslu itelný charakter západní kultury a p írody“ by cht l naopak „zd raznit sílu všeho, co 

je  poutá  k  sob “.  Tato  síla  se  podle  n j  asto  skrývá  „pod  povrchem  samoz ejmostí“,  a  

proto svou knihu sestavil jako „za ízení k hlubinným vrt m pod úrove  našeho 

konven ního vid ní“, kde chce znovu nacházet prameny mýt  a pam tí, „ležících pod 

povrchem“.1  

Ve své práci z oblasti historické antropologie se chci zabývat reprezentací 

rakovnicko-k ivoklátské krajiny ve stnících Musejního spolku královského m sta 

Rakovníka a politického okresu Rakovnického a jeho další regionální produkci. Ráda bych 

prost ednictvím reprezentace této krajiny v textech z první poloviny 20. století p iblížila 

charakter podobných „hlubinných vrt “, kte í auto i zmín ných text  v rámci regionu 

podnikají, a  už v rámci vymezení jeho hranic, vystihnutí specifi nosti typických míst, 

edstavení mýt , pov r a íkadel s krajem spojeným, zájmu o rozmanitost místní flory a 

fauny, pohledu na kraj jako bohatého zdroje užitku pro lov ka i vyzdvižení významných 

osobností s ním spojených.  

Analyzované texty jsou výstupy širokého pole aktivit, jimž se auto i v rámci 

dobového formování regionalismu a vlastiv dné práce v nují. Do svých snah p edstavit 

Rakovnicko a K ivoklátsko jako krajinu p edevším „p írodní“, svébytnou a specifickou 

cht jí zapojit co nejširší ve ejnost, aby jako samozvaní pokra ovatelé buditelské tradice 

zajistili kontinuitu zájmu o region a jeho d jiny, významn  související s celonárodní 

historií.   

                

 

 

 

 

 

 
                                                             
1 Schama, S. Krajina a pam , Praha, Agro/doko án, 2007, s. 13. 



 
 

2. Teoretická východiska 
 

 Ve své práci se zabývám reprezentací krajiny, která zde není chápána pouze jako 

pojem b žné i s mnoha odvozenými významy, ale jako spole enskov dní koncept, který 

se zhruba od druhé poloviny 20. století r zn  prom oval. Pojem „reprezentace“ (též 

kolektivní reprezentace) je zde chápán ve smyslu novodobého nahrazení výrazu 

„mentalita“. Jak už samotná zm na termínu napovídá, také v rámci vývoje spole enských 

d prod lal adu zm n.     

Krajina a její d jiny jsou v sou asnosti p edm tem bádání r zných v dních obor , 

jako je p írodov da (geologie, pedologie), spole enské v dy (archeologie, antropologie, 

historie, sociologie atd.) a jejich vzájemné spolupráce (krajinná historie, krajinná 

archeologie, kulturní geografie atd.). Vzhledem k množství a r znorodosti perspektiv a 

ístup , jakými lze studium krajiny nahlížet a pojmout, se pokusím stru  nastínit vývoj 

tohoto spole enskov dního konceptu, který více mén  odpovídal vývoji spole enských 

d, od zmín ného období po sou asnost. Více rozvedu pouze ur itou výse  sou asného 

hlavního proudu, která nejvíce souvisí s tématem práce a zvolenými výzkumnými 

otázkami.            

 Samotný pojem „krajina“ se obecn  používá pro ozna ení jisté oblasti, n kdy se jím 

také m že chápat p íroda, venkov i sloužit jako metafora. Podíváme-li se do 

etymologického slovníku, zjistíme, že v eštin  se tento pojem vychází ze slova „kraj“ 

(resp. „krájet“), které p vodn  sloužilo k ozna ení „konce ukrojeného“ a následn  se jeho 

význam rozší il i na „vymezenou ást zem “ i „území“.2 Anglické slovo „landscape“ 

(krajina) vychází z holandského slova „landschap“ (v tehdejší hovorové angli tin  

„lanskip“), podobn  jako n mecké „Landschaft“, z n hož pochází, a do anglického jazyka 

se dostalo z Holandska na konci 16. století. Ozna ovalo jednak „jednotku lidského 

osídlení“ (jurisdikci), jednak cokoli s potenciálem být „p íjemným p edm tem zobrazení“, 

což odkazuje na holandské malí e krajin.3            

 V d ív jším studiu d jin byl jeho nedílnou sou ástí zem pis založený na pojetí 

írody a krajiny jako „fyzické materiality“. 4  Tento pohled zm nila francouzská škola 

Annales, hlavn  její druhá generace (Bloch, Duby, Braudel). A koli se nezam ovala 

                                                             
2 Holub, J. – Kope ný, F. Etymologický slovník jazyka eského, Praha, Státní nakladatelství u ebnic. 
3 Schama, S., Krajina a pam , Praha, Argo/Doko án, 1995, s. 8.  
4 Darby, H. C., The Relations of Geography and History. In: Griffith Taylor (ed.). Geography in the 20. 
Century., London, 1957, s. 640. 



 
 

ímo na studium krajiny, svým pojetím d jiny jako „longue durée“ a upozorn ním na 

ležitost kontextualizace se zasloužila na výrazné prom  jejího konceptu. Krajina je 

zde totiž chápána jako p irozená (p írodní) a je do ní zapisováno lidské jednání.5 

Další p ístup ke konceptu krajiny, kterým se u nás zabývá nap . Gojda, se zakládá 

na pojetí krajiny jako „otev ené knihy“, v níž lze „ íst“, je tedy ur itým médiem, 

prost ednictvím n hož se „ukazuje“ historie. Jedná se o, ekn me, elitá ské p ístup, protože 

toto „ tení“ v krajin /z krajiny neovládá každý, „stopy minulosti“ se ukazují jen tomu, kdo 

je dokáže vid t. N kdy je tato definice krajiny ozna ovaná souslovím „krajina jako 

palimpsest“.6 

Zcela odlišnou alternativou je promýšlení krajiny objevující se p ibližn  v druhé 

polovin  80. let minulého století, spojené s marxistickým tématem rozd lení moci, 

majetku, t íd apod. (nap . Said, Bender), p emž se však nemusí vždy jednat o levicov  

orientované badatele. Zde už není nejd ležit jší definovat zp sob, jak se do krajiny 

zapisuje historie (lidské jednání) a následn te i dekóduje, ale o „otisk“ spole enské i 

kulturní moci „vtišt ný“ do krajiny.7 

Zatímco p edchozí koncepty krajiny jsou založené na ustavování pohledu na 

krajinu pouze vybranou (elitní) vrstvou, v konstruktivismu poloviny 90. let, který z t chto 

ístup erpá, je krajin  p ikládán význam všemi vrstvami, všichni lidé se mohou podílet 

na tvorb  jejího významu. Konstruktivistický sm r reprezentuje nap . Simon Schama.8 

V sou asné dob  bychom bádání o krajin  mohli rozd lit na p ístupy, které ji 

pojímají bu ist  teoreticky, nebo naopak výhradn  materialisticky. Zlatou st ední cestou 

se pak jeví nejsiln ji zastoupený proud sou asného promýšlení krajiny, založený práv  na 

konstruktivismu. Jeho pojetí vystihuje Schama, když íká, že krajina je áste  „materií“ 

a áste  tím, co tvo í lidská mysl a pam . Ustavování krajiny je tedy podle tohoto 

sm ru vždy sociáln  a kulturn  podmín né, což je d vod, pro  je tento sou asný hlavní 

proud bádání o krajin , vzhledem k tématu práce a jejím výzkumným otázkám, 

nejvhodn jším teoretickým východiskem práce. 

Jak již bylo zmín no, v práci užívaný pojem „reprezentace“ zastupuje starší výraz 

„mentalita“. Protože by nebylo ú elné uvád t zde všechny zm ny, které se na poli 

historiografie v souvislosti s d jinami mentalit udály, pokusím se alespo  stru  nastínit 

                                                             
5 Iggers, G. G. jepisectví ve 20. století. Od v decké objektivity k postmoderní výzv , Praha, NLN, 2002.  
6 Gojda, M. Archeologie krajiny: vývoj archetyp  kulturní krajiny, Praha, Academia, 2000.  
7 Said, E. Jane Austen and Empire, in T. Eagleton (ed.) Raymond Williams: Critical Perpsectives. Oxford: 
Polity Press, s. 150-164. 
8 Schama, S., Krajina a pam , Argo/Doko án, 2007. 



 
 

význam konceptu historie mentalit, který se nijak zásadn  neliší od historie reprezentací, 

v rámci historicko-antropologického bádání.  

Vznik d jin mentalit se datuje od 20. - 40. let s velkým rozvojem v 60. a 70. letech. 

Podle Mandroua je cílem tohoto oboru rekonstruovat chování lidí, tzn. jejich p edstavy, 

mýty, hodnoty, uznávané ur itou sociální skupinou nebo celou spole ností, na jejichž 

základ  lze vyvodit pojetí sv ta t chto lidí. Cílem tedy je ukázat mimo jiné schémata 

uvažování, které byly lidem dané doby spole né, p emž hlavním aktérem je vždy n jaká 

skupina, což odkazuje na vlastnost mentalit – vždy jsou kolektivní.9  

Za p ední p edstavitele historie mentalit, která m že být charakterizována také jako 

historická antropologie idejí, jsou považováni C. Ginzburg a R. Cobb. Od E. Durkheima až 

do sou asnosti sociologové a sociální antropologové st ídav  používali názvy „kolektivní 

reprezentace“, „zp soby myšlení“ i „kognitivní systémy“. Do b žného užívání termín 

„mentalita“ zavedl L. Lévi-Bruhl. Komplikace, které z tohoto studia vyplývají, diskutuje 

ada jiných disciplín jako filozofie, psychologie, d jiny um ní atd., p íkladem m že být 

tzv. „sociologie v ní“ K. Mannheima. Zájem o tyto komplikace i problémy je z etelný 

už od 18. století, v n mž se za alo s užíváním výraz  jako „zp sob myšlení“.10 

  Systematický historický p ístup se pojí s francouzskou školou Annales, jejíž 

edstavitelé se zabývali tím, co podle Durkheima nazývali „kolektivními reprezentacemi“ 

(existovalo více názv  nap . také „historická psychologie“, „kolektivní mentalita“ i 

„konceptuální aparát“). V tomto p ístupu nebyli osamoceni, protože J. Huizinga se v rámci 

kulturní historie také v noval studiu „kolektivních postoj “, „historií cít ní“ i „formami 

myšlení“ (personifikace, symbolizace).11  

Charakteristické rysy p ístupu d jiny mentalit jsou: d raz na kolektivní postoje 

spíše než na individuální, zd razn ní nev domých p edpoklad , vnímání a fungování 

„každodenního rozumu“ a kone  zájem o „strukturu“ p edsv ení stejn  jako o jejich 

obsah, tedy zájem o kategorie (v etn  metafor a symbol ), v nichž lidé myslí, stejn  jako 

to, co myslí. Hlavní roli zde hraje p edstava „p edlogického“ myšlení a naopak výrazn  

upozad ny jsou vizuální p edstavy. 12 

Mohlo by se íci, že sou asní historikové reprezentací i kolektivních p edstav 

zdánliv  p ejali výše zmín ní p ístup a pouze zam nili jeho název, ale nebyla by to úpln  

                                                             
9 Gre enková, M. D jiny mentalit a jejich prom ny, in: jiny mentalit a jejich recepce v eském prost edí. 
Sborník Centra pro d jiny v dy p i Ústavu pro soudobé d jiny AV R, svazek 6, Praha 2003, s. 219-234; 
10 Burke, P., Variety kulturních d jin, Brno, 2006, s. 169-189.  
11 Tamt., s. 171. 
12 Tamt., s. 169. 



 
 

pravda. A koli po vzoru svých p edch dc  v nují pozornost historii každodenního 

myšlení, nep ejali ve svých studiích ošemetnou p edstavu „p edlogického“ myšlení a 

daleko více je zajímají ony vizuální p edstavy.13 

Velmi patrné je to u Chartiera, který se mimo jiné v nuje otázce možností a mezí 

reprezentace. V té souvislosti odkazuje na Luise Marina a jeho otázku univerzálnosti této 

kategorie, kterou si uv domil p i použití termínu „ tení“ pro ozna ení, porozum ní a 

interpretace objekt  nepat ících k psaní (nap . „ íst“ krajinu, „ íst“ m sto, „ íst“ obraz). 

Obecn  lze íci, že podle Chartiera díky Martinovu pojetí reprezentace mohou být ur eny a 

artikulovány r znorodé vztahy, jež navazovali jednotlivci i skupiny s celkem spole nosti, 

mnohem lépe než to umož oval pojem mentalita. Chartier popisuje postup: „nejprve 

operace rozd lení a t íd ní, vytvá ející mnohonásobné konfigurace, jejichž prost ednictvím 

byla vnímána realita, dále znaky, jež m ly za cíl u init rozpoznatelnou sociální identitu, 

vyjevovat vlastním zp sobem bytí ve sv , symbolicky ozna ovat status, postavení, moc; 

a kone  institucionalizované formy, jimiž viditelným zp sobem vt lení „reprezentanti“ 

„prezentovali“ soudržnost komunity, sílu identity nebo vytrvalost moci.“ Takový p ístup 

podle n j historiky nutí znovu promýšlet vztahy, které navazují zp soby ukazování 

sociálního bytí (nebo politické moci) s mentálními (kolektivními) reprezentacemi, které se 

shodují ve ví e viditelné znaky, díky nimž je moc poznatelná.14                  

    Pojem reprezentace budu v této práci chápat podle Mileny Bartlové jako „proces 

(a jeho výsledky), jímž se zastupuje n jaká skute nost ve formálním aparátu lidské 

komunikace a vnímání; rozumí se, že tím dochází k ur ité redukci i jiné prom  výchozí 

skute nosti.“15 P itom je t eba mít na z eteli jistou komplikaci a fakt, že v dom  m žeme 

poznat skute nost práv  jedin  prost ednictvím reprezentací, což je zjevn jší v d jepise 

více než v jiných v dních disciplínách. Pokud tedy budu chtít dojít k opravdu spolehlivému 

poznání, musím nutn  reflektovat „charakter vztahu reference mezi zastupujícím a 

zastupovaným“, jehož jádrem je podobnost.16 Reprezentace pak nejsou pouhým pasivním 

odrazem, napodobujícím ozna ovanou skute nost, ale jsou interpretacemi.      

 

             

                                                             
13 Tamt., s. 189. 
14 Charter, R. Na okraji útesu, Možnosti a meze reprezentace. Marin, diskurz a obraz, Praha 2010, Pavel 
Mervart, s. 157-173.  
15 Bartlová, M. Reprezentace, in: Tomáš Borovský – Ji í Hanuš – Milan epa (eds), Kultura jako téma a 
problém d jepisectví, Brno 2006, s. 63. 
16 Tamt., s. 64. 



 
 

3. Metodologie 
3.1 Metoda a výzkumné otázky 

Z hlediska metodologie je mi v práci inspirací metodologický p ístup zmi ovaného 

Simona Schamy, který se ve své knize Krajina a pam  snaží o zachycení okamžik , kdy 

které místo vyjevuje svou spojitost se starobylými a svébytnými p edstavami nap . o 

lese, ho e i ece. Práv  z tohoto pohledu se v p edkládané práci pokouším analyzovat 

reprezentaci takových míst na území rakovnicko-k ivoklátského kraje (krajiny), kterou 

podávají auto i ve svých textech, a zp sob, jakým „pod povrchem samoz ejmosti“ objevují 

„st ípky kulturní formy“, skrze niž se dostávají hloub ji do minulosti. Schama svou 

metodu metaforicky p irovnává k archeologickému výzkumu za ínajícím ve sfé e 

obecných fakt , odkud se p es odhalování „vrstev vzpomínek a p edstav“ se dostává až 

k p vodní „podkladové hornin “, p etrvávající staletí i tisíciletí. 17  A práv  takové 

„hlubinné vrty“ se snažím prost ednictvím reprezentací ve vybraných textech len  

Musejního spolku identifikovat.  

Krajina se totiž podobn  jako u Schamy také v pojetí autor  ustavuje 

prost ednictvím rozumu a pam ti. Schama tím má na mysli, že „krajina se stává nejprve 

dílem rozumu a pak teprve pot chou pro smysly. Její scenérie je stejn  tak vystav na 

z vrstev pam ti jako vrstev kamene.“ 18  Dalším pojítkem mezi Schamou a autory 

v uvažování o krajin  je uv dom ní si trvání p vodních mýt , díky nimž m žeme i 

v sou asnosti vid t „p ízra né obrysy staré krajiny“. Protože tyto mýty podle autora nikdy 

nemohly vymizet, vzhledem k tomu, že tradice naší krajiny je produktem sdílené kultury, a 

zárove  tedy tradicí, jejímž zdrojem jsou práv  i mýty a vzpomínky. Zd né krajinné 

mýty  a  vzpomínky  mají  podle  n j  schopnost  trvat  po  staletí  a  tvo it  instituce,  s  nimiž  

žijeme, nap . národní identitu. Z našeho pohledu se jedná o identitu rakovnicko-

ivoklátského kraje, jejíž popisy mohou být v textech projektovány tak, aby vyjad ovaly 

jak „ctnosti“ jejich autor , tak práv  regionální svébytnost. 

V analýze se nejprve zam ím na zp sob vymezování hranic kraje a budu se snažit 

zodpov t na otázky, kdy, jak a z jakého d vodu se v textech objevovala pot eba je 

vymezit. Pokusím se tento zájem o ohrani ení území zahrnout do kontextu dobových 

diskuzí o definování hranic. D ležitá bude také otázka, jaké prvky jsou podle autor  pro 

ohrani ení území nejvýrazn jší a z jakého d vodu. 

                                                             
17 Schama, S., Krajina a pam , Argo/Doko án, 2007, s. 16. 
18 Tamt., s. 5. 



 
 

Se zp sobem definováním hranic bude souviset i ur ení typických znak  regionu v 

textech. To znamená, že se prost ednictvím reprezentace typických míst kraje pokusím 

ur it, jaké prvky auto i považují za charakteristické, jaké významové souvislosti dále 

s t mito místy spojují a jak je následn  p enášejí na charakteristiku celého území.  

Následn  mi p jde o „mýtotvornost“ rakovnicko-k ivoklátské krajiny, tedy jakou 

povahu p íb  tato p íroda podle autor  implikuje a jak se její vyty ené charakteristiky 

formují v literárn -folkloristickém obrazu kraje.   

V „p írodov dném exkurzu“ se budu v novat otázce, jak je kraj autory 

reprezentován s ohledem na floru a faunu. Což povede k dalšímu tématu, jakým je 

využívání zdroj  p írody lov kem, tedy jak auto i popisují specifika krajiny v souvislosti 

se snahou lov ka ji využít, ale i zachovat a pe ovat o ni. 

V poslední ásti se pokusím o reflexi toho, jaké významné osobnosti jsou podle 

autor  spojené s krajem a pro . Také p jde o odhalení strategie výb ru t chto osobností 

z pozice autor .  

     

3.2 Výb r a povaha pramen  

Jako prameny mé historicko-kulturní analýze slouží texty ve stnících 

rakovnického Musejního spolku královského m sta Rakovníka a politického okresu 

Rakovnického a regionální literatura stejných autor  ( len  spolku), p emž v n kterých 

ípadech se jedná o samostatné publikace, v jiných o tytéž texty nejd íve otisknuté 

v periodiku, poté vydané samostatn . Protože je zám rem práce soust edit se na kolektivní 

reprezentace rakovnicko-k ivoklátské krajiny, z množství regionální literatury kraje byly 

vybrány jen ty publikace, pod nimiž jsou podepsáni titíž auto i, aby byla co nejvíce 

zachována integrita zkoumané skupiny (kolektivu) aktér .  

 stník Musejního spolku byl vydáván v Rakovníku od roku 1912 do roku 1948 

s pauzou v letech 1941-1945 každoro  v rozsahu 80-150 stran (po et stran stoupal 

úm rn  p ibývajícím let m trvání spolku) a zasílán muzeím, spole nostem, spolk m, 

obcím a školám, lenové spolku ho dostávali zdarma. Pro ú ely práce jsem zvolila 

analyzovat prvních t icet ísel, tedy z let 1912-1940, jednak pro jejich nep erušenou 

kontinuitu, jednak kv li p edpokladu, že povále ná ísla budou z ejm  zasažena soudobou 



 
 

situací, ímž bude pozm na jejich povaha. 19  Po celou dobu periodikum vycházelo 

vlastním nákladem a vyst ídaly se ty i knihtiskárny: ísla 1. – 4. tiskl F. P íhoda 

v Rakovníce, ísla 5. – 9. Knihtiskárna „Politiky“ v Praze, ísla 10. – 20. íslo 

Knihtiskárna Antonína Štrombacha v Lounech a ísla 21. – 30. Knihtiskárna Václava 

Tu ka v Rakovníku.  

Jak již bylo eno, obsažnost jednotlivých ísel V stníku s léty stoupala, struktura 

však z stávala více mén  stejná. ísla neza ínají úvodem, nýbrž rovnou n kterým 

z lánk , výjime  je p ed vlastním textem uvedeno v nování (nap . estnému lenu, 

významné zem elé osobnosti apod.), následuje Jednatelská zpráva, Seznam len , 

Pokladní (pozd ji etní) zpráva, Žalov (seznam zem elých len ), pop . Poznámky, 

hem let pak p ibyly Drobn jší lánky ( i Drobnosti), Významná jubilea, Wintrova 

rubrika, Referáty o publikacích a láncích o Rakovníku a Rakovnicku a Zprávy.   

Než p istoupím k vlastnímu popisu povahy periodika, pokládám za nutné p edstavit 

samotné „aktéry“, tedy na rtnout okolnosti vzniku Musejního spolku, zmínit jeho 

nejvýznamn jší aktivní leny a p iblížit jejich cíle a aktivity, které se promítali do 

stníku, a tím pádem m li vliv na reprezentaci rakovnicko-k ivoklátského kraje 

v textech. 

Po uskute ní Národopisné výstavy eskoslovenské, která se konala v Praze roku 

1895, a rakovnické krajinské výstavy, která jí p edcházela, vzniklo díky tehdejšímu 

profesoru rakovnické reálky F. Krausovi v Rakovníku sbírka („muzeum“), v n mž 

shromaž oval zbylé p edm ty z obou výstav. Jeho snahy pochopil u itel místní m anské 

školy  Jan  Renner,  který  s  pomocí  inženýra  Michálka  a  starosty  a  továrníka  Otty  p i  

tehdejším zastupitelstvu založil roku 1910 musejní výbor pro záležitosti zatím 

improvizovaného muzea. Prvními leny výboru byli inženýr Jan Michálek, profesor 

rakovnické reálky Jan Soukup, u itelé Jan Renner a Václav Trejbal a nám stek starosty 

Antonín Vaska.  

Brzy se ukázalo, že je nezbyté oslovit ve v ci pot eby muzea širší ve ejnost a 

založit samostatný musejní spolek. Po r zných p ípravných sch zích se roku 1911 konala 

valná hromada vznikajícího musejního spolku, kde byl zvolen první výbor s názvem 

Musejní spolek královského m sta Rakovníka a politického okresu Rakovnického. leny 

prvního seskupení se krom  uvedeného J. Rennera, J. Michálka, F. Otty, J. Soukupa a V. 

                                                             
19 Jist  by nebyla nezajímavá komparace charakteristik ísel p ed „pauzou“ a po „pauze“ ve vydávání, ale i 
vzhledem k rozsahu práce jsem byla nucena zkoumaný korpus text  n jakým zp sobem vyd lit.  



 
 

Trejbala stali rakovnický okresní starosta F. Pánek, editel dív í školy v Rakovníku F. 

Soukup, u itelka K. Spalová a editel okresních ú ad  v K ivoklát  A. Truhlá .  

Prvním z vyty ených cíl  byla snaha najít v regionu co nejvíce specifických starých 

památek pro sbírky muzea, což spolku bylo do velké míry umožn no i díky finan ní 

pomoci tehdejšího vlastníka rakovnické továrny na šamotové zboží knížete Lichtensteina, 

okresních výbor  na K ivoklát  a v Rakovníku, ministerstva školství a národní osv ty. 

Každý rok pak aktivity spolku finan  podporovala Rakovnická spo itelna. Našli se i 

další finan ní p isp vatelé z ad jednotlivc . Krom  sbírání a záchrany starých p edm  

pro muzeum spolek inicioval i záchranu hradu Krakovce, snažil se ve ejnost seznámit 

s p ínosem „velkých muž “ Rakovníka a vyjád it jim poctu nap . jmenováním za estné 

leny apod. 

Pole p sobnosti Musejního spolku bylo vskutku široké, ovšem jedna 

z nejzásadn jších aktivit byl regionální historický výzkum a jeho popularizace 

prost ednictvím nov  založeného asopisu - stníku Musejního spolku královského m sta 

Rakovníka a politického okresu rakovnického. Ur en byl jak len m spolku, tak široké 

ve ejnosti. Vedle V stníku a separátních tisk  z tohoto asopisu spolek zajistil i podporu 

produkce regionálních (v tšinou amatérských) publikací. Významná byla i jeho 

ednášková innost len , kte í n kolikrát uspo ádali i celý cyklus p ednášek zam ených 

na historii kraje v r zných perspektivách.       

  Spolek se úsp šn  rozvíjel až do první poloviny 20. let, kdy lenové ím dál více 

apelovali na mladou ve ejnost, aby se do aktivit zapojila a tím zajistila jejich kontinuitu i 

další vývoj. A koli velké zm ny nenastaly (mladá generace nevyst ídala starou), spolek 

úsp šn  fungoval dál.  

 Jak jsme vid li, aktivní lenové Musejního spolku (v analýze ozna ovaní souhrnn  

jako „auto i“) jsou p íslušníci rakovnické „elity“, podporovaní tehdejšími vlivnými 

institucemi i firmami. Explicitn  se hlásí ke svým ko en m v generaci rakovnických 

vlastenc  a buditel , jak uvidíme dále, kte í mimo jiné ve m st  upozornili na d ležitost 

historie a památek, ímž legitimizují význam spolku i jeho cíle. Staví se do role jejich 

pokra ovatel , což se odráží ve snahách upozornit na specifi nost regionu a jeho 

význa nost v rámci celonárodních d jiny.  

Tyto snahy se nejvýrazn ji projevovaly práv  v textech V stníku, které m ly mít 

odbornou úrove  zajišt nou zna nou interdisciplinaritou p ístup . Ta ve své 

nejrozvinut jší podob  spo ívala v rozmanitosti zam ení jednotlivých lánk  v oddílech 

jako „Osídlení kraje“, „Historie kraje“, „Geologické výzkumnictví“, „P írodní v dy“, 



 
 

„Pom ry majetkové, hospodá ské a zam stnání v kraji“, „Správa a pom ry v obci“, 

„Jazykozpyt“, „Lidové “, „Pohádky, pov sti, pov ry, písn “, „Zasloužilý mužové 

kraje“, „Kulturní a církevní pom ry“, „Z kronik a zápis “, „Stavitelské památky“ a 

„R zné“. Pro cíle vlastní práce se zam uji na takové lánky, díky nimž je možné 

odpov t na otázku, jakým zp sobem auto i reprezentují rakovnicko-k ivoklátský kraj, 

resp. krajinu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. Analýza 
 

4.1 Hranice tvo ené samotnou p írodou – vymezení hranic kraje 
 

V první kapitole se zam ím na zp sob vymezování hranic rakovnicko-

ivoklátského kraje. Bude m  zajímat, kdy, jak a z jakého d vodu se ve V stníkách a 

regionální literatu e objevoval zájem o ur ení hranic kraje a jeho role v kontextu dobových 

odborných diskuzí o definování hranic. Dále p iblížím vymezení kraje v pr hu prvního 

osidlování a následn  se pokusím o vyty ení nejd ležit jších krajinných, pop . „um lých“ 

prvk , podle nichž byly hranice ur ovány. Mnohé o p ípadných zm nách i naopak 

setrvání hranic mohou napov t nejstarší mapy. Na z eteli budu mít primárn  otázky, 

jakým zp sobem byly definovány hranice K ivoklátska a Rakovnicka, které prvky byly 

vybrány pro ohrani ení, a pro  práv  tyto prvky hrály nejvýrazn jší roli.    

Definice hranic rakovnicko-k ivoklátského kraje není zmín na tém  celé první 

desetiletí existence periodika. Teprve v devátém ísle se explicitn  objevuje otázka, co se 

rozumí krajem, který se auto i rozhodli interdisciplinárn  zkoumat. Kraj je zde pon kud 

nejasn  formulován jako p íroda a krajina kolem Rakovníka, pouze p ibližn  odpovídající 

rakovnickému politickému okresu. Auto i v ele s Benešem taková z ízení, jakým je 

politický okres, považují jednak za p íliš mladá 20  a mechanická, jednak opomíjející 

„regionalistický svéráz“ eských krajin. Pokud by primárním hlediskem ohrani ení kraje 

byl práv  svéráz ur ité oblasti, podle Beneše by „okrsky“ byly celky, které by p sobily 

jednotn  práv  díky své specifické p írod  a dosavadní svérázné kultu e. Centrem okrsku 

by se pak podle n j rozum lo m sto s historickou kulturní tradicí, kterou považuje za 

podmínkou regionalismu. 21 Do té doby je tato oblast chápana jaksi samoz ejm . Mezi 

leny z ejm  vládne konsenzus o tom, co se rozumí rakovnicko-k ivoklátským krajem a co 

do této zkoumané oblasti pat í a co už ne. Podle Spalové je to oblast politického okresu 

rakovnického, „regio“ v obecném smyslu latinského termínu, znamenajícího „krajinu“ 

nebo „kon inu“, dále se d lící na dv  „subregia“: Rakovnicko a K ivoklátsko.22 Nejvíce se 

této d ležité otázce p ibližují auto i, kte í se zabývají archeologií a geologií okresu, kde se 

i popisu krajiny ur ité p írodní hranice vlastn  mimod k vyno ují.  

                                                             
20 Politické okresy platí od roku 1868. 
21Beneš, J. O p íštích úkolech rakovnického muzejnictví. stník muzejního spolku královského m sta 
Rakovníka a politického okresu Rakovnického, 1919, c 9, s. 41. 
22 Spalová, K. Naše regio, Otisk z V stníku muzejního spolku rakovnického, 1939, s. 3. 



 
 

Ke konci druhé dekády vycházení V stníku m žeme post ehnout zájem o údajn  

první popis kraje, bohužel bez mapy, a jeho p etisknutí na stránky periodika. 23  Tento 

ístup k definování hranic se ani tak nezam uje na významné p írodní hrani ní krajinné 

body, spíše na d ležitost a polohou sídel a panství.  

Zna  významnou se otázka stává až na konci t etí dekády vydávání asopisu, 

protože vymezení rozsahu jednotlivých kraj  jasn  definuje zájmové oblasti krajinského 

muzejnictví a regionální kulturní práce obecn . Podle Vachtla se od takové definici odvíjí 

rozsah sb ratelské innosti i praktické uspo ádání sbírek v regionálních muzeích24. Dalším 

závažným d vodem je také snaha dokázat, že zkoumané „regio“ není celkem „um lým“, 

„neživotným“, ale hodným v deckého uznání a zhodnocení.25 Jde o snahu reprezentovat 

Rakovnicko a K ivoklátsko jako p irozen  (p írodn ) a kulturn  kompaktní a svérázný kraj 

v kontextu odborných diskuzí, a tím potvrdit legitimitu bádání Musejního spolku.  

Podle Beneše samotný region nabádá, na co by se m l Muzejní spolek ve svém 

regionalistickém snažení zam it. K ivoklátsko se svým „zvláštním útvarem 

geologickým“, s lesy, faunou a rostlinami je podle n j dobrým „vodítkem“ po stránce 

írodní, Rakovník pak se svou historií kulturního centra ukazatelem po stránce kulturní.26 

Setkáváme se zde tedy s jakousi symbiózou „p írodního“ a „kulturního“ prvku, v jejímž 

rámci se území d lí na dv  vzájemn  se ovliv ující specifické ásti. Dále vidíme, že 

pot eba ur ení hranic jde ruku v ruce s rozvojem novodobého, stále více se vzmáhajícího 

regionalismu, tudíž se tato otázka postupem asu eší obšírn ji a ekn me v de ji.  

Pro ucelen jší p edstavu o tom, jak ohrani ení Rakovnicka a K ivoklátska auto i 

vnímali, by bylo na míst  zasadit p emýšlení o hranicích do kontextu tehdejších v deckých 

úvah, z nichž ty nejnosn jší reflektuje Spalová. Ve 30. letech 20. století se podle ní v rámci 

regionální práce uvažuje o „regiu“ jako o územním celku s v domím jednoty. Za takový 

celek však není považován okres politický, ale okres soudní, jehož hospodá ským a 

kulturním centrem je m sto, v n mž sídlí okresní soud. Výjimkou z tohoto d lení jsou 

podle Spalové oblasti „svérázné“, „odlišné svým životem od okolí“, jakými se rozumí 

nap . moravské Slovácko nebo Chodsko. D kazem nemalé d ležitosti p esného rozlišení 

jednotlivých územních celk , jsou debaty v kruzích v deckých odborník , kterými Spalová 

                                                             
23 Ž árský, K. Rakovnicko, stník muzejního spolku královského m sta Rakovníka a politického okresu 
Rakovnického, 1928, c 18 s. 81-94. 
24 Vachtl, J. Rakovnicko-k ivoklátský kraj po stránce geologické, stník muzejního spolku královského 

sta Rakovníka a politického okresu Rakovnického, 1939, c 29, s. 31. 
25 Spalová, K. Naše regio, Otisk z V stníku muzejního spolku rakovnického, 1939, s. 3. 
26 Beneš, J. O p íštích úkolech rakovnického muzejnictví. stník muzejního spolku královského m sta 
Rakovníka a politického okresu Rakovnického, 1919, c 9, s. 41. 



 
 

myslí p edevším geografy a statistiky, a jejich snahy o co nejdokonalejší vymezení 

jednotlivých „regií“. Ve lánkách, anketách a debatách na v deckých sjezdech tito 

odborníci uvažují v rámci r zných v deckých oblastí: hledisko fyzicko-geografické, 

antropogeografické, dialektologie, etnografie, role geologického podkladu, hledá se shoda 

funkce fyzicko-geografické s kulturn -geografickou, srovnává se hledisko geografické se 

statistickým apod. P emýšlejí o uplatn ní starého rozd lení na kraje, které by se upravilo 

podle dobového popula ního hlediska (1935), nebo znovuzavedení bývalého krajského 

ízení, které se zachovalo v obvodech krajských soud , s tím vylepšením, že by tyto 

soudy byly zahrnuty do oblastí, vytvo ených podle sv tových stran (1937).27  

Z hlediska reprezentace rakovnicko-k ivoklátské oblasti je nejzajímav jší diskuze, 

v níž se v de tí odborníci zamýšlejí nad možností definování hranic podle výsledk  

rozboru neboli tzv. „studia na míst “ daných oblastí, z nichž by ur ili „kulturní oblasti“, 

kterým by pak p izp sobili dobové administrativní hranice.  P esn jší recepci toho, v em 

by studium spo ívalo a jak by probíhalo, Spalová nepodává. Nejspíše by se jednalo o popis 

odlišných kultur jednotlivých oblastí a jejich geografického rozsahu, podle n hož by se 

hrani  vymezovaly. Nová správní „regia“ by díky tomuto p ístupu podle Spalové vznikla 

na základ  kulturní odlišnosti a svéráznosti a byla by východiskem „zdravé správní 

centralizace“. 28  Na správné utvá ení hranic by tedy m la mít vliv primárn  kulturní 

svébytnost a specifi nost.       

V otázce, jak d lit eskou zemi, se auto i obrátili do historie, respektive 

k výklad m této problematiky podle v té dob  uznávaných historik 29, s jejichž názory se 

pln  ztotož ovali. Termínem „provincia“ tito historikové podle Spalové rozum jí kraj30 

neboli území jednotlivých kmen , nad azené menšímu „regiu“. Tyto asto velmi rozsáhlé 

oblasti se p edevším kv li p írodním podmínkám v dobách, kdy celé vnitrozemí ovládaly 

husté lesy a bažiny, jen velmi obtížn  spravovaly jako celek. P íroda, p edevším její 

nep ístupné ásti, tak sehrála zásadní roli p i d lení území na menší správní okresy, jejichž 

základní jednotkou byl hrad, a proto se spojovala s ústavou hradskou (doba Boleslavova). 

Zatímco rozd lení na kraje (provincie), kterého se užívalo již od Dalimila, je podle autorky 

historiky považováno za jediné správné, tzv. „župy“ jsou ozna eny za d lení p inejmenším 

pochybné. Rozd lení na kraje se „dle p edních historických badatel “ té doby v echách 

                                                             
27 Spalová, K. Naše regio, Otisk z V stníku muzejního spolku rakovnického, 1939, s. 3. 
 
28 Spalová, K. Naše regio, Otisk z V stníku muzejního spolku rakovnického, 1939, s. 4-5. 
29 Za ty  auto i považují  nap . V. Novotného, A. V. Štemberu, J. Peka e. 
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užívalo od samých po átk  správní organizace až do 19. století. Zp sob d lení ech na 

kanáty a archidiakonáty z první poloviny 19. století podle Spalové nedošlo uznání, 

protože ho údajn  tehdejší historici nepovažovali za užite né k vyhledávání starých kraj .31  

i správní reorganizaci v letech 1848 a 1849 byla podle Spalové eská zem  

rozd lena na sedm kraj  (pozd ji t ináct), p emž se Rakovnický kraj stal sou ástí kraje 

Pražského. Roku 1855 byly v nižších instancích z ízeny okresní soudy a okresní 

hejtmanství. A koli se zrušením krajských ú ad  v letech 1860-1862 zanikly i kraje, dále 

se tento termín používal jako topický název ur ité oblasti. Rakovnický politický okres byl 

rozd len na dva soudní okresy: rakovnický a k ivoklátský. A koli nebylo výjimkou, že 

docházelo k upravení hranic kraj , rakovnicko-k ivoklátský kraj podle autor  v ele se 

Spalovou vždy p sobil jednotn , a pokud se v bec hranice m nily, pak jen velmi nepatrn . 

Jeho dávnou svébytnost a celistvost autorka demonstruje listinou z roku 1239, v níž je 

uznáván jako správní obvod „provincia Roktenensi“.32                

Pom rn asto je v souvislosti s ur ováním hranic rakovnicko-k ivoklátského kraje 

v textech p ipomínána zvláštní okolnost. Totiž že se Rakovnicko až do poloviny t ináctého 

století, kdy bylo nov  založeno m sto Rakovník, ozna uje jménem Rokytensko. Sv í o 

tom staré listiny, z nichž je možno vy íst, že první zprávy o Rokytensku se datují roku 

1130 a oblast je zde zmi ována pod názvem „Rokitnah“, „provincia Rokitnesis“ nebo 

„Župa Rokytenská“33. Až p ibližn  o sto let pozd ji, roku 1233, je vedle názvu „provincia 

Rokitnensis“ poprvé zaznamenáno také pojmenování „provincia Rakovnicensis“.34 Podle 

autor  není pochyb o tom, že jde jen o zm nu názvu, protože je podle nich „Župa 

Rokytenská“ svou rozlohou shodná s rakovnickým d kanátem a její hranice odpovídají 

hranicím pozd jšího Rakovnického kraje.  

Rakovnicko a K ivoklátsko bylo podle Rennera i dalších autor  osídleno díky 

vhodným p írodním a geologickým podmínkám, p edevším díky p irozenému ohrani ení, 

které tvo ily kopce, hory, vodní toky apod. Opevn ná sídlišt  podle nich nebyla budována 

nahodile, nýbrž v místech k tomu co nejvhodn jších, tzn. s nesnadným p ístupem, který 

zajiš ovaly kopce, p íkré ostrohy, záhyby ek a potok  a vhodná místa v bažinatých a 

mo álovitých krajinách, emuž p esn  odpovídala rakovnicko-k ivoklátská krajina. Hrady 
                                                             
31 Spalová, K. Naše regio, Otisk z V stníku muzejního spolku rakovnického, 1939, s. 10-11. 
32 Tamt., s. 17. 
33 V dobách prvotního osazení ech p edstavovala župa vyšší stupe  obecního z ízení, župní obyvatelstvo 
stav lo a opatrovalo župní hrad. Význam žup asem poklesl a s novým d lením ech na kraje zanikl úpln . 

kte í auto i d lení na župy neuznávají nap . A.V. Šembera nebo J.Peka .          
34  Renner, J. Hlava ov, stník muzejního spolku královského m sta Rakovníka a politického okresu 
Rakovnickéh,1914, c 3, s. 9. 
 



 
 

a hradišt  tak chránila samotná p íroda. Podle Rennera se v nedatované listin  

rakovnického archivu stará župa Rokytenská vymezuje na severu vrchem Džbánem až pod 

vesnice D evni ov (nov  H en ov) a Kounov a údolím do ernoci. Západní hranici ur ují 

vrchy od ernoci, mezi nimiž je ukryt i krajský mezník, od n hož už hranici definuje 

eka35 sm ující  od  m sta  Žlutic  a  Chyš,  pod  zámek Rabštejn,  klášter  v  Plasích  až  ke  vsi  

Neb ežiny, kde se u vsí Kacerov a Hrob ice vlévá do eky Mízy.36 Ta svým tokem pod 

zámkem Libštejnem, Krašovem, vsí Zvíkovcem, hradem Tý ovem až k dalšímu mezníku 

nad zámkem Nižborem ohrani uje území na jihu. P i srovnání rozlohy staré župy 

Rokytenské s pozd jším vymezením Rakovnického kraje je podle Rennera patrno, že se 

jedná o totožnou oblast, jež vždy tvo ila ur itý celek.37  

Nejd ležit jší byla podle autor  hranice severní, kde Džbánské poho í nesloužilo 

pouze jako p irozené rozd lení kraj  Rakovnického a Žateckého, ale zárove  jako p íkrá 

hradba proti „nepokojným soused m Lu an m v Žate sku“38. T mito sousedy je mín n 

bájný kmen Lu an , o nichž píše již Kosmas. Ovšem vzhledem k tomu, že z doby, kdy m l 

tento kmen údajn  žít a bojovat s echy (P emyslovci), nemáme žádné doklady, se o jejich 

existenci významn  pochybuje. Ne iní tak však auto i, když jim n kolik citací z Kosmovy 

kroniky posta í k tomu, aby reálnou p írodní hranici zd vod ovali kvazi-historickou 

argumentací. Pocit bezpe í a jasn  daného rozhrani ení podle nich ješt  umoc ovaly etné 

tvrze, opevn né kostely a trhovišt  s celnicemi, kterým zdejší krajina poskytla vhodná 

stanovišt .39  

ležitým prvkem na poho í Džbánu byl z ejm  také asto popisovaný pr smyk 

zvaný „Vrata“ p ipomínající strážnou zemskou bránu a nedaleko kopec „Stráž“, jehož 

jméno samo již evokuje hlídání a hájení hranice. „Jako mocná ze  vystupuje na 

severovýchodní hranici okresu Žbán. Žbán jest pokra ováním oné opukové vyso iny, která 

po íná u Prahy. Ze sousedního okresu Novostrašeckého táhne se tém  po hranici okresu 

sm rem severozápadním a postupuje na p du okresu Žteckého, kde ko í. Jeho široký, 

vodorovný h eb jest severn  Mut jovic prorván širokým údolím, „Ve vratech“ eným, 

kudy vede silnice z Rakovníka na Louny. Nad samými vraty jest zakon ena východní ást 

Žbánu strmým ostrohem, na n mž stával hrad, kterému hájiti bylo snadného p echodu p es 

                                                             
35 Její jméno není uvedené, jedná se o eku St elu. 
36 Z ejm  nejstarší (a nejpoeti jší) název eky Mže neboli Berounky. 
37 Renner, J. Hlava ov, stník muzejního spolku královského m sta Rakovníka a politického okresu 
Rakovnickéh,1914, c 3, s. 4. 
38 Tamt., s. 6. 
39 Ko ka, V. Rokytensko a Rakovník, stník muzejního spolku královského m sta Rakovníka a politického 
okresu Rakovnickéh, 1919, c 9, s. 23.  



 
 

Žbán z Lucka do Rokytenska“.40  Další sv tové strany župy nemusely být nijak zvláš  

opev ovány, protože se zde usadily „rodové stejného plemene“, ímž m li auto i na mysli 

kmen ech . 

Hranice Rakovnicka a K ivoklátska jsou tedy podle autor  z podstatné ásti dány 

samotnou p írodou, p edevším horami a poho ími, pop . významnými vodními toky. To 

dosv uje i Ko ka a p ipouští možnost n kterých „odchylek“ v „p irozenosti“ hranic 

zp sobených snahou udržet hranice jednotlivých újezd .41 Z hlediska geologie se podle 

Vachtla jedná o kompaktní oblast jednak s výrazným vn jším rámcem, odd lujícím tuto 

oblast od kraj  sousedních, jednak s vlastním d lením uvnit  samotného území. 

Geologicky je totiž podle n j rakovnicko-k ivoklátský kraj složen ze dvou ástí, 

rakovnické permokarbonské pánve a k ivoklátské b idli né oblasti. Pás na sebe 

navazujících poho í kraj p irozen  d lí na dv  nestejn  velká území r zného geologického 

stá í s odlišným charakterem hornin. Tyto p irozené hranice se t ší neskrývané úct : „(…) 

hranice vytvo ené um le historií a lov kem (…) jsou mnohde násilné, odporující 

irozeným krajinným podmínkám. (…) Um lými závorami a pomyslnými hranicemi nelze 

však p erušit souvislost p írodních zjev . P ed nimi se nem že zastavit p írodov dec, 

muzeální pracovník a sb ratel, ani jiný kulturní pracovník.“42 A  už je tedy hranice dána 

vrchnostenskými pom ry nebo je vyvozena z historie i z prostého rozhodnutí pov ených 

osob, jedná se o násilný zásah do p irozených krajinných podmínek. Takové vymezení je 

um lé, vzdorující reálné materialit  p írodních prvk . Není mu p iznána vlastní realita, 

takže je považováno pouze za pomyslné. lov ka schopného vnímat p írodu a krajinu 

v její celistvosti, kompaktnosti a souvislosti z ejm  n co takového nem že omezit.             

Onen vn jší rámec je podle Rennera na severu a severovýchod  tvo en poho ími 

Rovina nad Kounovem a Žbánem táhnoucím se až k evni ovu, vrcholky Louštína a 

Žalého a poho ím novostrašeckým. Jihozápadní a západní hranici ur uje od Václav 

k N meckým Ho ovicím morfologicky výrazné západo eské poho í, severozápadní pak 

op t výb žky poho í Rovina u Kounova. Je to oblast rakovnické permokarbonské pánve 

(kotliny) spojené spole nou geologickou historií, která ji odlišuje od zbytku kraje: 

„(…)polohou svou geografickou p iléhá k ní na východ  horský massiv (obšírné lesy 

ivoklátské) a na ostatních stranách ji obkli ují horské vlny; tvo ila tudíž vždy p irozený, 

                                                             
40 Renner, J. Popis politického a školního okresu rakovnického, 1902, s. 20.  
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sta Rakovníka a politického okresu Rakovnického, 1939, c 29, s. 26. 



 
 

uzav ený celek, st ed rozsáhlého úkrají (Rakovnicka) 43 “. „Celou Rakovnickou kotlinu 

ehlédneme nejlépe s hory Senecké (…). Nenasytný zrak náš nese se až ku hranicím oné 

kotliny, však K ivoklátské lesy nedopoušt jí hled ti dále k východu: na severu Žbán jako 

mocná hradba brání zraku našemu pozírati dále za hranice. Západní hranici tvo í 

Petršpurské skály, a tak ona kotlina se všech stran jest uzav ena. 44 “ Rakovník leží 

v jihovýchodním okraji a svou polohou se tak p ibližuje k druhé ásti rakovnicko-

ivoklátského kraje, která je rozlehlejší a ve svém st edu má K ivoklát.  

ivoklátsko, jak již bylo eno, náleží k jádru st edo eské b idli né hornatiny. 

Podle Vachtla ji tvo í ji Rade sko-k ivoklátská vrchovina, k ivoklátské porfyrové vrchy 

s nejvyšším vrcholem Vlastcem. Z geologického hlediska zde podle n j i p es bohatou 

tvarovou lenitost není tolik význa ných morfologických znak , které by poskytovaly 

irozené ohrani ení tak, jako v první popisované oblasti. Výjimkou je okraj hlavní 

barrandienské pánve na jihovýchod  kraje, který se v úseku p ibližn  jedenácti kilometr  

shoduje s hranicemi okresu.45  

V dalších sm rech se pak kraj vymezuje „um le“ práv  pomocí hranic okresu. Tyto 

hranice jsou ozna ovány za um lé, protože jsou vedeny v míst , kde nejsou dány 

krajinným faktorem. Dichotomie p írodní/um lé tedy znamená rozd lení hranic na takové, 

které tvo í p íroda svými „p irozenými“ podmínkami, a takové, které ur uje lov k podle 

jiného klí e. V jižní a jihovýchodní ásti podle Vachtla vede hranice od Zavidova podél 

Šípského potoka ke Krakovci a dále v po í Javornice až do místa, kde se vlévá do v tší 

eky Mže. Pod vesni kou ilou pak pokra uje údolím Zbirožského potoka k myslivn  

Slapy, mezi horou Dubinkou a Sirskou horou, mezi Bludným a Velkým vrchem a pod 

Vlastcem až k Vraní skále sm rem ke Zdicím. Severovýchodním sm rem vede kolem 

Svaté a Hudlic až ke Stradonicím, na severu pak od Krkav í hory p es Malý vrch ke 

Karlov  boud . Autor dále popisuje, že k takto vymezenému rakovnicko-k ivoklátskému 

kraji na severu p iléhá kraj lounský, na severozápadn  žatecko-podbo anským, na 

jihozápad  kralovicko-jesenický, na jihu radnicko-zbirožský a ho ovicko-berounský, na 

východ  kladensko-unhoš ský a novostašecko-slánský.46      

  Pokud se nep ihlíží k p irozenému ohrani ení, ale spíše k vymezení kraje jeho 

sousedy, vládne v popisu, až na drobné odlišnosti, u r zných autor  vzájemná shoda. Popis 
                                                             
43 Renner, J. Hlava ov, stník muzejního spolku královského m sta Rakovníka a politického okresu 
Rakovnickéh,1914, c 3, s. 4. 
44 Renner, J. Popis politického a školního okresu rakovnického, 1902, s. 18. 
45 Vachtl, J. Rakovnicko-k ivoklátský kraj po stránce geologické, stník muzejního spolku královského 

sta Rakovníka a politického okresu Rakovnického, 1939, c 29, s. 26. 
46 Tamt., s. 32-33. 



 
 

Rakovnického hejtmanství 47 , skládající se ze soudní a berní okresu K ivoklátského a 

Rakovnického, za íná Renner p edstavením polohy této oblasti v rámci celých ech. Podle 

j leží s malou odchylkou ve st edu západních ech a má nepravidelný tvar, daný 

polohou v povodí Mže a Rakovnického potoka. Na severu je hejtmanství ohrani eno 

politickým okresem Lounským, na severozápad  Žateckým, na východ  Kladenským a 

Slánským, na jihovýchod  Ho ovickým, na jihu Rokycanským a na západ  Podbo anským 

a Kralovickým.48 A koli je v takovém p ípad  popis kraje podáván bez zvláštního z etele 

na tvorbu p írodních hranic, p eci jsou zde alespo  zmín ny nejd ležit jší body jako 

poho í Džbán nebo Brdy. Jedinou výjimkou v tomto sm ru jsou k ivoklátské lesy, popsané 

ímo jako východní hranice hejtmanství.  

Podobným zp sobem vyty uje hranice kraje také údajn  první popis Rakovnicka a 

ivoklátska. Podle Ž árského se jedná o I. díl Topographie království eského 

Rakovnický kraj, vydaný za podpory císa e Josefa II. roku 1785 Jaroslavem Schallerem.49 

Hranice jsou zde dány sousedními okresy: na východ  Kou imskem a Boleslavskem, na 

jihu Berounskem, na západ  Žateckem, na severu krajem Litom ickým, roku 1714 

k n mu byl podle autora Topographie p id len  kraj  Slánský.  Dále  je  zde  kraj  popisován  

podle rozd lení na jednotlivá panství: Panství k ivoklátské, Panství krušovické, Allodiální 

panství ebe ník, Panství Ho kov, Panství Nižburk, Allodiální Panství Petrovice a Panství 

Olešná. Takový p ístup ke len ní a vymezení oblasti není ojedin lý. S podobným 

„nep ímým“ popisem hranic dle panství se setkáváme i jinde, a i když se po et a název 

panství liší, lokalizace jednotlivých sídliš  v nich obsažených by z hlediska ur ení hranic 

kraje vytvo ila tém  shodnou mapu.50  

Vrátíme-li se k definování hranic podle nejvýznamn jších p írodních krajinných 

prvk , vidíme, že vedoucí roli zaujímá popis hor, poho í, návrší apod., pop ípad  rozlehlé 

lesy a hvozdy, ovšem ani vodní toky nejsou zanedbatelnou sou ástí tvorby p irozených 

hranic. V takových p ípadech je rakovnicko-k ivoklátský kraj popisován jako oblast 

edevším v po í Rakovnického potoka a n kterých p ítok eky Mže. Jižní ást hranic 

tvo í Berounka, která tehdejší Rokytensko odd lovala nejen od Pražska, ale i Plze ska. 

Tyto hranice nejsou ekou dány nekompromisn , ob as zasahují i za ni. Hranici s 

Plze skem vymezuje eka St ela, na severu tuto roli plní potok ernoc, Džbánské poho í a 
                                                             
47 Od roku 1855. 
48 Renner, J Stru ný popis politického a školního okresu rakovnického, 1905, s. 1. 
49 Tento kn z ádu pobožných škol sestavil seznam devatenácti otázek, na n ž po vybídnutí zemského 
gubernia odpov li duchovní správci. Na základ  odpov dí Schaller sepsal popis jednotlivých míst. 
50 árský, K. Rakovnicko, stník muzejního spolku královského m sta Rakovníka a politického okresu 
Rakovnického, 1928, c 18 s. 81-94. 



 
 

ka Lod nice (Lod nický potok). Kraj od Žatecka odd luje nejen ka B eznice 

s Ra ínem, ale i zbytky opevn ní zemské hranice mezi kmenem ech  a zmi ovaných 

Lu an  rozléhající se na poho í Džbánu.51 

Vodní toky n kdy tuto roli horám dokonce p ebírají a stávají se hlavním jádrem 

definice kraje z hydrografického hlediska. Z tohoto pohledu je celá oblast jednotná, 

protože pat í k po í Berounky. Berounka a Rakovnický potok jsou podle Spalové od 

severozápadu až k jihovýchodu pomyslnou osou, k níž vedou toky ze všech sv tových 

stran. Pokud by tuto jednotu m ly n které vodní prvky narušit, jsou autorkou ozna eny za 

„odchylky“ na „malém úseku“ krajiny, pop . jen „nepatrné pot ky“ nebo dokonce 

„nepatrné po átky pot ku“, které v žádném p ípad  nemohou rušit celkovou jednotnost. 

inou t chto odchylek od vodní osy jsou podle ní dva výrazné p ed ly, jednak 

Petrovický les, Senecká hora a Pavlíkovské vrchy, a v jihovýchodní ásti Krušné hory a 

Velíz.52 

Zjistit, jak se hranice rakovnicko-k ivoklátského kraje definovaly v minulosti, lze 

podle autor  pomocí historických map. Zájem o znalost hranic rakovnicko-k ivoklátského 

kraje a o jejich význam v historii je markantní p edevším ve zkoumání nejstarších map a 

znázorn ní podle starých pramen , které provedla Spalová. Z porovnání nejstaršího 

církevního zobrazení, historické mapy ech, rozd lených na archidiakonáty a d kanáty 

z dob Arnošta z Pardubic, s pozd jšími krajskými mapami, podle ní vyplývají tém  

totožné hranice, p edevším v místech, kde jsou tvo eny p írodou. Hranice rakovnického 

kanátu, jež pat í k archidiakonátu pražskému, jsou dány na severu Džbánem, na jihu „až 

na nepatrnou odchylku“ Berounkou, na západ  St elou. Spalová považuje za zajímavou 

skute nost, že západní hranici ur ují morfologické jednotky, jakými jsou Žatecká plošina, 

Doupovské hory a Karlovarská vyso ina. Již v t chto nejstarších mapách tedy hranicích 

rozhodovaly p írodní pom ry. I srovnání s dalšími mapami z pozd jších dob, jakými jsou 

Klaudianova mapa z roku 1518, mapa Jana Krugingera z roku 1558, mapa Aretina 

z Ehrenfeldu z roku 1619, mapa M. Vogtena z roku 1712, podle ní jednozna  ukazuje, 

že ob  „subregia“ (Rakovnicko a K ivoklátsko) spolu až na Nižbor vždy souvisely, a že 

Rakovnický kraj své hranice od po átku 18. století tém  nem nil. Pokud se tak stalo, byly 

zm ny zp sobené zahrnutím p ikoupených d din do kraje nového majitele. Nov jší mapa 

z roku 1720 realizovaná Janem Krištofem Mullerem podle autorky pak vyty uje nové 

                                                             
51 Renner, J. Pr vodce K ivoklátskem a Rakovnickem, Rokycany,1908, s. 1-3. 
52 Spalová, K. Naše regio, Otisk z V stníku muzejního spolku rakovnického, 1939, s. 5-6.  



 
 

rozd lní ech na dvanáct kraj , mezi nimiž je i kraj Rakovnický.53 I když zde Rakovnicko 

oproti p edchozím mapám nabývá nesrovnateln  v tší území, stále jsou zde patrné hlavní 

body p írodní hranice, na severu Džbán, na jihu Berounka a na jihozápad  St ela. 

Po r zných politických i soudních reorganizacích kraj  lze podle Spalové za 

nejd ležit jší vymezení hranic kraj  Rakovnického i K ivoklátského, které jsou po celou 

dobu semknuté v ned litelný celek, považovat takové, které ctí p írodní pom ry. 

Rakovnicku podle ní náleží morfologicky jednotná oblast Rakovnické pahorkatiny, 

ivoklátsko tvo í ást Rade sko-K ivoklátské vrchoviny a K ivoklátské vrchy.54  

Aby Spalová upozornila na význam kraje a studiu Muzejního spolku zajistila jistou 

deckou adekvátnost, v souvislosti s porovnáváním starých map uvažuje o rakovnicko- 

ivoklátském kraji také z hlediska dalších disciplín. P edevším z pohledu antropo-

geografie, administrativy, kultury a vzd lání vyvozuje, jak d ležitým centrem je z tohoto 

pohledu Rakovník, emuž ješt  napomáhá jeho poloha ve st edu kotliny, a zárove  na 

rozhraní vrchoviny a roviny. „Z uvedeného patrno, že ve svém celku má naše zájmová 

oblast sv j význa ný ráz i svoje osobité kulturní poslání, jako d ležitá organická jednotka 

spole né vlasti p es n které odlišnosti, jež tkví v morfologii krajinné.“55  

Podle p ístupu a témat kolektivu autor  je patrné, že definování hranic není 

v prvních letech vycházení periodika primární záležitostí. Na d ležitosti však rozhodn  

postupn  nabývá, a to v souladu se vzmáhající se regionální inností kulturních 

pracovník , pro n ž vymezení hranic kraje znamená ur ení rozsahu jejich zájm  a snah o 

zachycení kulturní specifi nosti dané oblasti.  

Jedním z výrazných specifik je dokonce p ímo nejstarší vymezení rakovnicko-

ivoklátského kraje, v n mž má toto území po ur itou dobu dva soub žné, avšak odlišné 

názvy, než je starý nahrazen nov jším. 56  Tato neobvyklá skute nost v textech zaznívá 

velmi asto a s pýchou. 

koli je možné hranice kraje definovat pomocí r zných p ístup , dochází k tomu 

hlavn  pomocí významných krajinných prvk . Jedná se p edevším o hory, eky a hvozdy 

(tém  neprostupné lesy). Pokud v n kterém míst  není dostatek vhodných p írodních 

podmínek pro ur ení hranice, je s jistou mírou opovržení vedena „um le“, tzn. respektuje 

hranici ur enou lidským faktorem nap . okresní hranicí nebo pom ry vrchnostenskými. 

Auto i se ve výb ru nejd ležit jších p írodních hrani ních bod  vzájemn  shodují a 
                                                             
53 Tamt., s. 11-16. 
54 Tamt., s. 16. 
55 Tamt., s. 18. 
56 Jedná se o výše zmi ované Rokytensko neboli župu rokytenskou. 



 
 

podporují, z ejm  aby zd raznili „p irozenost“ p írodních jev  oproti „um losti“ historie a 

kultury. Otázka hranic a s ní spojená dobová p edstava „p irozenosti“ se v rámci 

autorského kolektivu formovala p edevším v okruhu geolog , geograf  a do jisté míry 

archeolog .    

Srovnáváním nejr zn jších map se auto i snaží potvrdit svébytnost a historickou 

kontinuitu Rakovnicka s K ivoklátskem jako jednotného celku s vlastní ojedin lou 

krajinou i kulturou. Ovšem je t eba si uv domit, že v samotné p írod  dochází ke zm nám 

bu  „samovolným“ (v d sledku p sobení p írodních živl  a proces ), ale také 

zp sobeným lov kem (nap . kácení les ), ímž ke zm nám hranic dochází, takže auto i 

nejspíše podávají obraz lehce zkreslený, aby zapadal do jejich konceptu specifi nosti a 

historické kontinuity kraje.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.2 Krajina poklad  a kontrastní krásy - místopis 

 

Jak jsme vid li v p edchozí kapitole, auto i v rámci vymezení hranic regionu za 

jedno z hlavních specifik rakovnicko-k ivoklátského kraje považují vhodnost krajiny 

k prvotnímu osídlení, která jednak dávným kmen m poskytuje bezpe nou ochranu práv  

díky p írodním hranicím, jednak vhodné podmínky pro p ežití nap . hojnost vodních tok  a 

úrodná p da. O d ležitou charakteristiku se nejedná pouze v otázce hranic, ale také ve 

snaze ur it typické znaky celého regionu, což spolu vzájemn  souvisí. Usazení prvních lidí 

na tomto území mu podle autor  p idává na výjime nosti, protože je v tomto ohledu 

jedním z mála eských kraj , a protože již v prav ku tvo ilo samostatnou svéráznou 

oblast.57 Tento pobyt je všemi autory považován za jistotu, o níž se nepochybuje, ímž je 

zd razn na starobylost osídlení a kontinuita p íznivých životních podmínek, dokonce i 

es krajinné zm ny, jež se udály.58 

V následující kapitole bych ráda rozvedla, jakým zp sobem se prvotní osídlení 

podle autor  V stníku a regionální literatury vepsalo do charakteristiky zdejší krajiny, 

které další prvky považují za p ízna né pro zkoumaný kraj a jaké charakteristiky lze 

v jejich symbolickém popisu míst vysledovat. 

Typická pro kraj je podle autor  s osídlením spojená sí  starodávných sídliš , 

hradiš , tvrzí a pozd ji hrad  nebo jejich z ícenin, jejichž existenci podkládají mnohými 

archeologickými nálezy na území celého Rakovnicka i K ivoklátska.59 V období neolitu 

byla z celého okresu osídlena pouze Rakovnická kotlina, považovaná za bezesporu 

nejúrodn jší ást. Nejvýznamn jším prvotn  osídleným místem „uprost ed obrozené 

írody“ je shodn  podle autor  v ele s Rennerem „známé“ území okolo Lubné nedaleko 

Rakovníka. Památky neolitické kultury byly nalezeny také u Chráš an, Kn ževsi a 

Mut jovic, v ostatních oblastech kraje už je tato kultury smíchána s kulturami nov jšími. 

UChráš an bylo objeveno poh ebišt  skr enc , od Nového Domu p es Lašovice až 

k H ebe ník m a Šlovic m sahá tzv. západní skupina jiho eských mohyl. Další úsp šné 

                                                             
57Žebera, K. N kolik pohled  do prav ku Rakovnicka, V stník muzejního spolku královského m sta 
Rakovníka a politického okresu Rakovnického,1939, c 29, s. 34.   
58Zm ny p vodní tundry s mo ály a potoky v travnatou step zanášenou pískem a prachem z vyschlého bláta 
diluviálních vod nejpodrobn ji popisuje Renner ve lánku „Rakovnicko v dob  p edhistorické“. 
59 P edm ty jsou nalézány jak p i nahodilých pracích, tak p i úmyslných archeologických výkopech.  



 
 

archeologické bádání bylo provedeno u H edel, Nesuchyn  a Branova. O pobytu kmen  

kultury bylanské podle Rennera sv í poh ebišt  u Sence atd.60 

i popisu starodávných sídliš  a potažmo celého území Rakovnické kotliny auto i 

píší o „rozsáhlé a úrodné náhorní rovin “, „nehlubokých potocích“, „úrodných 

pastvinách“, „hojn  travnatých lu in podle potok “ a polích vedle „okrajních les “, 

„porostlinách s hojnými, travnatými místy“, o místech s „ ernou zemí“, která jsou 

poz statky sídliš , nikoli bývalých milí  ve d íve zalesn ných  krajinách, jak by se 

„nezkušenému pozorovateli“ mohlo zdát.61 Terén vždy tvo í jen „mírný svah“ nebo „mírné 

návrší“ a klesá „ponenáhlu“, pot ky se „hluboce za ezávají“ 62 . Kotlina je bohatá na 

„rozsáhlé obilní nivy“, jsou zde chmelnice, na návrších „mírn  zvln né nehluboké lesy“ a 

„zámožné osady“ leží v „zeleni ovocných sad “.63 Pohled na kotlinu je „ut šený“, pole 

jsou „tu ná“, „lu ní“ a „žírná“, malebnost této ást kraje dopl uje m sto Rakovník.64 P i 

popisu chráš anského sídlišt  a poh ebišt  Renner probádanou krajinu p irovnává k textu: 

„Vrstvy tam prokopané se ukázaly jako listy veliké knihy otev ené, v níž možno ísti tomu, 

kdo má smysl pro minulost, na které je budována p ítomnost.“65 Metaforou krajiny jako 

otev ené knihy, v níž lze íst, z ejm  myslel skute nost, že krajina m že být jakýmsi 

médiem, které zprost edkovává p íb h minulosti. Ovšem pouze za p edpokladu, že ho 

umíme správn íst. Podobným médiem podle n j m žou být hrady a hradišt  díky poloze, 

opevn ní, stavb  a nález m, které k nám mohou promlouvat.66 

Vedle Lubné je asto vyzdvihovaným památným místem hradišt  u Stradonic. 

Tímto  hradišt m  Renner  rozumí  plá ,  která  vyvstává  p i  ústí  Habrového  potoka  do  eky  

Mže, p ík e se svažuje k Nové Huti a Stradonicím a na stran  k Berounu souvisí 

s vypuklinou, kde už její strán  nejsou tak srázné. 67 Jak ješt  uvidíme, jeho popis je 

typickým popisem krajiny hradiš  a tvrzí ve v stnících a regionální literatu e. Stradonické 

                                                             
60 Renner, J Rakovnicko v dob  p edhistorické, stník muzejního spolku královského m sta Rakovníka a 
politického okresu Rakovnického, 1915, c 4 s. 44. 
61Renner, J. Chráš anské sídlišt  a poh ebišt , stník muzejního spolku královského m sta Rakovníka a 
politického okresu Rakovnického, 1931, c 11, s. 94.  
62 Soukup, J Památky práce lov ka diluviálního v Lubné, stník muzejního spolku královského m sta 
Rakovníka a politického okresu Rakovnického, 1914, c 3, s. 44. 
63 Spalová, K Spalová, K O pomístných názvech okresu rakovnického, stník muzejního spolku královského 

sta Rakovníka a politického okresu Rakovnického, 1917, c 6, s. 4.  
64 Spalová, K Hrad Krakovec, Praha,V. Neubert,1929, s. 2. 
65Renner, J. Chráš anské sídlišt  a poh ebišt , stník muzejního spolku královského m sta Rakovníka a 
politického okresu Rakovnického, 1931, c 11, s. 95. 
66 Renner, J Hlava ov, stník muzejního spolku královského m sta Rakovníka a politického okresu 
Rakovnického, 1914,c3, s. 3. 
67Tamt. s. 57. 



 
 

hradišt  podle autor  proslulo hlavn  nálezem zlatých a st íbrných mincí a drobných 

edm .  

Takový „poklad“ však v rakovnicko-k ivoklátském kraji není výjimkou. Podle 

Soukupa již v 17. století zaznamenal Balbín zprávu o nálezu zlatých mincí, tzv. duhových 

misek, na ho e Velíz u Kublova. Dále Soukup uvádí popis Václava Krolmuse, který nález 

mincí u Podmokel považuje za „nejv tší na sv  poklad“. Nález nepopírá, pouze 

Krolmusovo konstatování považuje za p ehnané, p emž sám poklad ozna uje za „v 

pravd  královský“, a p ipouští spekulace ohledn  p esného ur ení místa a p vodu 

pokladu.68 Nejpravd podobn jšímu místu nálezu se podle n j íká „zlatá díra“a od roku 

1898 je p ipomínáno kamenným památníkem. A koli ur ení mincí Vydrou, jenž studoval 

místní nálezy, pokládá za mylné 69 , cituje ho, aby p esv iv  prezentoval jedine né 

historické bohatství zdejší krajiny ukryté pod nánosy hlíny: „V bec jest jen pro tam jší 

krajinu, jmenovit  pro K ivoklát, Nižbor, Tý ov … veškeré pozornosti hodno, že v r zných 

dobách jakoby roztroušené spousty zlata, zvlášt  po deštivém po así, jež myln  vydávají 

za misky duhové a mimo n  pon kud podobné mince st íbrné, ale pozd ji, pak všeliké 

né i mosazné sou ástky prsten , et , spon, jehlic, p ezek a podobných … na polích 

vymleto bylo, že tedy nález podmokelský, co se tý e kus , nebyl prvním, ale ovšem 

nejznamenit jším.“70Poklad podle Soukupa nevyvolal velký zájem jen u nás, ale také 

v cizin , p emž je asto p ipomínán v literatu e a archeologii slouží jako „vzácný 

pramen“. 

estože se na území Rakovnické kotliny nacházejí v nejv tší mí e dávná sídlišt  a 

v lesích K ivoklátska p evážn  slovanská hradišt  a staro eské hrady, není to pravidlem, 

jde spíše o etnost. Zatímco popis krajiny na severu Rakovnicka tuto ást reprezentuje jako 

vlídné a p ív tivé zázemí prvních obyvatel, hornatá krajina jeho jižní ástí - K ivoklátska 

je autory popisována jako „divoká“ p íroda s vysokými kopci, stržemi a hlubokými lesy. 

Významným pojítkem dvou krajinn  odlišných „regií“ je Stará eka neboli Berounka a 

Rakovnický potok, a pokud v popisu sídliš  nebo hradiš  a hrad  nefiguruje ona, tak je to 

který jiný vodní prvek, nap . eka, potok, strouha, rybník atd. K ivoklátsko je ve 

srovnání s „úrodnou krajinou“ ipska a Pražska ozna eno za „lesnaté“ a „nep ístupné“, 

                                                             
68 Soukup, J Na pam  stopadesátého výro í nálezu pokladu u Podmokel, stník muzejního spolku 
královského m sta Rakovníka a politického okresu Rakovnického, 1921, c 11, s. 52-53. 
69 Soukup je p esv en, že se jedná o zlaté misky duhové, které prý nosila jedna z Furstenberských kn žen 
na K ivoklát  na šatech.  
70 Soukup, J. Na pam  stopadesátého výro í nálezu u Podmokel, stník muzejního spolku královského 

sta Rakovníka a politického okresu Rakovnického, 1921, c 11, s. 56. 



 
 

dnes plné mohylek (starodávných hrob ),71 lesy tvo í „zelenou hradbu“, nacházejí se zde 

„p íkrá“ a „strmá úbo í“ a „nep íliš široké“ a „uzounké h bety“, „ostrohy“, „mo álovité 

lu iny“, „zalesn né svahy“ a „hluboké p íkopy“. 72  Jedná se o planinu „rozbrázd nou 

etnými údolími“ s „kuželovitými homolemi“, „ostrohrannými“ skalami, pokrytými 

„hlubokými mohutnými“ lesy. Typické jsou osam lé myslivny u lesních k ižovatek a 

hradní zdi na „ostrozích“ “k ivolakých“ vodních tok . 73  Podle Spalové i dalších už 

nejstarší historické zprávy charakterizují tuto krajinu primárn  jako lesnatou.74 

Jeden z nejvýzna jších krajinných prvk , eka Berounka, byla se svými p ítoky 

podle Rennera hlavním ukazatelem cest p i usazování rakovnicko-k ivoklátského kraje 

slovanskými p edky. Práv  v její blízkosti byly vybudovány hrady: v t sním sousedství 

stadonického hradišt  Miesenburg – hrad nade Mží neboli Nižbor, knížecí dv r Zbe no, 

hrádek K ivoklát, Branov a Tý ov. Na p ítocích pak Jen ov a Jivno na Klí av , na p ítoku 

Rakovnického potoka Hlava ov, na p ítoku Javornice na Krakovském potoce Krakov. Na 

rozhraní plemene ech  a bájných Lu an  stál již zmín ný hrad Žbán a východn ji 

Louštín, tvrz Dub a Kounov. Kolem hrad  stály etné tvrze: Nezabudice, Hracholusky, 

Sk iva , H ebe níky, Skryje, Šlovice, Sadlno, Mod ejovice, Slabce, Chlum, Senec, 

ina, Petrovice, Šanov, Olešná, Krušovice a Dub.75 

Stejn  jako hradištím a starodávným nález m je i hrad m a tvrzím v textech 

nována zna ná pozornost. Auto i je nejen popisují a upozor ují na jejich významnost a 

ležitost, ale snaží se uvád t na pravou míru r zné spekulace ohledn  jejich pravých 

názv , p vodní polohy apod. P i popisu v tšina z nich bez váhání odkazuje na Augusta 

Sedlá ka 76 , jehož charakteristiku k ivoklátských les  a hrad  v nich ukrytých z ejm  

považují za nejvýstižn jší. 

I když podle jeho mín ní máme mnoho krásných les , žádný z nich nemá 

„takových bohatých d jin“ jako lesy k ivoklátské, ímž má z ejm  na mysli hlavn  d jiny 

hradu K ivoklátu, který podle n j práv  místním les m vd í za to, že se stal „nádherným 

                                                             
71 Renner, J Rakovnicko v dob  p edhistorické, stník muzejního spolku královského m sta Rakovníka a 
politického okresu Rakovnického, 1915, c 4,s.65. 
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sídlem královským“.77 Jedná se tedy o bohaté d jiny provázanosti starobylých les  a jejich 

pán , kte í o n  pe ují78 jako o „klenot drahý“, „cizinc m podivuhodný a krásný poklad“.79 

Svou „d myslnou“ polohou se podle n j k ivoklátské hradišt  výborn  hodilo k založení 

hradu, jenž stojí na vysokém skalnatém ostrohu, omývaném Rakovnickým potokem a 

chrán ném pr rvami porostlými lesem.80 Vlastnosti nejbližšího okolí hradu se vtiskly i do 

samotného jména. Podle Ko ky se v eském ná í i na Slovensku slovem „klát“ rozumí 

evo, klacek a složeninou „K ivo-klát“ les s nízkými a k ivými stromky, zakrn lý porost 

na skalách, tzv. „zabab ený“ les, což dosv uje jméno skalnaté ostrožny hradu, jejíž 

východní ásti se íká „Baba“.81 

Sedlá ek na K ivoklát nahlíží jako na m sto i les koexistující ve vzájemné 

harmonii, v níž jsou stavení a „um lecké klénoty“ a bující „množství rozmanitého 

stromoví“ v idylickém souladu podporovaném veselým zp vem lesního ptactva. Samotný 

Hrádek, jak se K ivoklátu íkalo podle jeho d ev ného p edch dce v lesích, Sedlá ek díky 

jeho zachovalosti, kráse, znamenitosti a d stojnosti adí ke Zvíkovu a Valdeku. 82 

Podobnou symbiózu p írody s kulturou sleduje i Renner, když v dobovém popisu m ste ka 

píše o velmi úhledných domcích se zahrádkami v t sné blízkosti „vo avého lesního 

stromoví“ a k ovin, které zde „zdobí každé míste ko“, a „mile lahodí oku“. Údolí se svým 

okolím v jarním ase p irovnává k zahrad , kterou oživuje zp v ptactva.83Na podzim pak 

lesy v blízkosti „perly eských hrad “ „hý í nevídanými barvami.“84 ivoklát je pro n j 

místem, které „po všechny asy“ p itahoval milovníky lovu i „ctitele p írodních krás“, a 

jeho  skrytost  v  lesích  podtrhává  tím,  když  píše,  že  sem  stále  rád  „zabloudí“  ten,  kdo  

pot ebuje „pook át v lesním tichu“.85 Ko ka i jiní se nad d stojnou krásnou a jedine nou 

atmosférou hradu s jeho okolím sklán jí v úct , kterou se snaží vyjád it jeho obšírnými 

popisy, ovšem podle Ko ky by opravdu p iléhavého popisu byl schopen pouze „Bohem 

posv cený básník“.86 
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Strmá úbo í, vysoké kopce a hluboké lesy, jak vidíme, nemusí nutn  vyvolávat 

„temný dojem“, naopak se práv  uprost ed takové krajiny m že skrývat nejedna 

„harmonická zahrada“. Jako d ležitý prvek v popisu romantické krajiny tedy vystupuje 

kontrast, jenž ješt  více umoc uje genius loci, specifickou atmosféru území, na n mž je 

jeho pozorovatel vlastn  neustále v o ekávání, co mu zdejší krajina nabídne. Kontrast tak 

popírá jakoukoli jednostrannost i prostotu p írodní krajiny, a naopak zaru uje 

rozmanitost, p ekvapení a snad i katarzi. Takový kontrast však není doménou pouze 

ivoklátska, i „vlídná“ Rakovnická kotlina skýtá v tomto sm ru jistou bohatost. Na 

íklad okolí hradu Krakovce (autory hrd  nazývaného hrad Krok v a Hus v) je Spalovou 

popisováno jako území, které ukazuje „jiné krásy“, je „jiného rázu“, nazývané obyvateli 

„režná strana“, jež však není bez „p vabu a zajímavosti“.87 Sám hrad v jejím popisu v sob  

snoubí protiklady, když se nabízí „malebný pohled“ na vo avé strán  nad soutokem dvou 

potok , a zárove etná okna z íceniny „smutn  hledí do kraje jako vyhaslý zrak 

nezdolného hrdiny“ a na vnímavou mysl p sobí žalostn . 88Podobný protiklad vidíme u 

Ko ky, který hrad popisuje jako „mohutný olb ím“, jehož rozvalené zdi a pustá okna „zejí 

na nás jako obrovská elist holé lebky“, a i když dále p irovnává hrad k mrtvole, p eci 

„hrd  vévodí širému okolí“.89 

Sí  detailn  popisovaných hrad  a knížecích dvor  sloužila jako ideální zázemí 

generacím P emyslovc  k odpo inku v tichu, klidu a bezpe í les , což op t odkazuje na 

symbolické vymezení k ivoklátských les  jako „zahrady klidu a bezpe í“ oproti krajin  

divoké, „vydané napospas živl m“, a zejména k lov m a honitb  zv e, které zde byl podle 

autor  vždy dostatek.  Podle Ko ky i dalších autor  byl prvotním ohniskem zájmu 

(„klí em“ tehdejšího Rokytenska) zemských knížat dv r a lov í sídlo Zbe no pro svou 

polohu uprost ed krásných les  a zárove  blízkost od Prahy. Odtud se s družinou rozjížd li 

po lesích a stav li další „sli né útulky“.90Snadná dosažitelnost od hlavního m sta je velmi 

ležitá charakteristika K ivoklátska a sít  hrad  v n m ukrytých. V moderním smyslu 

slova se tedy jedná o jakousi „rekrea ní zónu“ v blízkosti m sta. Nechleba k ivoklátské 

panství p ímo ozna uje pojmem „voluptární“, ímž míní místo klidu a oddechu, snadno 

dosažitelné sídlu panovník , a hlavn  vhodné k „lovecké kratochvíli“.91 Na pravou míru 
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uvádí p edstavu místního obyvatelstva i n kterých spisovatel , že se zdejší lesy mohou 

chlubit p evážn  starými a obrovskými stromy, které tvo í skoro neproniknutelnou houš . 

Podle n j tato skute nost odpovídá snad dob  starov ku a st edov ku, ímž také ubírá této 

krajin  romantického rázu divokosti p írody.92 K ivoklátsko tedy podle autor  nevd ilo 

své proslulosti ani tolik rozsáhlým les m, jako bohatství zv e a pov stným lov m. Ovšem 

je t eba vzít v úvahu fakt, že bez p íhodných krajinných podmínek by nebylo ani zv e, ani 

hon . 

Rozmanitým interdisciplinárním popis m kraje v textech vévodí, vedle Rakovnické 

kotliny a m sta Rakovníka, eka Berounka a specifická krajina kolem jejího toku, který 

proudí hlubokým a širokým údolím. Další její názvy eka „Stará eka“ i „ erná voda“ 

odkazují jednak k jejímu údajn  nejdelšímu stá í z ek u nás, jednak k jejímu zabarvování 

od p íkrých skal vystupujících na b ezích.93 Charakteristická je odlišnost jejího pravého a 

levého b ehu. Pravý b eh je podle Rennera typický st ídáním pozvolného a místy naopak 

velmi p íkrého stoupání, resp. klesání. Rozv tvené a široké h bety, hluboká údolí a etné 

stržemi s pot ky, porostlé rozlehlými jehli natými a listnatými lesy, nad nimiž vystupují 

mohutné skály, luhy a rokle, osam lé vrchy a táhlé kopce podle Rennera tvo í mnohá 

romantická zákoutí. Levý b eh Berounky na území rakovnického okresu je podle n j po 

celé délce strmý a porostlý jehli natým lesem.94 estože by tato strana toku mohla p sobit 

monotónním a tím pádem mén  zajímavým dojmem, podíváme-li se na ní z pohledu 

geologie, jak iní Michálek, je minimáln  stejn  zajímavá, ne-li zajímav jší. Podle n j je 

práv  na tomto b ehu bohat  vyvinuta soustava „zlom “ a „p esmyk “, ímž rozumí 

obnažené vrstvení b idlic a jejich m nící se sm r. 95  Michálek nám na rakovnicko-

ivoklátský kraj nabízí velmi neot elý pohled, když se zabývá geologickým „slohem“ a 

„vrstvením“ a jeho vlivem na „tvá nost“ krajiny. Krajinu pak pozorovatel m že vnímat 

jako (stále pozvolna se m nící) výsledek p sobení r zných p írodních sil a zd vodnit si 

nap . tvar, pop . „tvá nost“ kopce, eky nebo skály, p emž práv  údolí Berounky, „ erné 

vody“, jak se ece také íká, charakterizuje viditelnost t chto prastarých proces . 

Za zmínku stojí jist  i to, že si Renner uv domuje vliv nadmo ské výšky a 

otev enosti nebo uzav enosti krajiny na podnebí kraje, které se práv  díky r zným 
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krajinným dispozicím v severní a jižní ásti okresu liší.96 Odlišná charakteristika dvou 

popisovaných „subregií“ se také velmi z eteln  ukazuje ve výkladu místních jmen, kterému 

se v nuje velká ást autor , a pokud ne p ímo, alespo  na studie svých koleg  odkazují. 

Z hlediska reprezentace krajiny rakovnicko-k ivoklátského kraje je výklad jmen osad a 

místních názv  d ležitý, protože se v n m ve v tšin  p ípad  odhaluje charakteristika 

zdejší krajiny, p írodní podmínky místa, a to nejen v p ítomnosti, ale i v minulosti. 

árský p ikládá výkladu jmen osad v tší význam než jen poznání jejich p vodu. 

Jeho „hlubší smysl“ vidí v poznání historie, života pohanských p edk , které p er stá až ve 

vlastenecký apel, protože tím „budíme a posilujeme svou lásku k drahé domovin “.97 Podle 

Mrázka jde o d ležitý v dní obor související s vlastiv dným studiem, které hlavn  u itelé 

„v ele propagují“. Zvláštnost místních jmen na Rakovnicku podle n j spo ívá v tom, že 

tšinou nejsou odvozena ze jmen osobních, jak je tomu v sousedních okresech. 98 

V pojmenování se daleko více uplat uje „povaha místa a porost“.99 Pro Spalovou mají tzv. 

„pomístná“ jména vedle geografické d ležitosti také význam „kulturn -historický“, 

protože charakterizují krajinu, tém  „netknutou p írodu“a ukazují p sobení lov ka 

v ní. 100 Zajímavé je podle ní zjišt ní, že hustota topického ozna ení je v tomto kraji 

v obráceném pom ru k osídlení krajiny, což znamená, že v tém  neobydleném lese se 

„krok za krokem“ setkáváme s místním názvem.101 

Ze studia významu topických pojmenování, která popisují p írodní obraz v 

minulosti, Spalová krom  toho, že p íroda byla jiná, hluboké lesy rozsáhlejší s v tším 

množstvím divoké zv e a mo ál , vyvozuje také to, že K ivoklátsko bylo na lesy bohatší 

než Rakovnicko a že zalesn ný terén byl vyšší. V minulosti bylo v kraji málo osad, jejichž 

hranic by se nedotýkal les, což dokazují názvy nyní bezlesého terénu. P íklad jmen osad a 

„pomístných“ názv , která jsou v n jakém pom ru k lesu: Velká a Malá Buková, Hvozd, 

ár; „v bu in “, „na borech“, „vepránky“, a která dosv ují d ív jší mo ály a divokou 

zv :„v lužinách“, „v touni“, „vl í hora“, „rysová“, „v bob ích“ atd.102 
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Bohatšího a pest ejšího pojmenování se podle Spalové dostává míst m na 

ivoklátsku pro jeho v tší krajinnou rozmanitost. Názvy ukazují na kopce a poho í podle 

tvaru, velikosti a rozlohy nap .„h ebeny“, „p ík ice“, „špi atky“, „brdatka“ na 

ivoklátsku a „skalky“ „kop iny“ a „pahrbky“ na Rakovnicku. Dále vystihují vzhled, 

vlastnost nebo povahu kopc  nap . „pleše“, „bludný“, „st íbrnice“, „Kozlehora“ apod., 

stejn  je tomu pojmenování níže položených míst nap . „úpo “, „krásná dolina“, „bý í“ 

rokle atd. Roviny mají svéjednoduché ozna ení („na rovin “)nebo podle vlastností trati 

(„ ervenice“, „u bílých hlin“) i vystihují její polohu („ve struhách“, „na koutku“) i její 

okolí („pode b ehy“, „u palou ku“) atd.  Místní pojmenování také asto odkazují na 

rostlinnou a živo išnou íši, takže je možné si vytvo it obraz o pestrosti zdejší flory a 

fauny. Názvy potok  výstižn  charakterizují krajinu, jíž protékají („Steklý“, „Úžnice“, 

„Klí ava“, „Klucná“).103Práce, jakou auto i v nují podrobnému místopisu k ivoklátsko-

rakovnickému okresu, je obdivuhodná, pro zachycení specifi nosti tohoto území je však 

zajímav jší zam it pozornost na ástjeho unikátních míst, kterou popisují. Krom  hrad , 

ícenin a památných osad, v jejichž pop edí stojí královské m sto Rakovník, jsou to staré 

kostelíky, kamenné památky, významná a oblíbená místa v p írod  apod., kde podle autor  

vládne mocný genius loci. 

Jedním z t chto nezam nitelných míst je asto op vovaná kapli ka sv. Eustacha 

nad K ivoklátem, postavená na konci 17. století, zasv cená patronu myslivc  a nesoucí 

legendu o jelenu s k ížem v parozích. Podle Pátka je málo tak vkusných lesních nebo 

polních kapli ek, o jejíž proslulosti v kraji nem že být pochyb: „Kdo by neznal té prosté 

kapli ky, postavené na samém okraji les  k ivoklátských! Kdo mohl by zapomenout 

krásné vyhlídky od ní sm rem k Jáchymovu, Zbe nu, dol  do údolí Mže a vysoko nad 

ekou na druhém b ehu ležící Poho elec! Ona vítá turistu, jdoucího od Lán na K ivoklát a 

otevírá naše lesy tomu, kdo sm uje krásnou cestou do Lán!“ 104 Zatímco podle Pátka 

Mikovec v textu z poloviny 19. století lituje, že se K ivoklát net ší velké turistické 

návšt vnosti105, autor sám již ve svém popisu explicitn  po ítá s pohledem turist , kte í 

brázdí rakovnicko-k ivoklátský kraj v po átcích cestovního ruchu první republiky. P vab 

tohoto místa spo ívá v propojení kulturního prvku – skromné symbolické kapli ky 
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s prvkem ist  p írodním - jeho polohou na vysokém kopci umož ující jedine ný výhled 

do okolní krajiny. 

Jiná krajinná scenerie op t spole  s dílem lidské ruky tvo í i dalšími autory asto 

ipomínané výjime né místo. Jedná se o kostel sv. Jiljí a jeho p ilehlé okolí, jež obestírá 

tajemná atmosféra nejen tím, že není známa doba vzniku stavby, ale i jehonezvykle 

osam lá poloha v polích nedaleko Rakovníka. V d ív jších dobách se podle Rennera 

severozápadn  od kostelíka rozprostíraly Olešenské lesy, které zabra ovaly stavb  grunt , 

a sm rem k m stu zahrady a pole. V sousedství býval mlýn ur ující nejzazší hranici 

stských grunt , kde stála katovna. Zvláštní„náladu místa“ umoc uje i skute nost, žese 

na prot jším „Šibeni ním vrchu“ vykonávaly popravy. Po zrušení mlýna zde podle 

Rennera z stalo pouze úplné ticho, protože se p estal ozývat zp v lidu z polí a „smutné to 

zákoutí“ oživoval jen zp v ptactva.106 Soukup ve svém popisu aspekt katovny a poprav 

naprosto opomíjí a vyzdvihuje p itažlivost kostela v jeho prosté architektonické 

jednoduchosti a cituje Wintra, jenž o n m napsal, že „nezná poeti jšího místa“. 107 

Poeti nost jeho okolí oproti „stínu smrti“ podtrhává i Renner popisem romantické 

poustevny108  v jednom z roh  kostelního h bitova, zahrady a studny, jež se dochovala 

dodnes.„Bývalé idylické zákoutí“ ovšem bylo znehodnoceno srážkou královských a 

císa ských vojsk roku 1620, kdy francouzské armád  posloužilo jako 

prachárna. 109 Skute nost, že území v t sné blízkosti Rakovníka, kde se památná 

bitvaodehrála, je nám tem prvního lánku prvního ísla V stníku, ukazuje na významnost, 

jakou této historické události, a hlavn  místu, na n mž se odehrála, auto i p ikládají. 

Z Rennerova lánku je možné vysledovat roli p írodních krajinných podmínek, kterou v 

bitv  sehrály.110 

„Koho vábí les  chlad a prostranná zelená klenba jejich jest mu milejší než st echy 

besídek a malované stropy, kdo p ednost dáváš konzert m pta ím p ed konzerty um lc , 

vyjdi odtud lesem do nedaleké hájovny Merkovky.“111 Tak Renner propaguje výletní místo 

v bu in  fürstenberské obory, nedaleko obce Lužné, kde p ed dv ma stoletími objevil lesní 
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adjunkt Jiljí Merkl pramen železité vody. Pátek uvádí, že p estože byl pramen knížetem 

Fürstenberkem pojmenován dle jeho nálezce a patrona myslivc , les , t lesn  postižených 

a ochránce lesní zv e sv. Jiljí, lidé místo nazývají Merkovka. Byla zde vybudována 

kapli ka, hájovna a malá láze ská budova, jejíž zisk byl odvád n do luženského 

chudinského fondu. I zde tedy osobitost místa udává p írodní element v podob  železitého 

pramene uprost ed bukových les  a lidská innost, jež ho obklopila budovami a u inila 

snadno p ístupným. Když vyrostla konkurence v tších lázní, Merkovka z stala „známým 

výletním místem (…) v klínu bukových les , kam docházejí výletníci z dalekého okolí, 

aby tam za parného léta ztrávili p kné odpoledne v lesním tichu pod košatými 

buky.“ 112 V souvislosti s eským láze stvím upozor uje Trejbal minerální bohatství 

rašeliny u obce Olešná. 113  Turistický kontext v popisech n kterých míst ukazuje na 

ležitou charakteristiku krajiny, jakou je klid, ticho a pocit bezpe í, tedy území vhodné 

pro odpo inek, osv žení a radost z její osobité krásy.  

Ojedin lým místem tvo eným nezam nitelnou k ivoklátskou p írodou je podle 

Rennera hluboké romantické údolí jednoho z p ítok  Mže, Úpo ského potoka, tekoucím 

pod rozvalinami hradu Tý ova. Podle n j m žeme najít jen málo tak krásných míst, 

protože p sobí „jakoby p íroda byla snesla všechny své p vaby v tento tichý, skrytý 

kout.“114V údolí na po átku 19. století stála budova pojmenovaná „Cukrárna“, v níž se 

ipravoval cukr z mízy b íz a javor . Krásu zde tedy tvo í  p írodní krajina ve spojení s 

lidským faktorem (z ícenina hradu, cukrárna). Tyto prvky, p írodní a kulturní, se velmi 

patrn  vzájemn  prolínají: hrad je rozvalen v d sledku p sobení p írodních živl , cukrárna 

slouží ke zpracování mízy okolních strom . Symbióza p írodních a kulturních prvk  

v krajin , využívání p írodního bohatství, a zárove  pokora p ed ním je velmi 

charakteristickým rysem, jak ješt  uvidíme dále.  

 Podle Rennera se v tomto kraji také asto mluví o jeze e, ímž se míní místo zvané 

„Jezero“, skryté v údolí dalšího p ítoku Mže, Zbirožského potoka, nedaleko obce Skryje. 

Místo díky romantickému vodopádku ve skále lákalo nejen obdivovatele z daleka, ale i 

držitele k ivoklátského panství, kte í zde po ádali procházky a besídky.115 Skryjské jezero 

                                                             
112Pátek. F Pramen sv.Jiljí u Lužné (Merkovka), V stník muzejního spolku královského m sta Rakovníka a 
politického okresu Rakovnického, 1933, c 23, s. 85. 
113 Václav Trejbal, Nerosty Olešenského rašeliništ , stník muzejního spolku královského m sta Rakovníka 
a politického okresu Rakovnického, 1930, c 20, s. 121. 
114 Renner, J Popis politického a školního okresu Rakovnického, Rakovník, 1902, s. 27. 
115Tamt. s. 28. 



 
 

i  jezírka  za  sv j  specifický  p vab  vd í  p írod  (voda  a  skály)  a  jejím  proces m  a  

prom nám, díky nimž i s vodopádem vznikla, a to bez d sledk  lidské innosti. 

 Specifická místa v rakovnicko-k ivoklátské krajin  jsou i ta, kde na pam  n jaké 

události (nap . zlo inu) nebo pro ozna ení vrchnostenské hranice i jako pomník stojí 

kameny s r znými zna kami i kamenné k íže. Zabývá se jimi Renner a nachází je 

nej ast ji p i silnici, na k ižovatkách, u mlýn , ale i na místech zcela opušt ných. 

Kamenné památky sv í i o tom, že na území Rakovnického okresu vedly dv  

nejd ležit jší zemské stezky, jižním cípem stezka chebská a severní ástí stezka sedlecká 

(erfurtská). Pro autory mají tyto památky zasazené v krajin  sv j význam. Pro Rennera 

znamenají „listy kronik jednotlivých krajin“, které nám mohou p iblížit jeho minulost.116 

 Z rozsáhlého místopisu ve V stnících a regionální literatu e vyplývá, že na 

specifi nosti regionu se podílí n kolik charakteristických prvk . Jsou to starodávné 

památky bývalých sídliš , hradiš  a mnohých archeologických poklad  evokující hlavn  

dobu prvotního osídlení a sí  hrad  a z ícenin související s po átky myslivosti a 

oblíbeností zdejších les  jako tiché, klidné a krásné „rekrea ní zóny“ poblíž hlavního 

sta. Op t je zd razn na jinakost severní a jižní ásti kraje, která zako enila i 

v samotných jménech osad a názvech míst, kterou zjem uje eka Berounka, jež p írodn  

odlišná území sjednocuje a v souh e s romantickými zákoutími podél svého toku se stává 

významným krajinným elementem. D ležitým prvkem popisu romantické krajiny je 

kontrast spo ívající v symbolickém vymezení k ivoklátských les  jako p írody „divoké“, 

„temné“ a „nevyzpytatelné“, v níž se zárove  vyskytují místa tichá a harmonická, jako 

stvo ená k rozjímání, skryté „zahrady klidu a bezpe í“. Taková místa nejsou výjimkou a 

ejm  není náhoda, že je jejich etnost v tší práv  ve více „kontrastní“ k ivoklátské 

krajin  než na území Rakovnicka. asto je jejich osobitost a zvláštní charakter vytvá en 

výše popsaným propojením prvku kulturního (d sledky lidské innost) a p írodního 

(d sledky p írodního p sobení), a  už se jedná o rozsáhlé lesy a p sobení jejich pán  v 

nich, symbiózu „lesního m sta“, prostou kapli ky s jedine ným výhledem, lázn  pod 

košatými buky i kamenný k íž na rozcestí. 

 

 

 

 

                                                             
116 Renner, J Kamenné památky, stník muzejního spolku královského m sta Rakovníka a politického 
okresu Rakovnického, 1937, c 27, s. 61. 



 
 

4.3 Od Kata po cempery – literární zpracování kraje  
 

V p edchozí kapitole jsme prost ednictvím reprezentace typických míst rakovnicko-

ivoklátského kraje m li možnost poznat, jaké prvky auto i považují za typické, a p iblížit 

si jaké významové souvislosti auto i s t mito místy spojují a jak je p enášejí na 

charakteristiku celého území. P i popisu t chto míst zpravidla zmi ují n jakou pov st, 

píse , zvyk nebo zvláštní historii, která se k nim váže. Od prvních ísel vydávání V stníku 

autory tento literárn -folkloristický pohled zajímá a snaží se kraj p edstavit jako tém  

nevy erpatelný pramen literární inspirace.  

Následující kapitola by m la p inést pohled na charakteristiky literárního obrazu 

rakovnicko-k ivoklátského kraje, jak ho reprezentují auto i ve V stnících a regionální 

literatu e.117 Pro lepší  p ehlednost je rozd lena do ty ástí:  Hrad K ivoklát  a jeho okolí,  

Rakovník a jeho okolí, Podžbánsko a Hrad Krakovec. Struktura jednotlivých kapitol je 

dána r znými literárními žánry d l (poezie, próza, lidová slovesnost, pov sti, pop . lidové 

zvyky), jež se t mito ástmi kraje inspirovaly.    

 Nechleba uvádí, že každá zem  a každý národ má sv j les, do n hož se vt luje 

„skute ná historie“ i alespo  r zná „lidová podání“. Podle n j je p itom velmi málo les , 

které by se t šily tak všeobecnému zájmu jako lesy k ivoklátské, za což údajn  vd í své 

rozsáhlosti, bohatosti zv e a blízkosti hlavního m sta. Sou asn  však nepopírá, že i ásti 

chudé na lesy jsou t sn  spojeny s národními d jinami a vztahuje se k nim rozmanitá 

„prostonárodní“ literatura.118  

Hlavním d vodem zájmu autor  o zachycení, pop . srovnání literární innosti 

spojené s krajem je jistý druh obavy z nep íznivé doby sou asné a budoucí, která nep eje 

pam ti lidové slovesnosti. Proto usilují o zachování literárních, ale i sporných ústních 

památek119 na svéráznost regionu pro budoucí generace, dokud je to ješt  možné. D vod 

však m že být mnohem mén  zatížen národním étosem „vzk íšení“ lidových tradic, a 

prost  se jako nap . u Pátka m že jednat o snahu p iblížit „vzd lanému turistovi“ krajinu 

zajímav ji, tzn. „oživenou d jem známého díla krásné literatury“.120 Je  tedy  po ítáno  s  

                                                             
117 Pro ujasn ní je vhodné poznamenat, že v kapitole p jde pouze o autory a jejich díla, která jsou uvedena ve 

stnících a regionální literatu e v daném období. Kraj totiž nepochybn  inspiroval i další spisovatele. 
118 Nechleba, A Lesy k ivoklátské, stník muzejního spolku královského m sta Rakovníka a politického 
okresu Rakovnického, 1921, c 11, s. 27. 
119 Na mizející p edávání ústní tradice a jejího v asného zachycení se zam uje Hornov-Karpat jev. 
120 Pátek, F. ivoklátsko ve vzpomínkách a krásné literatu e, Rakovík, 1927, s. 3. 



 
 

pobytem turisty v krajin , jehož intenzitu se auto i snaží prohloubit znalostí literárních d l, 

ale i místních zvyk  a ústní tradice a u init ho tak ješt  zajímav jším a p ínosn jším.      

Jak jsme vid li v p edchozích kapitolách, v textech je autory neustále reflektována 

odlišnost dvou specifických ástí kraje, a ani v jeho literárním zpracování není tato 

dichotomie opomenuta. Sama Spalová ve „veršované h ce“ zachytila „dvojí tvá “ a 

„dvojí krásku“ krajiny Rakovnicka:  

 

„Rakovnicko – m kce zvln ná a usm vavá tvá ,         Pohle me na tvá  druhou! 

když mocný dárce – Slunce – sype zlata zá                 Je zasmušilá, uzav ená - 

do polí, luk s ostr vky les  šachovnic                          jizev hlubokých a vrásek plná: 

i v erve  brunátnou háj  chmelnic. –                         To úžlabí a srázy tvá  její rozrývají, 

V zeleni ovocných sad  z íš výstavné vesnice,       hluboké hvozdy v stínu staletých strom                                  

od nich jak stuhy se táhnou cesty, silnice (…)             t  ukrývají – (…)“121 

 

 

Hrad K ivoklát a jeho okolí 

 

ivoklát je astým nám tem nejen beletrist , ale i básník . Hrádek se svým 

okolím nabízel p evážn  „temné“ nám ty jako uv zn ní, boj, tragédie, smrt apod. Ovšem 

není  to  pravidlem,  protože  se  našli  i  tací,  kte í  op vovali  krásu  a  klid  místních  les i  

láskyplné iny našich panovník . Velkou inspirací byly d jiny hradu, do nichž se 

promítaly d jiny celého národa. S k ivoklátskými lesy je spojeno mnoho loveckých a 

pytláckých historek, asto založených na ú edních dokladech. 

Spalová ve výše citované básni dále pokra uje ve výkladu o spojení minulosti 

ivoklátska s historií celé zem , ukrytou p edevším v osadách, hradech a jejich 

íceninách: „N které místo našeho kraje v historii celonárodní úlohu hraje. V hlubokých 

ivoklátských les  klín eské historie úsvit z íme…“122 Jedná se o jedno z velkých témat 

literárních d l inspirovaných krajem, jak uvidíme dále. 

Pátek uvádí, že na hrad umis uje d j své nejznám jší básn  Na K ivoklát  G. Dörfl, 

který popisuje svou lásku k dce i jednoho z obyvatel K ivoklátu. Hrad je pro n j smutným 

a temným, zárove  však i kouzelným místem, nenabízejícím zlo, jak by o ekával, nýbrž 

lásku. Rozsáhlá báse  ivoklát, rýmovaná kronika od Kaizla-Vyškovského do básnického 

                                                             
121 Spalová, K. Naše regio v pásmu d jin (veršem), Rakovník, 1944, s. 1. 
122 Tamt. s. 2. 



 
 

jazyka p evádí lánek F. Mikovce, který vyšel pod názvem Hrádek K ivoklát v Lumíru 

roku 1852. Mikovec zde velebí architektonickou krásu hradu a jeho romantickou polohu. 

Svou historií a d ležitostí ho cení ješt  výše než Karlštejn nebo Zvíkov a popisuje zdejší 

asté pobyty P emyslovc , spojené s pov stmi o zrad  a smrti. Kaizl-Vyškovský k básni 

ipojuje ješt  drobn jší verše, v nichž popisuje místní h bitov i okolní krajinu, p edevším 

eku Berounku.  

Velmi cenná je podle Pátka mnohem pozd jší básnická sbírka ivoklát A. Trýba, 

karlovského123 rodáka, obzvlášt  pro znalce místních les , protože v ní nalezne „mnohou 

patrii, již si byl zamiloval“. Z básní je podle n j cítit srde ná láska k „tichým les m“, 

jejichž poetickou náladu pochopí jen ten, kdo zde pobývá v r zných ro ních dobách.124 

Sbírku tedy Pátek vyzdvihuje p edevším proto, že jsou v ní s láskou popisována konkrétní 

místa, blízká snad každému rodákovi. V epilogu básník k ivoklátské lesy ozna uje za 

jedinou út chu lov ka, která bez otázek p ijme všechen jeho žal, ukonejší ho a p inese do 

rozhárané duše mír. Jsou pro n j bezpe nou jistotou, z níž se bojácn  vrací zp t „do sv ta“. 

125 Místní lesy jsou zde chápány jako prostor mimo „b žný sv t“, jako jakási „rajská 

zahrada“, sféra bezpe í, klidu a míru. Trýba k ivoklátská krajina inspirovala také 

k pohádkám Pohádky st íbrného pramene, jejichž názvem kopíruje pojmenování „St íbrný 

pramen“ ve „St íbrnému luhu“ nedaleko hradu, a Vodníkova nev sta,  což  sv í  o  

pohádkovém charakteru k ivoklátské krajiny a jejích zákoutí.  

Posledním básníkem hradu jmenuje Pátek J. Jahodu a jeho List z K ivoklátu, psaný 

„biblickým slohem a dýšící biblickou prostotou“, v n mž uv zn ný biskup Jan Augusta 

píše eským brat ím126, p emž Pátek báse  otiskuje celou s p áním, aby byla hodn tena 

a ší ena.127 Hrad je zde prezentován jako kruté v zení a temná kobka, v níž lov k p ežije 

pouze s pomocí víry. Spíše jako literární kuriozitu Pátek uvádí Píse  o haví ích stínaných 

u m sta Pod brad a Hradu K ivoklátu léta Pán  1496, 5.srpna, jejímž autorem je sedlák F. 

Vavák. V písni je zmín n pro k ivoklátské lesy typický motiv honby, již uspo ádal hrab  

Jan Josef z Valdštejna pro císa ovnu Alžb tu. 

ivoklátem p ímo „nadšen k práci literární“ byl podle Pátka Karel Hynek Mácha, 

který ho u inil d jišt m prvního dílu ivoklad nedokon eného historického románu 

                                                             
123 Vesnice Karlov leží asi 7km od K ivoklátu. 
124 Pátek, F ivoklátsko ve vzpomínkách a krásné literatu e, Rakovník, 1927 s. 4. 
125 Tamt., s. 5. 
126 Augusta byl na hrad  uv zn n i se svým tajemníkem Jakubem Bílkem. Navšt vovala je Filipina 
Welserova, což znázornil A. Seifert na malí ském plátn  a n kolik literát  ve svých dílech. 
127 Pátek, F ivoklátsko ve vzpomínkách a krásné literatu e, Rakovník, 1927, s. 6. 



 
 

Kat. 128  P íb h vypráví o zajetí krále Václava IV., jenž nedobrovoln  p ijíždí na hrad 

v doprovodu svého kata, hlavní postavy. Kat je charismatický muž s tragickým úd lem, 

který si uv domuje, že nedosáhne toho, na co má právo, a p esto se snaží bojovat se svým 

osudem, aby ho (a tím i sebe) zm nil. K ivoklát a hluboké lesy kolem n j, kterým se 

dostává podrobného, typicky „máchovského“ popisu, jsou podstatnou sou ástí d je. Jako 

by jen taková krajina – vysoké kopce, srázovité, husté a hluboké lesy v mlze, krkolomné 

stezky na p íkrých srázech, dramatické skály, Berounka se svým mocným proudem, 

vznešený hrad skrytý uprost ed „divoké“ p írody apod. – mohla všechnu tragi nost nejen 

pojmout, ztotožnit se s ní, ale také ji prohloubit a zesílit. Krajina K ivoklátska tedy 

v Máchov  podání zcela souvisí s romantickým pojetím tajemna, nebezpe í, smrti a 

rozpolcenosti, protože i ona sama je v sob  ukrývá. Pátek cituje popis noci: „Byla krásná 

jarní noc; úplný m síc práv  nad lidomornou vystoupil ze šerých oblak , a slzavá jeho zá  

st íb ila b ízu, jejížto v tve na p íst eší lidomorny tajemným ševelily šeptem. Po celém 

hrad  hluboké panovalo ticho, jaké se rozloží st nami temných žalá , k nimž po obou 

stranách úzkého dvore ka železná vedla dvírka, kdy kat v pov ím zahvízdne me  a 

bezživého v zapomenutém kout  zakopávají v zn ; jen v tichu lidomorny uhnízd ný 

doupnák truchlivou nad hrobem zavražd ných asem krátkou zastonal píse . Z hluboka 

pod hradem šum l ervený potok a odlehlý jednozvu  klepal mlejn. Z dálky hu ela 

Berounka.“129      

Pátek uvádí n kolik dalších autor , kte í z historie hradu a skute ných postav s ní 

spojených erpali inspiraci pro svoji prozaickou tvorbu. J. Svátek v románu o 

nejslavn jším k ivoklátském v zni Janu Augustovi ze  na K ivoklát  vypráví o 

dlouhých šestnácti letech jeho nedobrovolného pobytu ve v zení, jehož poslední roky mu 

zna  zp íjem ovaly návšt vy Filipíny Welserovy, tajné manželky arcivévody 

Ferdinanda  Tyrolského.  V  románu  se  stýká  role  K ivoklátu  jako  státního  v zení,  která  je  

upozad na návratem k jeho prvotnímu ur ení - lov ímu zámku eských panovník . 

V p íb hu hrad paraleln  vystupuje jako temná kobka i bezpe ná skrýš zamilovaných 

manžel , oživovaná bujarými ve ery eské šlechty. O jiné slavné dvojici na hrad  píše 

podle „národní pov sti“, v níž dal Karel IV. k hradu shromáždit slavíky z okolních háj , 

aby zpívali manželce Blance z Valois v dob  šestined lí130, A. Dostál v povídce Slavi í 

stezka na K ivoklát . D jinný obraz z doby Karla IV.  

                                                             
128 Tamt., s. 4. 
129 Tamt., s. 6. 
130 Karel Egon Ebert tuto pov st zveršoval. 



 
 

Z historie K ivoklátu erpal Z. Winter, pro autory V stníku a regionální literatury 

poeta par excelence, jehož osob  bude více místa v nováno v kapitole o významných 

postavách kraje. Ten si podle slov Pátka K ivoklát „zamiloval“ a po bádání v pramenech 

„chut  a s láskou lí il život na starém hrad  i jeho okolí.“131 Na p íklad v povídce Kdo 

s koho? vykresluje láskyplný vztah již zmín né dvojice - Filipíny Welserovy a Ferdinanda 

Tyrolského utajený v k ivoklátských hvozdech. „Mladá paní hled la zamyšlena jsouc na 

vrchy lesnaté, jichž prsa oblékala se již u ve erní páru. Snad se jí p ece stýskalo po sv . 

Kteráž by byla všemu sv tu z ejm  oznámila svoji lásku k synu císa ovu velikou, horoucí: 

byla odsouzena na to, aby ji p ikryla v l  vonných les  k ivoklátských, aby ji kryla 

v chladných zdech starobylého hradu na samot .“ 132  Op t se setkáváme s motivem 

ivoklátu jako „zahrady klidu a bezpe í“, místa mimo „okolní sv t“. V tomto p ípad  

zárove  plní funkci „skrýše“, prostoru pro tajemství a svým zp sobem pro hlavní hrdinku 

„p íjemného v zení“, z ehož m že také pramenit i její soucit s v zn ným Janem 

Augustou. Do knihy Malé historie ze života staro eského Winter za adil povídku Z les  

ivoklátských s typicky k ivoklátským nám tem spojeným s myslivostí a hony - 

pytláctvím.       

Pokud tematiku literárních d l autor  19. století rozd líme do pomyslných kolonek 

na romantické pojednání o smrti, temnot , tajemství a hloubce les  i lidské duše a pojetí 

ivoklátska jako krásné pohádkové krajiny a „zahrady klidu a míru“, m žeme se ho 

idržet i p i popisu krajiny v lidové slovesnosti a v literárním zpracování místních pov stí, 

v nichž auto i na základ  výb ru „lidových“ motiv  a jejich zasazení do ur itého 

významového kontextu ukazují specifické pojetí k ivoklátské (a dále i rakovnické) krajiny. 

Protože podle Pátka ke sb ru a studiu kramá ské poezie dochází až v posledních 

letech, k dispozici je zatím jediná zaznamenaná kramá ská píse  z K ivoklátu. Její d j se 

odehrává na hrad , k n muž vede „cesta zlá a dlouhá“, což nejspíš dosv uje divokost 

írody, bránící pohodlnému p ístupu. P ijíždí rytí  a dozvídá se, že jeho dcera porodila 

dít . Protože ona vše popírá, vyvede jí otec na „vysokou v ž“, kde ji nechá mu it. V že 

hradu jsou výrazným prvkem v popisu K ivoklátu a asto samotného d je p íb  (nap . 

ž hladomorny popisuje i Mácha). T sn  p ed smrtí dcera p izná vlastního syna a otce 

ujistí, že není d vod ke hn vu, protože dít  je královské krve, ímž ho uvrhne do 

strašlivých vý itek, a umírá. Chladnou atmosféru podtrhává popis bíle zasn žené, „mrtvé“ 

krajiny v kontrastu s „vranýma kon ma“, na nichž do hradu p ijížd jí rytí i. Jeden z nich 
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oslovuje K ivoklát a ptá se po své milence, zabije jejího vraha, vezme novorozen  a 

navždy se lou í se svou drahou i hradem.133 K ivoklát je v písni d jišt m smutného p íb hu 

o „zbyte “ tajné lásce a dvou vraždách. Hrad tuto tragédii nejen unese, ale svoji 

architekturou a „náladou“ ješt  podpo í. 

Podobn  kontrastní dojem „dvojího tematického uchopení“ (výše zmín ných 

kolonek) vyvolávají i Rennerem sebrané pov sti vážící se ke K ivoklátu a jeho okolním 

hvozd m. Na jedné stran  se v nich setkáváme s tématem smrti: pov st o zrádném 

Lorkovi, který nedaleko zbe enského dvorce zabil knížete B etislava II. a sám pak i 

s kon m spadl do hluboké rokle, v níž se nabodl na vlastní me 134, o Janu Zajícovi, který u 

e zastavil a zabil Jind icha Korutanského prchajícího s loupeživou družinou 

z Prahy135, o vlada i Vršovic  pokoušejících se na vrchu Velízi o smrt knížete Jaromíra, 

jenž s pomocí sv. Jana K titele zachránil v rný druh Hovora136 atd., a zjevování duch , 

kte í nemohou dostát posmrtného klidu: pov st o duchu lakomého sedláka z Broum, který 

za života posunoval mezník d lící pole ve sv j prosp ch, a po smrti nev l, kam mezník 

uložit137, o duchu muže bloudícím v jednom z pokoj  nižborského zámku, kde za života 

vraždil, kterého sv cenou vodou a požehnáním vysvobodil až kaplan z Nové Huti138 , 

podobn  zbavil prokletí k iv  p ísahajícího šafá e kn z z Hudlic, který vysv til mlýn a 

dv r na Karlov , kde duch obcházel139 atd.  

Na stran  druhé jsou zde místní lesy reprezentovány jako pohádkové území 

poklad : pov st o pokladu na hrad  Jivn , k n muž se, stejn  jako ke všem jiným hradištím 

a hrad m, otevírá vchod jen o Velkém pátku, Svatojánské noci a Št drém dnu 140 , o 

pen zích ukrytých ve vykotlaném dubu nedaleko Svaté141 nebo o zlaté kvo  sedící na 

zlatých vejcích v místech, kde bývala již zaniklá osada Protivná142, místo skýtající ochranu 

a bezpe í: pov st o út ku rytí e Paška tajnou chodbou z v zení hradu Tý ova a jeho úkrytu 

v lesích143,  a  již zmi ovaná „zahrada ticha,  klidu a odpo inku“: pov st o „Králov  dubu“ 
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v  lese  u  Broum,  pod  nimž  p i  honech  rád  odpo íval  Václav  IV.144 nebo o p vodu názvu 

osady M ste ko, jež p vodn  pojmenovala královna Konstancie „Míste kem“, kam ráda 

chodila z hradu K ivoklátu proti toku Rakovnického potoka odpo ívat do malebného 

údolí. 145  Svou úlohu v pov stech hraje i eka Berounka jako mocný vodní živel, 

prost ednictvím n hož se, jednou s pomocí erta pod Tý ovem 146 , podruhé chytrého 

sedláka u Nezabudic147, hlavní postavy zamyslí nad svými iny a napraví.                                     

 

Rakovník a jeho okolí 

 

astým nám tem literárního zpracování m sta Rakovníka jsou r zné verze pov stí 

o jeho založení. N kolik z nich uvádí Renner. Podle jedné tak u inila kn žna Libuše, když 

dle znamení boh  ur ila nejvhodn jší místo, p emž kopání prvních obyvatel odhalilo 

neoby ejn  velkého raka148. Jiná verze pov sti mluví o žen , která žila v mlýn  nedaleko 

kostelíka sv. Jiljí, a když p išla bída a mor, díky zoufalé, ale i odvážné myšlence, že sebe i 

své d ti otráví údajn  jedovatými raky v potoce, odhalila zdroj stravy, za kterým se 

ist hovali i další obyvatelé149.  

Další verze pov sti o založení tohoto historického m sta jsou v básnické form  

podány ve V stnících. Jednu uvádí Karel A. Polánek v básni M. Havelky Rakovník., v níž 

je popsán lítý boj pána z Kokrdova, proti pánu z Hlava ova, který v zní jeho otce a 

zabra uje mu v lásce k mladé dívce, po níž také touží. Pozd jší zánik obou hrad  pak dává 

íležitost k založení a r stu nového m sta v údolí potoka s raky.150 Na založení m sta 

Libuší a Krokem, vále né útrapy a houževnatost m sta, které vždy znovu nabírá zp t svoji 

sílu a slávu, vzpomíná K. Novák v básni Rakovníku. 151  Ve v tšin  verzí „zakládací 

pov sti“ hraje zásadní roli Libuše, pop . Krok, což odkazuje k pohanským ko en m kraje.   

Spalová v básni Veršovaný pohled do „zlatého v ku“ Rakovníka velebí dobu kolem 

roku 1588, kdy Rudolf II. Rakovník povyšuje na m sto královské. Autorka zde p ipomíná 

vyhlášenost zdejších chmelnic a piva, upravenost m sta a hlavní památky v ele 
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s gotickým chrámem sv. Bartolom je a zvonem Bartolom jem, pro sv j arovný zvuk také 

nazývaným „campana mirabilis“, a podle pov sti p ejmenovaným na Žebrák152. Zmínka o 

zvonu Žebráku nechybí v žádném popisu m sta, což ukazuje na symbolické spojení zvonu 

s minulostí a obyvateli m sta, a váhu, jakou mu auto i p isuzují. D ležitou roli zvonu p i 

oslavách povýšení m sta popisuje Spalová: „za ním v mohutné symfonii i hlasy ostatních 

zahlaholily, a tak v lahodné harmonii se díky srdcí lidských i kovových slily. (…) A ty, 

jenž v této p  tkvíš ko eny svými, jsi v zanícené mysli spojen srdci kovovými s p edky 

(…).“153 V souvislosti s jedine nou slávou rakovnického piva ve st edov ku uvádí Koní ek 

proslulý latinský výrok „Unus papa Romae, unus portus Anconae, una turris Cremonae, 

una ceres Raconae“, který podle n j nej ast ji citují milovníci m sta, stejn  jako citát J. I. 

Libertina, vystihující p irozenou náklonnost obyvatel ke svému m stu: „Jako ptá ek mezi 

ptáky – tak je rád rak mezi raky.“154              

Ve V stnících je uvedeno i n kolik písní složených v Rakovníku: v jedné, která 

podle Soukupa vznikla již p ed rokem 1820 a je nápodobou lidové písn , se zpívá o 

neveselém život  vesnického kantora155. Jedním z d vod  otisknutí písn  do V stníku je 

jist  i pieta, protože její autor (V. Fiala stejn  jako její „zachovatel“ syn J. Fiala jsou 

pochování na rakovnickém h bitov ). Další dv  jsou tématiky vojenské, v prvním p ípad  

se jedná o píse  zaznamenanou Trejbalem a vypráv jící o na první pohled skryté ví e 

vojáka156, v p ípad  druhém o cyklus dvanácti vlasteneckých básní jmenovaný „Vojanské 

písn " od M. Havelky, po ínající básní Odvod a kon ící básní Návrat. Písn  byly podle 

Spalové zveršovány v Rakovníce a vydány roku 1854 v Praze. Autorka v nich 

zaznamenává inspiraci Tylovou písní Kde domov m j, ale i lidovými písn mi a ve 

smutných ástech pak modlitbami i vznešenými hymny. Celkovému dojmu z cyklu podle 

autorky vévodí vybídka ke state nosti a lásce k vlasti.157 

Pokud bychom m li jmenovat jediného autora, jehož Rakovník, jeho okolí a snad 

celý kraj inspiroval k rozsáhlému literárnímu dílu, nem že to být nikdo jiný než 

zmi ovaný Z. Winter. P estože se ve V stníkách jeho jméno vyskytuje hojn , zevrubn jší 

                                                             
152 Spalová, K. Veršovaný pohled do „zlatého v ku“ Rakovníka, 1943, s. 4-6. 
153 Tamt., s. 6-7. 
154 Koní ek, J. Libertin v „Rá ek“, stník muzejního spolku královského m sta Rakovníka a politického 
okresu Rakovnického, 1935, c 25, s. 95. 
155 Soukup, J Píse  o vesnickém kantoru, stník muzejního spolku královského m sta Rakovníka a 
politického okresu Rakovnického, 1916, c 5, s. 26-29. 
156 Trejbal, V Modlitba vojáka v kostele z karet, stník muzejního spolku královského m sta Rakovníka a 
politického okresu Rakovnického, 1937, c 27, s. 73-75. 
157 Spalová, K „Vojanské písn “ složené v Rakovníce, V stník muzejního spolku královského m sta 
Rakovníka a politického okresu Rakovnického, 1939, c 29, s. 64-66.  



 
 

rozbor autorovy literární inností se objevuje až ve form  stati Zikmund Winter J. S. 

Machara pozd ji p ednesené v eskoslovenském rozhlase. Jedná se o „apologii“ Wintra, 

jehož dílo Machar spole  s dílem Jiráskovým ozna uje za vrchol historické novely a 

románu. Zásadní roli v jeho tvorb , jmenujme alespo  Starobylé obrázky z Rakovnicka a 

druhý díl Rakovnické obrázky, sehrál rakovnický archiv, který Winter velmi d kladn  

studoval, aby správn  a pravdiv  zachytil „ducha doby“ ve všech podrobnostech. Machar 

plody  toho  bádání,  se  zájmem  up eným  p edevším  na  15.,  16.  a  17.  století,  ozna uje  za  

„v decké mosaiky“, jimž zna ná kritika ze strany profesionálních historik  ani autor  

krásné literatury neubírá na jejich p ínosu. Nejen p ed- a pob lohorský Rakovník, ale i 

jeho rozsáhlé okolí díky Wintrovu studiu historicko-kulturních monografií „ožívá“, aby ho 

tená  mohl vnímat „všemi smysly“ a aby se podle slov Machara stal sou asníkem 

prostého, zapomínaného lidu, jehož život je nám v autorov  díle podáván do posledního 

detailu.158 

ležitým nám tem pro literární tvorbu inspirovanou Rakovníkem je podle d l 

edkládaných autory V stníku založení m sta zpracované v r zných verzích pov stí i 

básní, které bez problému existují vedle sebe, aniž by se vzájemn  vylu ovaly. Dalšími 

výraznými prvky hodné literárního zachycení jsou nejstarší m stské památky v tšinou 

spojené s n jakou pov stí a slavností události, které vyzdvihují význam Rakovníka nejlépe 

v rámci celé zem . V souvislosti s vlastenectvím auto i uvád jí písn , které zde byly 

složené, dodávající odvahu a apelující na tená e ( i poslucha e) z pot eby odvahy a lásky 

k vlasti. Nejhloub ji m sto (jeho historie) inspiruje Z. Wintra, ímž se ukazuje jako velmi 

bohatý literární pramen, z n hož je možno erpat inspiraci pro p íb hy kraje zasazené do 

íb hu celonárodního.         

Zatímco pov sti lokalizované do K ivoklátska se nesou spíše v „temném“ duchu, 

pov sti týkající se oné „usm vavé tvá e“ kraje – Rakovnicka, mají spíše pohádkové 

nám ty. V pov stech sebraných Rennerem vystupují zví ata: bezhlavé ovce u Pavlíkova, 

které straší opozdilé pány jdoucí v noci z hospody159, v l uv zn ný ve h edelské zvonici, 

díky jehož bu ení se osad íká „Bru ánov“ a jejím obyvatel m „Bru áni“160, arod jnice 

sletující se o filipo-jakubské noci u Újezda161, babka ko ená ka lé ící pomocí bylinek 
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v míst , které se pozd ji nazvalo „Nesuchyn “ (nesu chýn  – po staro esku šípek)162 nebo 

vodník ve vsi Malinová, který škodil pouze lidem s nedobrými zám ry 163  apod. Jiné 

pov sti navozují atmosféru tajemna, protože vypráv jí nap . o osad  „Dorfle“, která se 

jednoho dne propadla do mo álovité zem  a zbyla po ní jen hluboká studánka „Dorfelka“, 

v níž neustále ví í voda164 i o kostelíku sv. Gotharda, který m l stát uprost ed vsi Krupé, 

ale p es noc se po átky stavby vždy záhadn  ocitly na návrší za vsí, kde byl nakonec 

postaven. Jeho zvony se podle pov sti sami rozezvu í, hrozí-li válka nebo mor.165       

Pom rn  mnoho pov stí z území Rakovnicka je založeno na tématu víry: jednou 

pom že  ženina  víra  vysvobodit  mrtvého  švagra,  který  se  nestihl  p ed  smrtí  usmí it  s  

bratrem166, jindy jsou svatým Rochem vyslyšeny mlyná ovy prosby o odvrácení moru 

z Rakovníka, za což je sv tci vystav na kaple167 apod. Na r zných místech Rakovnicka 

stojí podle pov stí hmatatelné d sledky nevíry: kámen zvaný „Kamanná panna“ nedaleko 

Lišan, v n jž zkamen la bezbožná dcera hlava ovského pána168, nebo skupina kamen  

v lese mezi P inou a Petrovicemi pojmenované „zkamen lé stádo“, které se prom nilo 

v kameny pro potrestání bezbožného ov áka169.                       

Okolí Rakovníka je v pov stech spojováno se silnými ženami, jejichž state né iny 

se vepsaly do krajiny v podob  místních názv : Hanu, která osvobodila lid od útrap svého 

manžela, hlava ovského pána, a kraj od nep átel, p ipomíná podle pov sti myslivna 

„Hana“ a vrch v královských lesích „na Hané“ nedaleko Hlava ova170, vesnice „Kn ževes“ 

dostala jméno své zakladatelky kn žny Libuše, která zde se souhlasem boh  dala vystav t 

opevn nou osadu na ochranu obyvatelstva.171Zachycení svéráznosti kraje nehledají auto i 

pouze v literatu e, ale snaží se její obraz nalézt i v praktikách lidových zvyk  na 

Rakovnicku. Nap . folklorista Soukup pátrá po p vodu ozna ení „cempera“ b žn  

používaného pro neupravenou ženu, p emž objeví dávný zvyk, podle n jž na Št drý den 

celou vesnici obcházel cemperák i cempery. Zvyk provád ný na konci 19. století autor 

v rámci Rakovnicka lokalizuje pouze do t ech osad u Rakovníka, jeho praktikování mu zde 

dosv ili a popsali pam tníci a místní rodáci. Vždy se jedná o postavu „strašidla“, která 
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na Št drý den p ijde do každé rodiny a hrozí tomu, kdo se p íliš najedl, vypáráním b icha a 

následovným vycpáním hrachovinou. Tento scéná  se s drobnými odchylkami odehrává 

v každé vesnici stejn . V Ryšín  vesnici obchází jeden cemperák, a krom  d tí vyhrožuje i 

dosp lým, tudíž jeho poslední zastávkou je hospoda. Odtud se podle Soukupa „strach 

z cemperáka“ ujal i v rámci jakýchkoli hostin mimo váno ní as.172 V sousedním Chlumu 

o Vánocích chodí dv  cempery, p emž jedna s nožem hrozí a druhá vybírá „výkupné“ 

v podob  o ech  apod. V nedaleké Sk ivani už cempera chodí op t jen jedna. V samotném 

Rakovníku Soukup post ehl už je jakousi „ozv nu“ mizejícího zvyku v podob  ozna ení 

neupravené ženy jako cempery a výhružky ur ené zlobivým d tem. A  by se podle úzce 

vyzna eného teritoria uplat ování zvyku mohlo zdát, že jde o jev zcela specifický, Soukup 

takovou domn nku popírá uvedením studie K. Rozuma, v níž autor poukazuje na zvyk 

obcházení perucht, perycht i perut snad každé vesnice na Pod ipsku. Scéná  i „rekvizity“ 

zvyku na Rakovnicku (hlavn  verze na Chlumu) i Pod ipsku se pln  shodují. Autor tedy 

„chození cemper“ nepovažuje za nic výjime ného, protože se jedná jen o obm nu jména 

téhož zvyku, který se vyskytuje i jinde v echách.173 

Jiný lánek Soukup v nuje pov re né ochran  velikono ními k ížky, jež se d laly 

z „ko ek“ posv cených na Kv tnou ned li, a jejich v cným i asovým úpravám z d vodu 

zm n náboženských pom  v zemi. Uvádí praktikování tohoto zvyku v r zných krajích 

zem , p emž na konce svou pozornost zam uje na Rakovník a n které okolní osady. 

Charakteristiku zvyku provád ného na Rakovnicku podle autora vystihuje popis 

rakovnického pam tníka, narozeného v Ryšín . P ed Kv tnou ned lí mladíci v lese 

na ezali pu ící vrbové proutky, tzv. „ko ky“, které svázali v „koš ata“, p emž „košt “, 

jež obsahovalo i v tvi ky tisu, bylo nejcenn jší. 174  Na Kv tnou ned li je odnesli do 

kostela, kde byly p i slavností mši posv ceny. Od tohoto dne až po Velký pátek 

z posv cených proutk  ( asto s pomocí dosp lých) svazovali k ížky. Další fází byl pr vod 

vsí s „klepa kami“ a „ ehta kami“ na Zelený tvrtek, v jehož pr hu se zpívalo a p i 

kolika zastaveních také modlilo. Na Velký pátek pak  p ed ranním klekáním vyšli 

mladíci (v n kterých osadách také jejich rodi e), aby ješt  p ed východem slunce za 

od íkávání modliteb zapíchli k ížky do osetých polí. V ilo se, že t i posv cené, ob adn  

umíst né (intenzita rituální ob adnosti se nelišila jen osada od osady, ale i stavení od 
                                                             
172 Pokud už host necht l od hostitele p ijmout další jídlo, vyvstala otázka: „To se bojíte cepmeráka?“  
173 Soukup, J Když ješt  chodívaly cempery, stník muzejního spolku královského m sta Rakovníka a 
politického okresu Rakovnického, 1929, c 19, s. 107-116.  
174 Soukup upozor uje na to, že s jedovatostí tohoto stromu byli naši p edci dob e obeznámeni, a p esto se 
pro n j od Rakovníka vydávali až k Tý ovu a Skryjím, kde jedin  rostl. Z ejm  tato snaha souvisí s vírou 
v zapuzení polních šk dc  díky jeho v tvi kám v k ížku.   



 
 

stavení) k ížky v každém poli úrodu ochrání p ed krupobitím a jinými živelnými 

pohromami.175 Posv cené „ko ky“ se pro ochranu v šely také do okna domu a dobytku 

do chléva. Rozší ený zde byl také zvyk na Velký pátek p ed snídaní n kolik „ko ek“ 

spolknout pro zachování dobrého zdraví. Prvotní prastarou podobu tohoto zvyku Soukup 

vidí v pov e o zahán ní sn ti a pták  bylinou neznámého jména, zakopané do ty  úhl  

v osení, zaznamenané G. Pliniem Secundem.176 

Výrazným a specifickým tématem literárního zpracování kraje je tedy zachycení 

místn  typických lidových zvyk  a zp soby jejich praktikování. 

 

Podžbánsko 

 

Národními pov rami, pranostikami, d tskými íkadly a za íkáváním v oblasti pod 

poho ím Džbánu, tedy na Podžbánsku, se zabývá Hornov-Karpat jev. Podle n j se 

venkovský lid zcela nevzdal víry v nadp irozené síly, které jsou v jádru zbytkem pohanské 

víry ve zlé duchy.177 Téma pohanství ko enící v íkadlech, pop vcích, písních, koledách, 

pov stech apod. autor v daleko v tší mí e rozvádí ve své knize Džbán a jeho mythy, kde je 

lí na ty, které se vztahují k prav kým jarním mysteriím vzk íšení slunce (mýtus slune ní) 

a ty, v nichž se mluví o drakovi (mýtus dra í).  

V prvním p ípad  autor odhaluje „literární otisky“ vykonávání pradávných 

slune ních mysterií v íkadlech a pop vcích apod. vykonávaných na džbánském poho í, ale 

i jejich „hmotné otisky“ v krajin . Popisuje místo na džbánském chlumu „Rovin “ mezi 

Kounovem a Pn tluky, na n mž se uchovaly celé ady vizír  v podob  megalitických 

kamen , starší mapy toto místo ozna ují jako „Božišt “178. Podle Hornova-Karpat jeva se 

s nejv tší pravd podobností jedná o „obzorový slune ní kalendá “ pohanských kn ží 

sloužící práv  p i praktikování jarních mystéií. 179 V druhém p ípad  porovnává r zné 

pov sti o drakovi a dra ích a hadích korunách, jež považuje za „literární ozv nu“ dávných 

boj  o nadvládu nad krajinou.180  

                                                             
175 Na Rakovnicku se k ížky v polích ješt  jednou post íkaly sv cenou vodou, aby v lét  udržela vláhu, 
kousek síry, aby horké slunce nespálilo úrodu a špetku soli, aby se úroda lidem i dobytku dob e trávila.  
176 Soukup, J Velikono ní k ížky, stník muzejního spolku královského m sta Rakovníka a politického 
okresu Rakovnického, 1931, c 21, s. 105-116.  
177 Hornov-Karpat jev, L Lidové pov ry, pranostiky, d tská íkadla a za íkávání na Podžbánsku, stník 
muzejního spolku královského m sta Rakovníka a politického okresu Rakovnického, 1931, c 21, s. 47-52.  
178 Dnes známé jako „Kounovské kamenné ady“. 
179 Hornov-Karpat jev, L Džbán a jeho mythy, 1941, s. 9-24. 
180 Tamt, s. 27-32. 



 
 

etí skupinu tvo í íkadla, náležící k rodinným rapsodiím, v nichž autor v diskuzi s 

dalšími odborníky odhaluje zlomky prastaré epopeje. V d sledném rozboru jednotlivých 

verš  autor objevuje skrytou rovinu popisu (epické zlomky prastaré rapsodie) boje kmene 

ech  s bájným kmenem Lu an , odehrávající se na poho í Džbánu. Zp v však podle n j 

nebyl složen „význa jším bardem“ ani „rhapsodem z povolání“, ale „samouckou 

tvorbou“ nejspíše v rodinném kruhu. Krátký rozm r pop vku pak vysv tluje rytmem 

pohyb  kolen, na nichž vyprav  (otec, d d) houpal dít . Autor ve svých úvahách tento 

obraz (d d zpívá svému vnukovi a houpá ho do rytmu) popisuje jako sondu do podv domí 

dít te, která mu nap . po p estálé nemoci dodává sil. P es ztotožn ní nemocného dít te 

s dít tem, jež utíká p ed nep ítelem, nalézá z etelnou souvislost v pam ti (podv domí) 

dít te, v níž se ozývá volání pomezních stráží, ná ek žena a d tí atd. Posvátnost takového 

obrazu podle Hornova-Karpat jeva není dána jen tím, co se odehrává mezi rodinnými 

íslušníky, ale i zrozením nového zp vu, což bylo v tehdejší dob  velikou událostí.181                

            Významným tématem na tohoto území jsou pohanské ko eny kraje, p edevším na 

Podžbánsku, zachované hlavn  v d tských íkadlech.         

 

Hrad Krakovec 

 

Dalším význa ným místem, které p itahuje pozornost eských literát , i když ne 

v takové mí e jako K ivoklát, je hrad Krakovec. I on je zajímavý svou historií spjatou 

s celonárodními d jinami. Ko ka uvádí, že „prastará národní pov st“ letopisce Kosmase 

ítá založení tohoto d stojného hradu knížeti Krokovi, ímž se inspiroval kroniká  

Hájek. V takovém p ípad  lze podle Ko ky uvažovat o tom, že je Krakovec dokonce starší 

než „posvátný“ Vyšehrad, což je další známka pohanské tradice spojené s krajem.182  

Po kroniká ích tento hrad zaujal i n které moderní literární autory. Podle Spalové 

byl „jediným nadšeným a nep ekonatelným básníkem zapadlého hradu“ J. Vrchlický, jenž 

ve sbírce Symfonie zachytil postupné sesouvání, z ícení hradu a nemilosrdné rozebírání 

jeho rozvalin183:  „ lov k  láme kámen po  kamenu a  radost  má,  že  rum  balvan  jeden,  na  

chýšky jeho celou sta í st nu (…). Sen zkamen lý dávno mezi lesy, as nedbá o vás 

[z íceniny]- lov k se vás d sí a p íroda k vám zírá bez soucitu!“184 „Vy klesnete! Ni haluz 

nepohne se, ni ptá e v písni neustane v lese, vy klesnete a slunce vyjde znovu a osvítí snad 
                                                             
181Tamt, 1941, s. 35-55. 
182 Ko ka, V jiny hradu Krakovce ( erveného zámku), 1912, s. 13, 14.  
183 Do hradu roku 1783 p i prudké bou ce ude il blesk a od té doby byl vydán napospas živl m. 
184 Spalová, K Hrad Krakovec, Praha, V. Neubert, 1929, s. 2. 



 
 

les na vašem rovu.“185 P íroda zde vystupuje jednak jako aktér rozkladu „lidského díla“ 

v podob  p írodních živl , jednak jako chladná, nesoucitná pozorovatelka pokra ující ve 

svém kolob hu, a lov k jako její možný soupe , uchovatel vzpomínek na Krakovec a jeho 

jiny, odehrávající se v mohutných zdech hradu: „To nadšení! A nech  i dál se p ní ten 

divoký proud všeho zapomn ní, to vytrvá jak skála na pob eží (…), jak v doufajícím srdci 

lásky tucha, jak nesmrtelný, v ný triumf ducha!“186   

Tíživou a ponurou atmosféru hradu v básni Pásmo d jin popisuje sama Spalová, 

podle níž k nám práv  v tomto „teskn  dýšícím zákoutí“ promlouvá „duch d jin“ 

výmluvn ji než kdekoli jinde. Ve verších vypráví o pobytu Mistra Jana Husa na hrad , 

kázání a nuceném odchodu do Kostnice.187 

Hlavní nám ty, jež hrad a jeho pozd jší z ícenina nabízí, jsou pov sti odkazující na 

pohanskou tradici kraje a boj mezi p írodními živly a lidskou snahou o zachování pam ti 

místa.  

Literární obraz rakovnicko-k ivoklátského kraje reprezentovaný ve V stnících a 

regionální literatu e vybraného období ukazuje, že rozdílnost obou „subregií“, reflektovaná 

nap  texty v ase, se odráží i v jejich literárním zpracování.  

ivoklátsko podle tohoto obrazu nabízí p evážn  nám ty „temné“ jako je smrt, 

tragédie, uv zn ní apod. Velkou roli zde hraje samotný K ivoklát se svou historií, který 

skrytou polohou v širých lesích nabízí prostor pro tajemno, jeho okolí pak pro kouzla a 

poklady (možná odkazující na asté archeologické nálezy v kraji), zárove  je však i 

místem odpo inku, asto spojeným s myslivostí, „rekrea ní oblastí“ nedaleko hlavního 

sta. V literárním zpracování se díky tomu objevují i „sv tlá“, pohádková témata. 

V souvislosti s jižní ástí kraje op t vyvstává téma „rozpolcenosti“, kontrastu k ivoklátské 

krajiny, jež m že být „hr zostrašným peklem“ i „konejšivým rájem“. Zdejší p íroda ovšem 

nemá roli pouhé pasivní kulisy, nýbrž je asto p ímo aktérem, aktivním sou initelem 

v p íb hu.  

Naopak zna  pasivní roli má p íroda a krajina v literárním obrazu Rakovnicka. I 

zde hrají p írodní živly svou nezastupitelnou roli, ale mnohem ast ji p íroda slouží spíše 

jako podklad pro „materiální otisk“ p íb hu, odrazy skutk  lidí, kte í jsou zde hlavními 

aktéry. Nám ty literární innosti této oblasti jsou p evážn  pohádkové a na rozdíl od 

ivoklátska, kde téma víry nezazní ani jednou, v p íb zích z Rakovníku k es anská víra 

                                                             
185 Tamt. s. 14. 
186 Tamt. s. 16.   
187 Spalová, K Naše regio v pásmu d jin, Rakovník, 1944, s. 5. 



 
 

hraje roli zna nou.  Zásadní téma v literárních dílech inspirovaných samotným m stem je, 

ekn me, „kulturního charakteru“ na rozdíl od spíše „p írodního charakteru“ nám  

z K ivoklátska, totiž jeho historie, historické památky a praktikování n kterých lidových 

zvyk . 

    Oblast pod významným poho ím Džbánu, Podžbánsko, je v literatu e zachycena 

pouze ve form  lidové slovesnosti. Její rozbor odkazuje na pradávné pohanské ko eny 

kraje, jež se „nevtiskly“ jen na rovin  „duchovní“ do íkadel, pop vk  apod., ale také na 

rovin  „hmotné“ do samotné krajiny.    

 Tematicky „temný ostr vek“ na Rakovnicku p edstavuje hrad Krakovec se svou 

„trudnou“ atmosférou a pozd ji svými rozvalinami vydanými napospas shán livým lidem i 

írodním živl m. I tento hrad, z ícenina, nabízí nám ty spojené s historií, ovšem 

ležit jším tématem se zdá být boj mezi p írodou a jejími živly, jež aktivn  rozkládá 

„lidské dílo“, a lov kem, který vynakládá sílu na zachování pam ti tohoto místa. 

Motivem je tedy p edevším zvláštní atmosféra, tvo ená „kulturním“ a „p írodním“ prvkem, 

jež zde ovšem nejsou v symbióze, ale konfliktu.   

  Nejvýznamn jší místa vystupující z literárního obrazu kraje - K ivoklát, Rakovník, 

Podžbánsko a Krakovec, ukazují nejen na jeho specifika jako svébytného regionu, ale také 

na potenciál t chto míst ve spojení s historií celé zem  a rolí kraje v p íb hu národních 

jin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.4 Žebrácké vši a báby ko ená ky - p írodov dné okénko 
 

Jak jsme vid li v p edchozích kapitolách, jedním z uvád ných specifik rakovnicko-

ivoklátského kraje je rozmanitost jeho p írody a krajiny. K ivoklátsko je autory 

symbolicky vymezováno jako romantické území plné kontrastních prvk  a Rakovnicko 

spíše jako vlídná, úrodná a „harmonická“ ást kraje. S touto rozli ností místní krajiny 

podle autor  souvisí také pestrost flory a fauny, na níž za íná být v rámci charakteristiky 

regionu kladen d raz zhruba v druhé dekád  vydávání V stníku. Auto i se ve svých, asto 

odborných,  láncích  snaží  p iblížit  bohatost  a  pestrost  rostlin  (kv tin)  i  zví at  (brouk  a  

pavouk ). 

Velká rozmanitost rostlin v kraji je podle St íbrského dána jednak p vodem 

z r zných geologických a historických dob, jednak importem cizokrajných druh . Dalším 

významným faktorem je velký výb r nejr zn jších stanoviš  a r zná povaha a jakost p dy, 

což v ideální mí e skýtá území s kontrastními krajinnými prvky. 188  Že je takovým 

prostorem práv  K ivoklátsko, potvrzuje i Botanik Maloch a p ipojuje neobvyklý p íklad, 

kdy nedaleko eky (tedy v teplém pásmu) identifikoval „subalpinský arovník horský“, 

zatímco výrazn  teplomilnou „diviznu knotovkovitou“ na nejvyšším vrchu v okrese.189    

St íbrský z tohoto hlediska odlišnosti terénu rozlišuje ty i základní teritoria. Jsou 

to „roviny a mírné svahy“, tvo ené usazenými a naplavenými horninami s pestrými 

spole enstvy rostlin podle povahy p dy, „strán  a skály“ z vyv elých hornin, skalní „stepi 

a droliny s p vodní p dou“, kde m žeme najít rostliny suchomilné a sv tlomilné, dále 

rozsáhlé lesy s „hlubokými koryty, klikatými luhy a údolími“, v nichž rostou naopak 

stínomilné rostliny, a kone  „vlhká a rašelinné luka, lesní se e, mok ady a bažiny, 

rybníky, bystré potoky a eka“, kde se da í rostlinám vodním a vlhkomilným.           

Nejv tší zastoupení zde podle St íbrského mají „rostlinní všudybylové“, kte í mezi 

sebou asto ukrývají i rostliny vzácné. Autor jmenuje n která konkrétní stanovišt  

vzácných rostlin jako Olešná (pís iny, lu ní rašeliny a borová v esovišt ), Nová Hu  

(listnaté lesy, luhy, strán , tarasy) a Podmol u Tý ovic (skalní stepy, droliny, skály), 

rostlinná rezervace, kterou podle St íbrského botanik Maloch nazval „skvostem stepní 

kv teny“. Autor ve své studii p edkládá seznam voln  rostoucích nebo p stovaných rostlin 

                                                             
188 St íbrský, J Rostlinstvo rakovnicko-k ivoklátského kraje, stník muzejního spolku královského m sta 
Rakovníka a politického okresu Rakovnického, 1940, c 30, s. 26-67. 
189 Maloch, F rostlinné útvary a spole enstva Rakovnického okresu, stník muzejního spolku královského 

sta Rakovníka a politického okresu Rakovnického, 1934, c 24, s. 18.  



 
 

vyskytujících se v rakovnicko-k ivoklátském kraji a upozor uje na to, že podmínky se 

na uvedených stanovištích v d sledku zásahu r zných initel  m ní, a tím i zdejší 

spole enstvo rostlin.190 

tšina lánk  o flo e rakovnicko-k ivoklátského kraje se zabývá lidovými jmény 

rostlin, které v kraji m žeme najít. Cílem text  je jednak alespo  základní vzd lání širší 

ve ejnosti v botanice (vzhled rostlin, jejich obvyklá stanovišt , vlastnosti atd.), jednak 

zaznamenání lidových jmen, aby zcela nevymizela. V tomto smyslu jde tedy primárn  o 

zachování svérázných názv , které si liší vesnice od vesnice, jako prvk  regionální „lidové 

tvo ivosti“. Uldrych tato jména p irovnává k místním názv m vystihující charakter daného 

území, o nichž byla  d íve. O obecném zájmu lidu na svérázném pojmenování rostlin 

v kraji podle n j sv í nejen pestrost t chto lidových názv , ale i opravdu velké množství 

pov r o p vodu a užití rostlin. Za p íklad dává sbírku lidových názv  na katastru obce 

Šanova (nap . Dvouzubec jako „žebrácké vši“ nebo Knotovka jako „P. Marie srdí ko“).191  

Více se pak lidovými jmény rostlin zabývá St íbrský ve svých láncích o 

jedovatých, lé ivých a plevelných rostlinách v kraji. V souvislosti s lé ivými rostlinami se 

také zmi uje o síle víry v tém  zázra né ú inky n kterých rostlin, pramenící z jejich zevní 

podoby, ale i r zných pov r, bájí, i kouzel. Jedná se o místní osobité „p íb hy“ spojené 

s rostlinami, které p ispívají jednak k symbolickému popisu kraje jako tajuplném, 

kouzelném a pohádkovém území, jednak k narušení „objektivnosti“ rostlinopisu regionální 

specifi ností. A a koli je podle autora tato víra založena hlavn  na, ekn me, „fantaskních 

edstavách“, p eci je t eba uznat bylinný lé ivý potenciál, podpo ený staletou tradicí a 

zkušeností „lidového léka ství“, která by podle n j m la být vodítkem moderní medicíny. 

Rakovnicko-k ivoklátský kraj považuje za velmi bohatý na lé ivé rostliny, p emž 

ibližn  dv  st  z nich je užíváno jak v léka ství, tak p i domácím lé ení. Sb r t chto bylin 

má podle autora p evážn  na K ivoklátsku („báby ko ená ky“ na Branov , Kublov , 

Sýko ici) dlouhou tradici.192 

Jak již bylo eno, auto i se ve láncích o rostlinách vyskytujících se na 

Rakovnicku a K ivoklátsku nesnaží o odborný výklad, ale je to innost spíše „osv tová“, 

které mimo jiné záleží také na kontinuit  tradice. O jistou odbornost výkladu se auto i 

                                                             
190 St íbrský, J Rostlinstvo rakovnicko-k ivoklátského kraje, stník muzejního spolku královského m sta 
Rakovníka a politického okresu Rakovnického, 1940, c 30, s. 26-67. 
191 Uldrych, A. Šanovské rostlinstvo v mluv  lidu, stník muzejního spolku královského m sta Rakovníka a 
politického okresu Rakovnického, 1921, c 11, s. 42-44.  
192 St íbrský, J Lidové jména lé ivých rostlin v politickém okrese Rakovnickém, stník muzejního spolku 
královského m sta Rakovníka a politického okresu Rakovnického, 1928, c 18, s. 40-41.  



 
 

snaží až ve statích o faun  v kraji, p esn ji eno o broucích, a hlavn  pavoucích. 

Odbornou kompetentnost výkladu dokládají uznávanou literaturou z jednotlivých obor .                          

Tichý navazuje na texty o flo e a upozor uje, že i místní „brou í fauna“ se m že 

pyšnit mnohými vzácnými jedinci. Vzáp tí však dodává, že vlivem p em ny p dy i jiných 

vliv  m žeme zaznamenat vymizení n kterých druh  rostlin i brouk . V odborných 

popisech krasc , které považuje za nejkrásn jší brouky, p i jednom z terénních pozorování 

autor lí í také krajinu v „tichém“ Olešenském lese, kolem Hlava ova a osv žení v 

„p íjemné hájovn “ na Kokrdech, kde následn  prohlíží „historicky památná místa“ 

(vojenské zákopy), ímž odkazuje na historickou významnost míst, kde došlo k 

edb lohorské bitv .193   

Ješt  v tší znalost entomologie ukazuje Miller svým detailním popisem pavouk  i 

stavu sv tového a eského bádání v této v dní disciplín . Podává p ehled „pavou í 

zví eny“ rakovnického okresu. Jedná se o široké okolí Rakovníka, K ivoklátu a Tý ova, 

emž podle n j zvlášt  K ivoklátsko díky svým bohatým les m a terénní rozmanitosti 

slibuje ješt  mnoho cenných nález .194        

V tomto „p írodov dném exkurzu“ je autory rozmanitost krajiny rakovnicko-

ivoklátského kraje reprezentována jako zásadní faktor tvorby ideálních podmínek 

k rozmanitosti, pestrosti a bohatosti místní flory a fauny. Pov sti, pov ry a kouzla vážící se 

k vnímání zdejších rostlin „prostým lidem“ posilují symbolickou reprezentaci kraje jako 

území pohádkového a tajemného, také jako kraje „lidové tvo ivosti“ a výrazný podíl 

lé ivých bylin jako oblasti „odpo inku a uzdravení“. V textech je zd raz ována 

skute nost, že se jedná o originální, místní „p íb hy“ rostlin, a i p es jejich nev deckost je 

eba je zapsat, zachovat a ší it dál. Práv  tento d raz na originalitu a snaha uchování 

vytvá í z popisu p írodnin kulturn  definované artefakty spojené s identitou kraje.   

 

 

 

 

 

 

                                                             
193 Tichý, J Brou í fauna na Rakovnicku. Krasci, stník muzejního spolku královského m sta Rakovníka a 
politického okresu Rakovnického, 1936, c 26, s. 44-47.  
194 Miller, F P ísp vek k poznání pavou í fauny Rakovnicka, stník muzejního spolku královského m sta 
Rakovníka a politického okresu Rakovnického, 1940, c 30, s. 52-61.  
  



 
 

 

4.5 Mu edník a trýznitel? – lov k a využívání krajiny  
 

Nejen v p edchozím „p írodov dném exkurzu“, ale ve všech perspektivách, kterými 

auto i nahlížejí rakovnicko-k ivoklátský kraj, je velmi výrazným a charakteristickým 

prvkem prolínání dvou zdánliv  opozi ních prvk , totiž prvku „p írodního“ (p irozeného) 

a „kulturního“ (um lého). Vid li jsme, že již p i vymezování hranic daného území se 

auto i snaží zd raznit „p irozenost“ p írodních jev  oproti „um losti“ historie a kultury. 

Samotný region v mnoha sm rech symbolicky vymezují na „p írodní“ K ivoklátsko a 

„kulturní“ Rakovnicko, což se odráží v místopisu, kde je charakteristika a osobitost 

typických míst kraje asto založena na propojení d sledk  lidské innosti a p írodního 

sobení, literárním zpracování kraje, popisu p írodnin atd. Vztah t chto dvou prvk  je 

popisován v r zných rovinách, jako je symbióza nebo konflikt apod. Autor m jde zjevn  

práv  o zvýrazn ní kraje jako území s velmi silným zastoupením výrazných „p írodních“ 

prvk , které tím do velké míry utvá í jeho identitu.             

Téma propojení „p írodního“ a „kulturního“ prvku samoz ejm  souvisí se vztahem 

lov ka a p írody, krajiny. Tento vzájemný pom r lze definovat z pohledu mnoha r zných 

hledisek. Ani však nejde o hledání ur ité definice, jako o vymezení základních 

charakteristik pojetí tohoto vztahu vyplývající z popis  zem lské, hospodá ské, 

pr myslové a jiné innosti v kraji. Protože je to téma velmi obsáhlé a komplikované, 

zvlášt  z hlediska d jin vtahu lov ka a k ivoklátských les , nabízí se v návaznosti na 

„p írodov dný exkurz“ v hrubých obrysech strukturovat následující kapitolu dle t ech 

druh  p írodnin (rostliny, nerosty, živo ichové), z nichž podle autor  obyvatelstvo erpalo 

pro sv j užitek. Je tedy rozd lena na ást o zem lství, lesním hospodá ství, zpracování 

nerostného bohatství a živo išné výrob  a p ipojen stru ný p ehled hospodá ského 

pr myslu.  

írodní podmínky rakovnicko-k ivoklátského kraje jsou velmi rozmanité, a proto 

nabízejí i r zné zp soby hospodá ského využití. Vzhledem k produkci realizované v rámci 

„rostlinné íše“ v kraji, je, jak už jsme vid li, za nejúrodn jší ást jednomysln  považována 

rakovnická kotlina. Hospodá sky je však podle autor  v ele s Rennerem úsp šn  využíván 

celý region, který podle n j z hospodá sko-zem pisného hlediska pat í k hornatin  

Berounky a Brd. Autor ho ozna uje za pátou z jedenácti „p irozených krajin“, ímž má 

ejm  na mysli území s p irozen  ideálními podmínkami k zem lské innosti (jako 



 
 

kvalita p dy, sklon terénu, pr rné teploty, množství srážek apod.), bohužel toto 

ozna ení blíže nespecifikuje ani neuvádí jeho zdroj.  

Renner se vyjad uje hlavn  k dobovému stavu hospodá ství, p emž se ohlíží i do 

minulosti. Od roku 1848 podle n j kraj sledoval všeobecný trend hospodá ského pokroku 

v zemi, jehož jednotlivé kroky na území Rakovnicka lí í s typickým „nadšením“ a 

razem na „bd lost“ a „aktivnost“ kraje v tomto sm ru. Jeho „pokrokovost“ dokládá 

mimo jiné založením „samostatného spolku hospodá sko-pr myslového pro krajinu 

Rakovnickou“ roku 1868, vznikem „hospodá sko-lesnického spolku na K ivoklát “ roku 

1881 a hospodá skou, lesnickou a pr myslovou krajinskou výstavou v Rakovníce roku 

1884.195  

Podle Rennera i dalších se zde v první ad  da í chmelu (p evážn  v severní a 

st ední ásti kraje), dále obilninám, pícninám, lušt ninám, okopaninám, p stuje se v hojné 

mí e zelenina, ovšem v menší už ovoce, protože nedochází ke znovuobnovování sad . 

Vina ství, na tomto území údajn  velmi oblíbené v 16. století, úpln  zaniklo. Chudým 

lidem pak podle autora p íroda poskytuje velké množství lé ivých bylin, o nichž již byla 

,  které  sbírají  a  údajn  pro  výd lek  posílají  do  Francie.  Na  b ezích  Berounky  a  

Rakovnického potoka se p stuje koša ská vrba. 196  Místní krajina a p íroda je zde 

reprezentována jako „p ipravená k dispozici“, p irozen  uzp sobená k tomu, aby lov ku 

sloužila k užitku, a lov k jako její „hospodá “, který se o ní stará primárn  kv li 

vlastnímu uspokojení (velmi patrné nap . na mizejících sadech i zániku vinic).     

„Sláv “ zmi ovaného chmelu a rakovnického piva je ve V stnících v nováno 

kolik lánk . Známost kvalitního rakovnického chmele po celé zemi Renner dosv uje 

ením197, které je po echách údajn  „všeobecn  známé“, jeho žádanost pak r znými 

„vysv eními o chmelu“ a „v ícími listy na clo“ apod. P stování chmele kolem 

Rakovníka má podle n j dlouhou tradici, v níž se nejv tší vyhlášenosti do kalo v 15. a 16. 

století, kdy se „pravý rakovnický chmel“ vyvážel také do N mecka. Stejné oblíbenosti se 

šilo i rakovnické pivo, ehož „Rakovni tí“ využívali pro získání p ízn  „mocn jších“ 

(dary v podob  sud  se svým produktem), za stejným ú elem byli také zváni k ú asti na 

zných p íležitostech. 198  Do dalšího slibného vývoje rakovnického chmela ství podle 

Rennera velmi negativn  zasáhla t icetiletá válka. A zatímco se ze zp sobených škod 
                                                             
195 Renner, J Popis politického a školního okresu rakovnického, Rakovník, 1902, s. 30-32. 
196 Tamt., s. 39-40. 
197 Unus papa Romae, unus portus Anconae, una turis Cremonae, una veres Raconae. (Jeden papež v ím , 
jeden p ístav v Ankon , jedna v ž v Kremon , jedno pivo Rakovníce. )  
198 Drobnosti, stník muzejního spolku královského m sta Rakovníka a politického okresu Rakovnického, 
1916, c 5, s. 41. 



 
 

vzpamatovávalo jen pomalu, do té doby pom rn  nevýrazný konkurent, „pon ené 

Žatecko“, na jeho úkor využívalo své národností a politické p evahy.199 Chmel a jeho 

produkt tedy m že být artiklem se zna nou „symbolickou mocí“ posilující spole enské 

postavení jeho vlastníka (hlavní producenta).                     

Významnou roli v hospodá ství kraje samoz ejm  hrají „proslulé“ a „znamenité“ 

ivoklátské lesy, jejichž dobové obhospoda ování Renner shrnuje pouze konstatováním o 

velkém rozdílu mezi „vzorovou“ pé í velkostatk  a „nerozumností“ jednotlivc , která by 

la být usm rn na zákonem o ustanovení okresních lesních technik  z roku 1893.200   

V daleko v tší mí e se k ivoklátským les m a roli lov ka jako jejich „pán “ 

nuje Nechleba. Za první kulturní pokrok v kraji považuje mýcení a klu ení prales , 

pokrývající v tší ást rakovnicko-k ivoklátského kraje a p em nu nov  vytvo ených holin 

v role, což umožnilo stálé osídlení, p ibývání obyvatelstva a po átek kultury v bec. 

Upozor uje však na to, že taková strategie nemusela být vždy úsp šná, což dokládá 

íkladem zemí v oblasti St edozemního mo e, které se podle n j pokoušejí napravit dávné 

„h íchy“ a znovuzalesnit holiny a pustiny. Pro úrodnost a salubritu (zdravost) je podle n j 

v rámci kraje nezbytné udržování jisté vým ry les , což na K ivoklátsku, v revíru Olešné a 

Petrovic bylo vždy tradicí. Ovšem pokud jde o „obecní lesy malostatká ské“ v rozmezí 16. 

až 18. století, m žeme s trochou nadsázky než o tradici mluvit spíše o št stí, jak uvidíme 

dále.201 

Stav les  i charakter pé e o n  se podle Nechleby odvíjí jednak od momentálních 

tržních pom , jednak od vlivu faktor  jako spole enské postavení, záliby a zámožnost 

jejich majitele, které nejv tší m rou ur ují, jakým zp sobem budou lesy využívány. Autor 

se obrací do minulosti, aby se pokusil vystihnout souvislost vlivu charakteru a zájmu 

majitel  k ivoklátských les  na zacházení s nimi, a tím také na jejich stav. Za tímto ú elem 

rozlišuje t i období, v nichž byly majetkem eských panovník  (do roku 1685), majetkem 

Valdštejn  (1685 – 1756) a majetkem Fürstenberk  (1756-1929).202     

 Jak bylo zmín no výše, v dob  držení eských panovník  tvo ilo k ivoklátské 

panství (statek korunní a komorní) objekt „voluptární“.203 Mohlo by se tedy zdát, že otázka 

hospodá ství byla upoza ována, ovšem opak je pravdou. Nechleba upozor uje na 
                                                             
199 Renner, J Rakovnický chmel, stník muzejního spolku královského m sta Rakovníka a politického 
okresu Rakovnického, 1927, c 17, s. 42-47. 
200  Renner, J Popis politického a školního okresu rakovnického, Rakovník, 1902, s. 35. 
201 Nechleba, A Kdysi vlhké Rokytensko, dnes scuhé Rakovnicko, stník muzejního spolku královského 

sta Rakovníka a politického okresu Rakovnického, 1935, c 25, s. 10-11. 
202 Nechleb v text vznikl v roce 1921, kdy k ivoklátské lesy stále pat ily Fürstenberk m. 
203 Místo „klidu a oddechu“, které bylo pro panovníky vhodné jednak díky své poloze blízko hlavního sídla, 
tedy snadné dosažitelnosti, jednak bohatosti zv e, tzn. p íležitostmi k lovu. 



 
 

skute nost, že jako jiné eské komorní statky i ten k ivoklátský se asto stával „zástavním 

edm tem“ k získání úv ru i p ky eských panovník . Dále podle n j K ivoklát 

zásoboval královskou kuchy  zv inou, máslem, sýrem atd. a povolováním r zných 

svobod v lese. adil se k nejbližším komorním les m, které jak palivovým, tak stavebním 

evem zásobovaly sídlo vlada  i celou Prahu a její okolí. Lesy také v r zných podobách 

(d evo, pastva dobytka v lese apod.) sloužily jako „naturální plat“ za služby poskytnuté 

králi a jeho statk m. Pro velkou ást tehdejšího obyvatelstva znamenaly podle autora r zné 

druhy práce v lese jediný zdroj obživy (bedná i, uhlí i, smola i atd.). Po et a pot eby 

obyvatelstva byly v té dob  malé, což znamenalo nadbytek les  a d eva, s kterým se tedy 

nijak nešet ilo, ti, kdo m li oprávn ní, si ho brali zadarmo, ostatní za mírný poplatek.  

 Vzhledem k absenci jakéhokoli systematického plánování lesního hospodá ství, 

které se poprvé za alo uplat ovat až v polovin  18. století, zv tšování po tu obyvatel a 

neracionální využívání les  (nap . nepromyšlená t žba d eva, pastva dobytka apod.) v nich 

podle Nechleby docházelo k výrazným nep irozeným zm nám. V d sledku t chto zásah  a 

nedokonalé silni ní infrastruktury ídly lesy v polohách blízkých lidským sídl m a na 

snadno p ístupných místech, ímž se místa d ív jších „hustých prales “ p em nila na 

pastviny ( idiny, holiny, neplodné strán  apod.), zatímco stromy v odlehlých polohách i 

jak „vadné“ (p íliš širokými, k ivými apod.) trouchniv ly na míst .    

 Sv j podíl na tak neut šeném stavu k ivoklátských les  (Nechleba píše p ímo o 

„devastaci“)  m l  jist  i  fakt,  že  oblíbenost  K ivoklátu  a  jeho  les  od  vlády  Václava  I.  

zna  upadala. Protože panovníci dávali p ednost pobytu na jiných hradech, sloužil 

ivoklát krom  zástavy za p ku jako zmi ovaný „milenecký úkryt“ Filipiny Welserovy 

a státní v zení, ímž byly lesy více mén  ponechány samotné p írod  a jejím živl m.204    

 Metaforicky eno šlo v tomto období v první ad  o „materiální i nehmotnou 

žbu“ k ivoklátských les , totiž o r zné druhy „surovin“, jež les a velkostatek nabízel, ale 

i využívání „zábav“, které nabízel (lovecké kratochvíle eských panovník ) a místního 

klidu, bezpe í a skrytosti v místní p írod . Vztah lov ka a lesa se tak promítá do n kolika 

rovin. K ivoklátská p íroda p edstavuje onu zmi ovanou „zahradu klidu, bezpe í a 

odpo inku“ spojenou s lovem zv e, tedy prost edí, v n mž lov k odpo ívá a má tak spíše 

pasivní roli. Les se m že stát p edm tem zástavy, což odkazuje k uznání jeho hodnoty, 

zárove  však i k jisté „odcizenosti“ lov ka od p írod. Dále je významným zdrojem jídla a 

pot ebného d eva pro hlavní sídlo tehdejší vlády. Na jedné stran  si z n j lov k bere, co 

                                                             
204 Nechleba, A Lesy K ivoklátské, stník muzejního spolku královského m sta Rakovníka a politického 
okresu Rakovnického, 1921, c 11, s. 13. 



 
 

pot ebuje, na stran  druhé mu práv  proto jist  záleží na jeho další prosperit , musí zde 

tedy být p ítomna n jaká forma pé e. Popis zp sob  využívání lesa, jaký p edkládají 

auto i, však evokuje p edstavu jistého „principu jednosm rnosti“, kdy se p írod  

poskytnutí r znorodých požitk  žádným zp sobem neoplácí. lov k si bere, co a hlavn  

kolik pot ebuje, ímž do p írody zasahuje, p emž d sledky už nijak neošet uje. P íroda je 

tedy vydána sama sob  a svým živl m napospas. Je ovšem t eba si uv domit, že auto i 

takovou situaci posuzují z pozice rozvinutého moderního lesního hospodá ství, z níž m že 

být „nemoderní“ p ístup k p írod  do jisté míry nepochopitelný. Na tomto míst  je také 

eba rozlišovat mezi ran  st edov kým p ístupem ke k ivoklátským les m, který z ejm  je 

na takovém principu založen, a dobou pozd jší, protože není pravda, že by tehdejší 

panovníci své lesy vždy ponechávali jen „sami sob “.205      

Do doby, kdy korunní statek s výhradou „honebního“ a „zp tkupného“ práva p ešel 

na Valdštejny, Nechleba datuje po átky k ivoklátského polního hospodá ství a pr myslu. 

Maxera Valdštejny popisuje jako „velice podnikavé“ a „obchodnicky vypo ítavé“, proto 

nem že p ekvapit jejich snaha racionáln  využít p írodní bohatství k ivoklátských les . 

Krom  dobývání a tavení rud a jejich zpracování v kovopr myslu, o n mž bude ješt , 

dokázali najít zp sob zužitkování nadbyte ného d íví výrobou d ev ného uhlí, kterým se 

topilo v železárnách.206 Tento nadbytek podle Nechleby zp sobil markantní pokles po tu 

obyvatelstva po t icetileté válce, a a koli Vajdštejnové t žili „bez omezení“, hrozící nouze 

o d evo se projevila za dobu jejich p sobení, ale až v polovin  18. století. 207  Dále jim 

icetileté válka podle autora umožnila nerušené „okupování“ opušt ných rolí a lesních 

pastvin.208  

Krom  m st podle n j utrp la válkou nejvíce panská sídla a dvory, což se negativn  

promítalo i do lesního hospodá ství, v n mž lesy vyd lávaly p íliš málo na to, aby mohly 

být cen ny jako základ blahobytu a významného sociálního postavení svých držitel . Až 

zlepšením státních a hospodá ských pom  stoupala podnikavost a blahobyt, a tím i 

odbyt, ceny d eva a hodnota lesního majetku. 209  Les tak p estal být pouhým zdrojem 

                                                             
205 Vztahem provázanosti starobylých les  a jejich pán , kte í o n  pe ovali, se zabývá nap . A. Sedlá ek, na 

hož auto i asto odkazují.  
206 Maxera, R Vále ný pr mysl na K ivoklátsku, stník muzejního spolku královského m sta Rakovníka a 
politického okresu Rakovnického, 1921, c 11, s 65. 
207 Nechleba, A Po átky lesní kultury na K ivoklátsku, P ísp vek k d jinám lesnictví v echách, 1928, s. 763.    
208 Nechleba, A Lesy K ivoklátské, stník muzejního spolku královského m sta Rakovníka a politického 
okresu Rakovnického, 1921, c 11, s. 17. 
209 Nechleba, A Po átky lesní kultury na K ivoklátsku, P ísp vek k d jinám lesnictví v echách, 1928, s. 764. 



 
 

íjm , a i když stále ješt  nem že mluvit o systemati jším lesním hospodá ství, alespo  

se za alo p ihlížet k šetrn jším zp sob m jeho zachování a obnovování.  

I nadále byly místní lesy p itažlivé hlavn  díky bohatosti zv e, 17. a 18. století 

autor dokonce ozna uje za „zlatou dobu“ eského lovectví a k ivoklátského zvlášt . 

V tomto období se setkáváme se zm nou pom  mezi vlastníkem a zv í, protože koupí 

panství hrab  Valdštejn p ejal závazek „hájit zv  v její prosp ch“ až do doby zp tného 

vykoupení panství korunou. Nechleba uvádí, že se Valdštejnové slibu nezpronev ili a 

skute  lovili pouze zv  škodnou, která se po válce znateln  rozmnožila. Z ejm  se jedná 

o první známku ur ité plánované regulace zv e na K ivoklátsku.210 V té dob  se podle n j 

velké oblib  t šily tzv. „zastavené lovy“ na vysokou zv  u p íležitosti ob asných návšt v 

len  císa ského domu. 

 Za vlády Valdštýnu byly zaznamenány „ asté“ a „mohutné“ lesní požáry 

zp sobené nej ast ji pastevci, což se mohlo dít již p i pastevectví v dob  P emyslovc , jen 

o tom chybí záznamy. Autor konstatuje, že jak „zpustošené“ a „zubožené“ lesy 

Valdštýnové p evzali, tak následn  p ešly i na Fürstenberky, ímž si odporuje s d íve 

eným, snad proto, aby dal více vyniknout výrazným zm nám v lesním hospodá ství 18. 

a 19. století.    

V dob , kdy k ivoklátským les m „panovali“ Valdštejnové je vztah les  a jejich 

„pán “ popisován na bázi „zefektiv ování zdroje p íjm “, které z les  pro lov ka mohou 

plynout. To už neznamená pouhé „t žení“ ze zdroj  zdejší p írody, ale i rozvinut jší 

hospodá skou strategii, do níž je zahrnuta také pé e o ni.       

Vlivem Fürstenberk , kte í K ivoklátské lesy p evzali v druhé polovin  18. století, i 

dobových hospodá ských a politických pom  podle Nechleby na tomto území nastala 

zm na. Jak jsme vid li, až do té doby se díky r zným faktor m v bec nep ipoušt la 

myšlenka nouze o d evo, což vedlo k jisté „bezstarostnosti“ a nedbalosti k zakládání a 

stování nových porost . Les ješt  na konci 18. století autor ozna uje za „skute ného 

mu edníka“, protože z n j každý cht l t žit a jakýkoli pokus o nápravu byl vykládán jako 

zasahování do starých práv.211 Konkrétní p íklad problému tzv. prekární les  autor uvádí 

v lánku o sporu obyvatel Hudlic s k ivoklátskou vrchností.212  

Za po átek novodobého lesního hospodá ství Nechleba považuje období vlády 

Marie Terezie, v jehož rámci byly v reakci na dlouhodobou nehospodárnost vydávány 
                                                             
210 Nechleba uvádí data vyhubení posledního medv da, ryse, vlk  atd.  
211 Nehleba, A Po átky lesní kultury na K ivoklátsku, P ísp vek k d jinám lesnictví v echách, 1928, s. 767. 
212 Nechleba, A Spor hudlických s k ivoklátskou vrchností o tak zvané „prekární lesy“, stník muzejního 
spolku královského m sta Rakovníka a politického okresu Rakovnického, 1921, c 11, s 3-11. 



 
 

vládní patenty, zajiš ující zachování a obnovování les . Cíle „starého“ a „nového“ lesního 

hospodá ství se výrazn  liší tím, že d íve byl les hlavn  lovišt m zv e, zatímco moderní 

lesní hospodá ství sm ovalo k co možná nejefektivn jšímu p stování d eva za ú elem 

prodeje.213 Státní dozor byl podle n j velmi p ísný, a koli údajn  více dekretovaný než 

reáln  vykonávaný.214     

Nechleba velmi šetrn , aby se nedotkl jiných eských kon in, jako pomyslnou 

kolébku „upraveného“ lesního hospodá ství v 80. letech 18. století uvádí velkostatek 

Rotenhaus ( ervený Hrádek) v Rudoho í se systematickou pé i zdejšího lesmistra 

Ehrenwertha, který lesní správu zorganizoval tak, že se podle autora pokládala za nejlepší 

v echách. Práv  v promyšlené organizaci lesní správy zmín ného lesmistra vidí vzor, 

který mohlo následovat k ivoklátské lesní hospodá ství. Snad podle p íkladu Rudoho í 

sv il Karel Fürstenberk vrchní správu schopnému a samostatnému lesníku s ud lenými 

pravomocemi F. Nittingerovi, ímž podle autora na K ivoklátsku za ala doba úsp šného 

zales ování. Nittinger postupn  p evzal celou vrchní správu panství, tedy krom  lesního a 

polního hospodá ství také hornictví a hutnictví, což byl podle Nechleby zcela ojedin lý 

ípad, kdy byl takto vysoký, obsáhlý a zodpov dný ú ad sv en p íslušníkovi do té doby 

ezíraného lesnického stavu.215  

Maxera se o „vzorném hospodá ství“ rotenhauského panství také zmi uje, ovšem 

nikoli v kontextu „u itele“ a „žáka“, ale jisté možnosti „soupe ení“, snad aby dostate  

vyzdvihl „ú elné p stování“ lesa za Fürstenberkova a Nittingerova hospoda ení. V této 

souvislosti uvádí i založení první lesnické školy v echách v Rothenhausu (1787) a 

lesnické školy na K ivoklát  (1838, za átek výuky 1840).216   

Obnova k ivoklátských les  se podle Nechleby po celé 19. století nesla ve znamení 

um lého zakládání porost  (setba ustoupila sadb , pozd ji zcela p evládalo „školkování“ 

sazenic). Oproti d ív jšímu nez ízenému kácení a ponechání holin „p írodním živl m“ byl 

tento postup podle autora velkým pokrokem a záchranou p ed „zdivo ením“ velkých ástí 

lesa, neopomíjí však také zd raznit jeho stinnou stránku, jakou bylo v d sledku zakládání a 

nastavování rozsáhlých monokultur jehli natých strom  (užívá zde nap . pojmu „smrková 

                                                             
213 Nechleba, A Lesy K ivoklátské, stník muzejního spolku královského m sta Rakovníka a politického 
okresu Rakovnického, 1921, c 11, s. 28. 
214 Nehleba, A Po átky lesní kultury na K ivoklátsku, P ísp vek k d jinám lesnictví v echách, 1928, s. 770. 
215 Nechleba, A Po átky lesní kultury na K ivoklátsku, P ísp vek k d jinám lesnictví v echách, 1928, s. 769. 
216 Maxera, R Lesnická pr myslová škola a jiné ústavy na K ivoklát , stník muzejního spolku královského 

sta Rakovníka a politického okresu Rakovnického, 1932, c 22, s. 28-31.  



 
 

mánie“) na úkor porost  listnatých strom , tzn. smíšených les . Kompromisem by podle 

j m la být „zlatá st ední cesta“ mezi zájmy finan ními a pedologickými.217 

V souvislosti s favorizování smrku, který je díky své využitelnosti v technice a 

pr myslu výd le jší, p ed stromy listnatými, které jsou podle n j samotnou p írodou 

„p edur ené“ jako nejvhodn jší pro místní krajinu, však podle n j nem žeme jednoduše 

mluvit o „znásil ování“ p írody. Nechleba tedy v novodobém lesnickém hospodá ství a 

sledcích jeho p sobení na zm ny lesní vegetace vidí „narušitele“ zákon  a rovnováhy 

v p írod  (navazující zm ny lesní vegetace, p ílišné vysoušení p dy apod.) a upozor uje na 

živelné pohromy, které se tím mohou zp sobit nebo už zp sobily (nap . lesní hmyz), 

zárove  si však uv domuje, že ú elem lesnictví je dosažení nejv tšího výnosu z p dy. 

Tvrzením, že „protivy mezi p írodou a lidskou kulturou jsou nejznateln jší práv  v lesním 

hospodá ství,“218  má zjevn  na mysli skute nost, že zatímco nap . rolník se ze svých 

ípadných chyb m že pou it již p i další sezon , d sledky reforem v lesnictví se projevují 

v ádech desetiletí, možná století. 

V poslední autorem zmi ované etap  už vztah lov ka a lesa není symbolicky 

popisován jako pom r „mu edníka“ a „trýznitele“, ale díky emancipaci a osamostatn ní 

lesnického hospodá ství (jmenování lesmistr  s vlastními pravomocemi, zakládání 

lesnických škol atd.) se lov k stává jeho „zachráncem“ a „opatrovatelem“. Do jaké míry 

se jedná o vlastní prosp ch a do jaké o „blaho“ p írody, je otázka. 

Ve stru ném nastín ní d jin k ivoklátských les  a jejich pán , tzn. prom ny 

ístupu lov ka ke specifickému sv enému území, v n mž je vedle tržních a 

hospodá ských pom  nejd ležit jším faktorem spole enské postavení, záliby i povaha 

jejich vlastník , jsme sv dky vývoje vztahu mezi lesem a lov kem. Auto i tento vztah 

reprezentují jako prom nu od „mu edníka“ a jeho „trýznitele“ p es „sluhu“ a 

„zachovatele“ až ke vztahu úcty a opatrovnictví, tedy od devastace a vy erpávání lesa 

lov kem p es efektivn jší erpání jeho zdroj  a tím i ur itou pé i o n j až po záchranu 

lesa lov kem a šetrné využívání toho, co mu nabízí. Je d ležité podotknout, že auto i nám 

edkládají pohled pon kud zkreslený a zjednodušený, z ejm  aby upozornili na 

„p irozenost“ místní p írody (k ivoklátských les ) v i „um losti“ lidské kultury (jejich 

držitel ). Dalším podstatným rysem jejich popisu je pozice moderního pohledu na krajinu 

a lesní hospodá ství, z níž jsou všechny starší doby nutn  zastaralé a 
                                                             
217 Nehleba, A Po átky lesní kultury na K ivoklátsku, P ísp vek k d jinám lesnictví v echách, 1928, s. 773-
775. 
218 Nechleba, A Kdysi vlhké Rokytensko, dnes scuhé Rakovnicko, stník muzejního spolku královského 

sta Rakovníka a politického okresu Rakovnického, 1935, c 25, s. 16-17. 



 
 

„nemoderní“.Rakovnicko-k ivoklátský kraj je podle autor  velmi bohatý na nerostné 

írodniny, jak jsme vid li. Renner, podpo en místními geology, za nejd ležit jší nerost na 

tomto území považuje kamenné uhlí, t žené v rakovnické uhelné pánvi. Jmenuje i další 

místa výskytu uhelných vrstev v kraji. Upozor uje na vrstvy sv tlého lupku, které ozna uje 

jako „sv toznámou rakovnickou letnu“ (šamot), která pálením zb lá. Dále zmi uje vrstvy 

rašeliny u Olešné, výskyt železné rudy v Krušné ho e u Nového Jáchymova, syenitové 

lomy u Petrovic219, pískovcové lomy v P ílepích a na Senecké ho e, žbánskou opuku u 

Mut jovic a H edel, p emž uvádí, že tém  každá vesnice má sv j kamenný lom, ložisko 

hrn ské hlíny u Rakovníka na Bendovce a cihlá ských hlín na mnoha místech kraje.220   

Hojnosti rudných žil ukrytých v k ivoklátských lesích bylo podle autor  alespo  

primitivním zp sobem využíváno již odpradávna. Ve výrob  železa i jeho zpracování 

podle Maxery nastal velký zlom se zdokonalením lesního hospodá ství, hlavn  v dob , kdy 

ivoklátské panství za ali spravovat Valdštýnové, kte í se, jak již bylo eno, zam ili na 

zužitkování p írodního bohatství, které místí lesy skýtaly. Rudy dobývali, tavili a používali 

v kovopr myslu, z les  se dodávalo d ev né uhlí do zmodernizovaných železáren. Podle 

autora díky své podnikavosti založili mnoho podnik  železá ského pr myslu, a tak se 

pozd ji mohli sm le podílet mimo jiné i na výrob  zbraní. Zhruba o sto let pozd ji se na 

této výrob  k ivoklátské op t podílelo (v Roztokách u K ivoklátu se vyráb la d la). 221                  

Za zdokonalením železá ství na K ivoklátsku na po átku 19. století pak podle 

Maxery stál již zmín ný vedoucí ú edník panství Nittinger, který se zasloužil o melioraci a 

reformu železá ských podnik . Krom  mnoha dalších krok  v tomto sm ru byla postavena 

vysoká pec s ostatními budovami v Novém Jáchymov  (1817). 222 Zajímavé je, že v návrhu 

reformy Nittinger jako jeden z faktor  nezbytných pro prosperující železá ský pr mysl 

uvádí topografickou polohy železárny, která by m la garantovat co možná nejnižší náklady 

na provoz. Byla to tedy práv  k ivoklátská p íroda, která poskytla všechny pot ebné 

edpoklady jako je ruda, hlína, písek, d evo a p íhodná poloha pro stavbu nejv tší peci 

v zemi, a zárove  jediné podvojné peci umož ující po átky t žkého kovopr myslu.223 

                                                             
219 i té p íležitosti odkazuje na pov stné „zkamen lé stádo“, kterým jsou myšleny místní syenitové balvany. 
220 Renner, J Popis politického a školního okresu rakovnického, Rakovník, 1902, s. 41-42. 
221 Maxera, R Vále ný pr mysl na K ivoklátsku, stník muzejního spolku královského m sta Rakovníka a 
politického okresu Rakovnického, 1935, c 25, s. 65-71. 
222 Tato vesnice byla založena práv  díky stavb  nové peci a pojmenována k poct  lankrab te Jáchyma 
z Fürstenberka.  
223 Maxera, R Novojáchymosvké železárny, stník muzejního spolku královského m sta Rakovníka a 
politického okresu Rakovnického, 1935, c 25, s. 27-37. 



 
 

hlas knížecích fürstenberských železáren autor potvrzuje nap . n kolika medailemi ze 

zemských a celostátních výstav i celosv tové sout že.224  

V rámci „oslavného“ popisu železá ství, využívání rudných žil v bec a 

„p íkladného“ ú elného propojení „p írodního“ a „kulturního“ prvku, se nám op t dostává 

zkreslený pohled, v n mž p íroda poskytuje pot ebné podmínky k tomu, aby lov k mohl 

racionáln  využívat jejího bohatství. Ovšem v této souvislosti je autory zcela opomíjen 

negativní dopad na krajinu, která sice poskytuje ideální podmínky, ale to neznamená, že ne 

ke své škod i ne na sv j úkor. Reprezentovaná „symbióza“ je ve skute nosti op t 

„vyko is ováním“.  

Posledním druhem zužitkovatelné „p írodniny“ v rakovnicko-k ivoklátském kraji 

jsou živo ichové. Lépe eno jsou na území tohoto kraje vhodné podmínky v chovu 

dobytka, koní, dr beže apod. Zajímavá je skute nost, kterou uvádí Renner, totiž že není 

jediné vesnice, kde by nebylo v elstva, což odkazuje na regionální v ela skou tradici. Dále 

podotýká, že i nadále trvá p íslove ná k ivoklátská bohatost zv e a ptactva, asto 

vzácného, a v souvislosti s rybá stvím, které podle n j d íve bylo daleko rozší en jší a op t 

jsou snahy ho obnovit, píše o úpadku rybníká ství.225 

Vodní živel obecn  hrál v krajin  Rakovnicka a K ivoklátska velmi výraznou roli. 

Krom  toho, že je eka Berounka jedním z nejvýzna jších specifických krajinných 

írodních prvk  a spolu s dalšími vodními toky se velkou m rou podílí na tvorb  

irozených hranic kraje a toho, že práv  podél ní se událo jako osídlení prvotní, tak i 

pozd jší (nap . sí  loveckých hrádk ), po celou dobu své existence byla jistým zdrojem 

obživy, ryb. Práv  voda byla pro region tak charakteristická, že se podle Nechleby otiskla 

do prvního, p vodního názvu celého území z dob, kdy K ivoklátsko pokrývaly pralesy a 

níže položené Rakovnicko formace potok  a mo ál , tedy župy Rokytenské. Podle n j se 

odvozuje od pojmu „rokytí“, který ozna uje p irozený porost bahnitých p d (bahenní 

rostliny) vyskytující se ve stojatých vodách a b ezích pomalu tekoucích potok . P vodní 

pojmenování je tedy dokladem tehdejší v tší chladnosti a vlhkosti kraje, který se asem 

oteplil a vysušil.226  

Tyto zm ny se však podle Nechleby neudály samovoln , nap . silnou zm nou 

st edoevropského klima, ale v d sledku r zných místních zásah lov ka do dosavadního 
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irozeného stavu tehdejší p írody (kácení les , p stování polních plodit atd.), kterými 

obyvatelstvo dosáhlo suššího a teplejšího prost edí. Voda se tak z „nep ítele“ prom nila na 

„pomocníka“, protože pracovala ku prosp chu lov ka. Zakládání rybník  podle autora 

ispívalo k prosperit  hospodá ské (chov ryb a plavba d eva), pr myslové (pohán ní 

mlýn ) a vodohospodá ské (zachycení vody p i nadbytku, vyrovnání stavu p i 

nedostatku).227 Nejv tší oblib  se podle Rennera zakládání rybník  t šilo v 16. století, kdy 

chov ryb zajiš oval zna ný zisk. Rybníká ství a rybá ství se podle n j na Rakovnicku 

provozovalo daleko v tší m rou než na K ivoklátsku, což bylo dáno p írodními 

podmínkami. K ivoklátsku rybníky zdárn  nahrazovala eka Berounka.228  

Pozd jší ( áste né) rušení rybník  Nechleba p ítá hlavn  zm nám hospodá ských 

pom  v kraji. Úbytek rybník  považuje za škodlivý hlavn  ve smyslu klimatickém a 

vodopisném, protože se t mito zásahy, p emž nemyslí jen rušení rybník , ale i jiné kroky 

sm ující k úmyslnému i neúmyslnému vysoušení kraje, ovliv uje p írodní rovnováhu, 

stejn  jako „pustošení“ les .229 Renner v tomto sm ru pomýšlí i na zm nu v „estetice“ 

kraje, kdy rušení rybník  území p ipravilo o „mnohý malebný kout“ jakým podle n j byla 

nap . rozsáhlá plocha rybník  za Rakovníkem, v níž se „obrážely okolní lesy“ a kterou 

oživoval „zp v i k ik vodního ptactva“.230  

Zatímco p írodní podmínky K ivoklátska zajiš ují množství zv e, krajina na 

Rakovnicku poskytuje ideální podmínky pro živo išnou výrobu, jejíž významnou sou ástí 

je chov ryb a s ním spojené rybníká ství. Práv  toto odv tví hospodá ství je aspektem 

dlouhodobého procesu „krocení“ vodního živlu v kraji, který je následn  hojn  využíván 

dalšími zp soby.     

Díky p íhodným p írodním a krajinným podmínkám v Rakovnicko-k ivoklátském 

kraji dochází k prolínání prvku „p írodního“ a „kulturního“ také v oblasti hospodá ského 

pr myslu, který podle Rennera zahrnuje nap . zdejší mlyná ství, pro region velmi 

charakteristické propojení sil p írody a lov ka, cukrovarnictví, pivovarnictví, sýrárny, 

škrobárny, železné a skelné hut , továrny na zpracování železa, ale i kamenické práce, 

cihelny, mydlá ství, výroba kyseliny sírové z b idlice vitriolové apod. Mezi r zné zp soby 

zpracování d íví z les  pat í jeho ezání na prkna a lat , výroba ivých t ísek k išt ní 
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piva a lihovin, zátek do sud  a papíru, pálení d ev ného uhlí, košíká ství atd.231 Autor také 

zmi uje „šamotku“, rakovnickou továrnu na výrobu prvních mozaikových dlaždic a 

šamotového zboží, jejíž výrobky jsou podle n j vyváženy do celého sv ta.232 

 

Otázka, jakým zp sobem lov k využíval ( i využívá) krajinu na území 

rakovnicko-k ivoklátského kraje a jaký to mezi ní a lov kem vytvá elo (nebo vytvá í) 

vztah, je v textech bohat  rozvinuta. O ividná je však zam enost na vlastní prosp ch 

(hlavn  v tématu o dobovém využívání krajiny). D ležitá je skute nost, že d sledky lidské 

innosti v krajin  jsou vyzdvihovány z moderní perspektivy krajiny a hospodá ství. 

Takový pohled musí být zákonit  zkreslený a hlavn  všechny p edchozí p ístupy ke krajin  

a využívání jejích zdroj  pak nepochopitelné a „nemoderní“. 

Z hlediska zem lství (rostlinné íše) je vztah mezi p írodou a lov kem 

reprezentovaný jako pom r mezi tím, co se „p irozen  dává“ a tím, kdo si „p irozen  

bere“, p emž je d raz kladen práv  na „p irozenost“ krajiny, její ideální uzp sobenost 

k tomu, aby byla lov kem využívána, což se projevuju i v jiných odv tvích („ íších 

írodnin“). Na p íkladu „pravého rakovnického chmele“ je pak z etelná i moc, jakou 

produkt krajiny, resp. jejího využití, tedy jakási „vzájemná spolupráce“ lov ka a p írody, 

že mít v rámci spole ensko-politických vztah .     

Pohledem do minulosti je promýšlen vztah k ivoklátských les  a jejich „pán “, tedy 

vliv jak tržních a hospodá ských pom , tak spole enského postavení, zálib a povahy 

majitele na sv enou ást specifické krajiny. Vývoj vzájemného pom ru lov ka a lesa 

v tomto p ípad  následuje (zkreslené) schéma „od pustošení k úct “. Tento pohled je 

zjednodušený, z ejm  aby ú eln  sloužil ke zd razn ní „p irozenosti“ místní p írody oproti 

„um losti“ lidské kultury.      

Podobn  „determinovaný“ pohled se nabízí také v rámci popisu nerostného 

bohatství kraje a jeho využívání lov kem, kde je zase velmi zvýrazn na „p irozená“ 

vhodnost krajiny k využívání jejích „dar “, ale už mén  promýšlené dopady t chto zásah  

lov ka do krajiny. 

Popisy poslední pomyslné íše p írodnin, totiž vhodnost krajiny pro chov r zných 

zví at, odkazují na k ivoklátské lesy jako „kolébku myslivosti“ díky kontinuální hojnosti 

zv e a svou pozornost zam ují na vodní živel, který na tomto území hrál vždy 

významnou roli nejen pro své využití na chovu ryb.     

                                                             
231 Na K ivoklát  byla k t mto ú el m dokonce za ízena košíká ská škola. 
232 Renner, J Popis politického a školního okresu rakovnického, Rakovník, 1902, s. 44-47. 



 
 

Možnosti využívání zdejší krajiny se tedy z popis  autor  jeví jako velmi 

rozmanité, protože sama rakovnicko-k ivoklátská krajina je plná kontrast , které zakládají 

rozmanitost.   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.6 Kraj co „rodí“ vlastence a p itahuje um lce – významné 

osobnosti 
 

 Zatímco nám p edchozí kapitola nastínila p edevším hospodá ské možnosti 

využívání kraje, následující by m la p edstavit, jakým zp sobem mohlo být toto území 

lov ku užite né z jiné perspektivy. Totiž z pohledu významných osobností spojených s 

krajem, které zde m ly rodišt , místo odpo inku, zdroj inspirace i prostor pro vlastní 

realizaci v r zných sm rech. Zajímavá pak bude otázka, jaké motivace vedly autory 

k p edkládanému výb ru t chto známých osobností.    Pátek chce 

prost ednictvím sebraných vzpomínek p iblížit, jak na „vynikající jedince naší vlasti“ 

sobilo m sto a hrad K ivoklát, když zde z r zných d vod  pobývali, i jeho okolí, jež 

autor sice zna  územn  rozši uje, ale podle svých slov díky velkému rozmachu 

turistického ruchu posledních desetiletí je velmi snadno p ístupné. Autor své poznatky 

adresuje práv  p edevším turist m, aby si krásu krajiny mohli spojit s intimními 

vzpomínkami na ty, kte í zde žili a pro n ž bylo K ivoklátsko zdrojem nám  pro vlastní 

práci i životní síly.233  

Za „nedobrovolného hosta“ K ivoklátu Pátek ozna uje spisovatele Svatopluka 

echa, který tu trávil  as se svou umírající  sestrou Marií.  Podle jeho další  sestry R ženy 

byla její láska k místním les m tak silná, že její duši vid la R žena v t chto lesích stále 

ítomnou.  ech zde i po Mariin  smrti ješt  n jaký as z stal ve spole nosti básníka 

Otakara ervinky.234 Ve vzpomínkách echa a jeho sestry R ženy se k ivoklátská krajina 

jeví jako „zrcadlo“, v n mž se m že odrážet lidský smutek a žal stejn  jako radost a št stí. 

Záleží jen na nás, jakým zp sobem ji vnímáme nebo chceme vnímat.  

 Daleko veselejší vzpomínky na K ivoklát se podle Pátka pojí se zakladateli Sokola 

Miroslavem Tyršem a Jind ichem Fügnerem. Fügner s rodinou v lét  pobýval v D eví i, na 

ivoklát 235 a pozd ji díky lesnímu Nittingerovi v myslivn  „na Králi“ u Svaté, kde se 

roku 1860 seznámil s Tyršem. A  zde Fügnerovi kv li pracovní vytíženosti nebylo 

dop áno trávit mnoho asu, k ivoklátské lesy údajn  považoval za „nejkrásn jší úto išt  

churavých a m stským ruchem osláblých,“ a pokud mohl, trávil v nich celé dny, b hem 

nichž „cítil s p írodou“ a „cele se oddal dojmu z její nálady“. V dopisech lí í až sakrální 
                                                             
233 Pátek, F. ivoklátsko ve vzpomínkách a krásné literatu e, 1927, s. 18. 
234Tamt., s. 12-13. 
235 Na známé k ivoklátské vyhlídce pod „paraplí kem“ se rozhodoval o svatb . Autorovi z ejm  z stala 
utajena zajímavost, že jeho dcera Renáta si dala slovo s M. Tyršem na výše zmi ované Merkovce, a po 
dosažení její plnoletosti se zde v roce 1872 vzali. 



 
 

zážitky z pobyt  v zá ijovém lese.236 K ivoklátské lesy se tedy nenabízejí jen jako „zahrada 

klidu, míru a odpo inku“, ale také jako prostor pro uzdravení t la oslabeného shonem ve 

st  a místo v n kterých p ípadech suplující kostel, jakýsi „p írodní chrám“, kde se 

lov k m že nerušen  pono it do vlastního nitra.  

Tato p íroda je tedy územím vhodným pro hluboké „duchovní rozpoložení“, což 

podle Pátka siln  zap sobilo na velmi mladého Tyrše. Ješt  za svobodna totiž prožil dva 

roky v Novém Jáchymov  jako vychovatel syn  zámožného továrníka. Jeho paní vytvo ila 

jakási „malá akademia platonika“, ímž autor ozna uje disputace o filosofii, um ní a 

literatu e a po ádání malých koncert . Podle n j krásná krajina a ušlechtilý zp sob života 

významn  formovaly jeho povahu. 237  Pátek dále uvádí, že Renáta Tyršová pozd ji 

s manželem vždy v lét  bydleli v domku ve Velké Bukové nedaleko K ivoklátu, který 

koupila z jakési „rodinné náklonnosti a lásky“ ke k ivoklátské krajin .238 Tato skute nost 

ukazuje na jisté „kouzlo“ zdejších les , kterému když lov k jednou podlehne, nem že a 

ani nechce se od nich odpoutat.   

Možná díky podobnému „kouzlu“ K ivoklát se svým okolím p itahoval nejr zn jší 

um lce. V roce 1836 posloužil podle Pátka jako p edloha mladému malí i, ilustrátorovi a 

grafikovi Josefu Mánesovy, který krom  n j p i svých toulkách do bloku kreslil také 

zámek Nižbor. Jeho pobyt v k ivoklátské krajin , která ho inspirovala, potvrzuje její 

romantický ráz a bohatost podn  k um lecké tvorb . Jiní um lci se na K ivoklát  spíše 

šili z klidu a erpali zde nové síly. Do jedné z místních chaloupek jezdil odpo ívat 

houslový virtuos a hudební skladatel Ferdinand Laub, pat ila jeho manželce, zp va ce 

Ann  Laubové. Jednou k nim na návšt vu podle Pátka p ijel národopisec a mecenáš 

Vojt ch Náprstek se „svým“ Americkým klubem dam, emuž nejspíše pomohla i krátká 

vzdálenost K ivoklátu od Prahy. Pozd ji chaloupku koupil malí  Alois Kalvoda, což op t 

odkazuje k inspirativním prvk m zdejší krajiny, vybudoval zde Laubovo muzeum 

s pomníkem, který má být p íkladem „harmonie života“, a podle jeho vzpomínek, jež autor 

získal, žil v domku „v doprovodu jeho ducha“ jako „vykonavatel jakési vyšší v le“.239 

ed válkou se Laubova-Kalvodova chaloupka stala sty ným bodem mnoha um lc , 

hudebník  a spisovatel , kte í se zde scházeli. K ivoklát jako mladý student navštívil 

Jaroslav Vrchlický, což podle vypráv ní pam tník , které Pátek oslovil, vyvolalo veliké 

pozdvižení. Tento spisovatel, básník, dramatik a p ekladatel trávil prázdniny v parním 
                                                             
236 Pátek, F. ivoklátsko ve vzpomínkách a krásné literatu e, 1927, s. 26. 
237Tamt., s. 22. 
238Tamt.,, s. 19. 
239Tamt.,, s. 16.  



 
 

mlýn  ve vsi istá nedaleko hradu Krakovce. Z k ivoklátských rodák  autor uvádí 

pedagoga Liborina Tolmana a lenku opery Národního divadla Irmu Reichovou.240 Také 

v souvislosti s p edstavením význa ných osobností vážících se ke K ivoklátu se tedy 

setkáváme s reprezentací k ivoklátské krajiny, v tomto p ípad  „lesního m sta“ K ivoklátu, 

jako romantické „rekrea ní zóny“, prost edí s „metafyzickým nádechem“ a místa setkávání 

átel, kte í necht jí být rušeni „okolním sv tem“.  

Z k ivoklátského okolí, jehož území, jak již bylo eno, Pátek pro turisty rozši uje, 

snad aby mohl uvést co nejvíce „zvu ných“ jmen a tím posílit reprezentaci K ivoklátska 

jako celonárodn  významné lokality, uvádí obec Hudlice, kde v mládí hrál divadlo 

spisovatel, noviná  a divadelní kritik Josef Merhaut, ale p edevším se tu narodil vlastenec, 

filolog, lexikograf, spisovatel a p ekladatel Josef Jungmann a historik, filolog a bibliotéká  

eského muzea Adolf Patera. Jungmann jako významný rodák je p ipomínán i v jednom 

ísle V stníku. Auto i otiskli lánek M. Štembery, který bude podrobn ji p edstaven dále, 

z   eské v ely (1847) o posmrtné poct  Jungmannovi, slavnostní pietní události, jež se 

odehrála v Rakovníce. Štembera v lánku popisuje pr h slavnosti a m sto Rakovník 

zahrnuje mezi ta, která si uv domují zásluhy svých znamenitých rodák .241 Nová  Hu  je  

rodišt m léka e a profesora léka ské fakulty Univerzity Karlovy Emericha Maixnera a 

hudebnímu skladateli Bed ichu Smetanovi podle Pátka sloužila jako úkryt p ed „Prušáky“, 

v n mž chodíval s knihou nebo notami do lesa.242 Vesnice a její okolí tak sehrála roli 

„p íjemné skrýše“, hodné mistrova pobytu, která mu nebránila v práci, ale naopak 

umož ovala vhodné podmínky k jejímu výkonu. Vesnice Kublov je rodišt m vlastence, 

hudebního skladatele, teoretika a pedagoga Josefa L. Zvona e a léka e, spisovatele a 

básníka Antonína Trýba.243                                                       

Pátek dále uvádí, že hrad To ník a z íceninu hradu Jivno za mladých let asto 

navšt vovala skupina mladých literát , z nichž jmenuje Jiráska, Wintra, Stupeckého, 

Thomayera, a Vrchlického. Jivno, K ivoklát a Tý ov podle n j navštívil romantik Karel 

Hynek Mácha. Nejen svou historií a atmosférou lákaly spisovatele a básníky staré hrady a 

íceniny v kraji, aby z nich erpali nápady pro svá díla, ale nejspíš tvo ily vhodnou 

scenerii i pro chvíle spole ného setkání a odpo inku. 244  Na Velízi, vrchu s farou a 

kostelíkem v Kublov , se podle slov autora roku 1862 sešla Renáta Tyršová s Karlem 
                                                             
240 Tamt. s. 17 
241 Spalová, K Posmrtná pocta slavnému krajanu Josefu Jungmannovi v Rakovníce, stník muzejního spolku 
královského m sta Rakovníka a politického okresu Rakovnického, 1939, c 29 , s. 66-67. 
242 Pátek, F ivoklátsko ve vzpomínkách a krásné literatu e, 1927, s. 19-21. 
243 Spalová, K. Rakovnicko.Zem pis a historie, Rakovník, 1947, s. 7-8.   
244Pátek,  ivoklátsko ve vzpomínkách a krásné literatu e, s. 12. 



 
 

Jaromírem Erbenem, který se v tamní p írod  zotavoval, což potvrzuje „lé ebný ú inek“ 

pobytu v místních lesích.245 U Skryj a Tý ovic odhalil francouzský inženýr a paleontolog 

Joachim Barrande zna  bohatá nalezišt  zkamen lin z období kambria, ímž upozornil 

na další skryté „poklady“ rakovnicko-k ivoklátského kraje.246  

Z Pátkova p edstavení významných postav spojených s K ivoklátem a jeho 

okolními lesy a osadami, které je ur eno p edevším turist m, lze s trochou nadsázky íci, 

že tato ást kraje „plodí“ velké vlastence a z eteln  p itahuje um lce, kte í zde odpo ívají 

nebo pracují. Ze vzpomínek i ú el  pobývání postav, význa ných nejen pro kraj, ale celou 

zemi, K ivoklátsko op t vyvstává jako romanticky kontrastní krajina, kterou lze vnímat 

odlišnými zp soby podle momentálního ( i životního) rozpoložení. Její p itažlivost a 

ítomnost v ní m že nabývat až metafyzického rozm ru a nejednou se v této souvislosti 

mluví p ímo o splynutí místních les  s duší zem elého obyvatele, který ji miloval. Slavní 

rodáci osad na K ivoklátsku jsou hlavn  „vlastenci“ a intelektuálové nebo um lci. 

Odlišným zp sobem pak k unikátnosti a „sláv “ kraje p isp l svým objevem Barrande.  

Zatímco o výjime ných rodácích K ivoklátska nebo o osobnostech zde 

pobývajících a n jakým zp sobem pro kraj p ínosných se dozvídáme hlavn  

prost ednictvím sebraných vzpomínek, jak na n  kraj p sobil, pro  zde sv j as trávily, 

ím je mohl obohatit apod., postavy spojené s Rakovnickem jsou nám p edstavovány 

daleko obšírn ji a podrobn ji. Jde p edevším o vlastenecky smýšlející jedince, kte í se 

významnou m rou podíleli na národním uv dom ní rakovnických obyvatel, „vzk íšení“ 

spole enského i spolkového života a odhalení d ležitosti poznání historie m sta 

v Rakovníce devatenáctého století. Tento zájem o n  a upozorn ní na jejich 

nezastupitelnou roli v historii Rakovníka, celého kraje i eské zem  v kontextu jejich 

„životního p íb hu“ sv í o významu, jaký jejich zásluhám auto i p isuzují, a pot eb  

obeznámit jím širší ve ejnost.  

Pro lepší pochopení naléhavosti, s jakou auto i reprezentují význam t chto 

„vlastenc -buditel “, jist  není od v ci si krátce p edstavit situaci v Rakovníce, v níž 

sto vstupuje do doby svého národního, kulturního a hospodá ského „obrození“. Auto i 

v ele s Koní kem m sto na po átku 19. století popisují jako „ponuré“, „chudé“, 

„st edov kého rázu“, které se ješt  nevzpamatovalo z následk  t icetileté války a které 

„násilná protireformace“ a následná germanizace „uvrhla v duševní temnotu.“ Malé 

hospodá ské m sto (s poli, loukami a chmelnicemi okolo), obehnané hradbami, podle 

                                                             
245 Tamt., s.  s. 32. 
246 Spalová, K. Rakovnicko. Zem pis a historie, 1947, s. 7-8. 



 
 

Koní ka žilo kv li výrazné absenci inteligence, ímž má autor z ejm  na mysli jazykov  

eskou a vlasteneckou inteligenci, a obchodní a pr myslové podnikavosti až do 30. let 

„mdlým“, „nete ným“, „patriarchálním“ životem. Autor velmi kritizuje tehdejší tristní 

úrove  možnosti vzd lání obyvatelstva a germanizaci postupn  ovládající nejen školství, 

zámožn jší vrstvy a ú edníky, ale postupn  i ady emeslník  a chudších lidí. A práv  

v tomto ase se za ali objevovat první „nadšení národn  uv dom lí jednotlivci,“ kte í 

odstartovali proces „národnostní emancipace“ „poko eného“ m sta. 247  Z text  o 

„vlastencích-buditelích“ spojených s Rakovníkem tedy v rámci kraje dochází k tvorb  

specifické obrozenecké tradice, díky níž se m že za adit do národního mýtu „vzk íšení.“               

Jeden z prvních vlastenc , a podle Koní ka úpln  první buditel v Rakovníce byl 

MUDr. Dobromír Štembera. Ten se zde sice nenarodil, ale s hrstkou dalších „národn  

uv dom lých“ osobností reprezentoval práv  onu tém  chyb jící inteligenci. Štemberovo 

vlastenectví se podle n j projevilo již v mladých letech, když jako vystudovaný chirurg 

údajn  odešel z Karlových Var , kde po n m p i komunikaci byla vyžadovaná n ina, 

kterou nenávid l. Podle Koní ka tedy hledal místo „mezi svými“, které nalezl 

v Rakovníce.  Zde mu roku 1834 magistrát m sta dekretem ud lil místo m stského a 

pozd ji i soudního „ranhoji e“.248  

Krom  svého povolání se zajímal o historii Rakovníka, což bylo podle Koní ka 

základem jeho zdejší vlastenecké innosti. Dokladem zaujetí historií nejen m sta, ale 

celého kraje, a nutnost eského ekvivalentu p vodn  n mecky psané práce je  kniha 

Místopis král. kraj. m sta Rakovníka. P eložený a nalezeným rukopisem rozmnožený od 

Dobromíra Mat je Štembery, hoji e m stského a kriminálního v Rakovníce.249 Nejedná se 

však o pouhý p eklad, protože Štembera dílo doplnil jednak svými poznámkami, v nichž 

asto polemizoval s p vodním textem, jednak n kolika letopisnými zprávami z nalezeného 

rukopisu (kroniky m sta zahrnující období 1452 až 1639). Z p edmluvy je podle Koní ka 

patrná „láska k rodné zemi“ (nap . když cituje Kollára) i k Rakovníku, jehož významnost 

utvrzuje vý tem eských knížat a král , jež m sto navšt vovali, a slavných Rakovnických 

rodák . Rakovník v textu ozna uje za m sto, které by pro jeho historii nem l opomenout 

žádný vzd laný vlastenec. Význam tohoto rozší eného p ekladu Koní ek vidí v tom, že to 

byla v bec jedna z prvních eských prací tohoto druhu, a hlavn  v tom, že rakovnickému 

                                                             
247 Koní ek, J Rakovnický buditel MUDr. Mat j Dobromír Štembera, stník muzejního spolku královského 

sta Rakovníka a politického okresu Rakovnického, 1925, c 15, s. 17-18. 
248 Tamt., s. 18-22. 
249 Kniha byla vydaná v Praze roku 1839. Jedná se o p eklad díla J. Durase Medizinisch-topographische 
Beschreibung der königel Kreisstadt Rakonitz und des unterhänigen Marktes Senomat  z roku 1838. 



 
 

obyvatelstvu byla poprvé v eském jazyce p edložena minulost m sta i obraz sou asných 

pom .250  

Práv  tento obraz byl podle slov Koní ka nutný „kulturn  a národnostn  

zaostalým“ rakovnickým ob an m odhalit a vysv tlit, ehož se Štembera ujal, aby se i 

Rakovník za adil mezi „národn  probuzená“ m sta. Protože kladl d raz na vzd lání, roku 

1841 s pomocí dalších rakovnických vlastenc , nap . F. Hovorky a P. Jermana, založil 

eskou M anskou knihovnu. Spolu s ní na popud místního d kana F. Stanglera založil i 

tená ský spolek, který odebíral „vlastenecká“ periodika. O snaze zajistit do knihovny 

kvalitní literaturu sv í korespondence se „spisovateli-buditeli“ (nap . Šafa ík, Amerling), 

v níž je žádal o výtisky jejich d l.  Jednak tím ší il dobové vlastenecké spisy mezi místním 

obyvatelstvem a jednak tím, že je dále prodával, finan  podporoval jejich autory, mezi 

jinými i J.K.Tyla a J. J. Marka (známého pod pseudonymem Jan z Hv zdy).251   

Štembera se (op t s pomocí F. Hovorky) podle Koní ka na za átku ty icátých let 

také podílel na obnovení spolku divadelních ochotník  složený z chudých emeslník , 

protože bohatí m ané si z ejm  v i t mto kruh m zachovávali odstup. V domím 

„buditelské a výchovné úlohy“ divadla ho autor adí k velkým pražským postavám 

národního obrození, s nimiž se Štembera znal. S knihovnou a divadlem souviselo také 

po ádání „vlasteneckých besed,“ p i nichž se rozmlouvalo o literatu e, divadle, národním 

pokroku a zpívaly se národní písn .252     

V revolu ním roce 1848 se Štembera podle autora dále snažil lidem vysv tlovat 

události, které se d ly na rušné politické scén  a podporovat je v „národním v domí“. J. V. 

Fri ovi, prchajícímu z nepokojné Prahy, poskytl n kolikadenní úkryt. Dobu, kdy byla 

potla eny snahy o „národn -výchovnou“ práci, podle n j využil k vlastnímu zdokonalení 

v oboru a dále se vzd lával. A když na po átku šedesátých let znovu ožila spolková 

innost, stal se lenem Hospodá ské spolku kraje pražského a jednatelem Hospodá ského 

odboru rakovnického, ímž se podílel na zem lském pokroku i ve zdejším kraji.253  

Podle Koní ka tento „vlastenec“ a „buditel“ vždy z stával v první ad  doktorem, o 

emž sv í i korespondence s pražským chirurgickým ústavem a zasílání p ísp vk  do 

asopisu eských léka . Vydal také vlastní spis, první svého druhu v eském jazyce, 

Zubospráva aneb prostonárodní navedení o zubech lov ích (1865).           
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Zásluhou tohoto „prvního rakovnického vlastence a buditele“ se tedy v Rakovníce 

dal do pohybu „národn  mobiliza ní“ proces dostávající i díky dalším spolupracovník m a 

pokra ovatel m stále významn jší roli.   

Jedním ze Štemberových spolupracovník  byl místní rodák, kroniká  František 

Hovorka, další významná postava ze skupiny „vlastenecky smýšlející inteligence“ v 

„kulturn  zakrn lém a duševn  strnulém“ Rakovníce po átku devatenáctého století. Tento 

malí  pokoj , tedy prostý emeslník, sehrál d ležitou roli p i zakládání M stské 

(m anské) knihovny, obnovení spolku divadelních ochotník , jak již bylo zmín no, a 

položil základ k M anské emeslnické besed . Jeho nejv tší zásluha však podle autorky 

spo ívá v záchran  rakovnického archivu (v letech 1861-1868 údajn  zachránil 3.019 

archivních ísel) a po ízení seznamu jeho knih a listin. Díky Hovorkovi se také dochovaly 

informace o historii archivu ješt  p edtím, než se ho sám ujal.  

Na sklonku života, když byl archiv uspo ádán, napsal „kroniku svého bydlišt “ 

Zaznamenání t ch znamenit jších d jin v král. m st  Rakovníku ve 14., 15., 16., 17., 18. a 

19. st. p ihodilých, kterou Spalová považuje za pokra ování díla J. Durase, které p eložil 

Štembera a které kon í zápisky do r. 1588. V kronice popsal jednotlivá století a události 

významné jak pro celý národ, tak pouze pro Rakovník a okolí, p emž nejcenn jší jsou 

podle autorky zápisky ze století devatenáctého, jichž byl o itým sv dkem.254 

etím význa nou rakovnickou postavou, jejíž biografii je ve V stníku v nován 

zna ný prostor, je d kan František Stangler. Koní ek ho p irovnává ke „kn žím-

buditel m“ z román  A. Jiráska nebo K. V. Raise a vidí v n m pokra ovatele Štembery a 

Hovorky. Stangler se podobn  jako Štembera nenarodil v Rakovníce, ale jeho zdejší 

devítileté p sobení jako d kana m lo pro m sto a hlavn  jeho obyvatele velký význam. 

Tento „opravdový k es an“ a „osvícený kn z pokrokového smýšlení“ z stával podle 

Koní ka v celoživotní filosofii v rný svému u iteli Bernardu Bolzanovi, za což si u n j 

vysloužil ozna ení „pravý žák Bolzan v“. N kterými svými postoji a iny pak podle 

autora p ipomíná eské reformátory.    

Od roku 1861, kdy Stangler p išel do Rakovníka, kde podle Koní ka nebylo 

národní obrození ješt  zcela dokonané, se podílel na „národním uv dom ní m sta“ a jeho 

úplném po ešt ní. Poslání svého kn žského ú adu spat oval hlavn  ve zprost edkování 

vzd lání a ve výchov . Prosazoval na svou dobu neobvykle d slednou p edstavu o 
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rovnocennosti pohlaví a v prvních letech pobytu ve m st  usiloval o stejné studijní 

podmínky pro chlapce i dívky. Podílel se tím na otev ení první rakovnické vyšší dív í 

školy v roce 1862. Vzd lání a výchovu poskytoval i dosp lým, pro n ž již od ty icátých 

let v každém míst , kde p sobil, za izoval ned lní školy, knihovny a ítárny. V Rakovníce 

podporoval Štemberou a Hovorkou založenou knihovnu a na jeho popud byl roku 1866 

založen tená ský spolek, v jehož stál ele. 

 Své „demokratické p esv ení“ a „vlastenectví“ podle Koní ka projevoval vždy i 

v kostele. Paradoxn  tak inil zna  radikálními iny, když i p es protesty zbožných lidí 

zjednodušoval ob ady, protože v p emí e r zných pobožností vid l „protireforma ní 

zaostalost m sta“, zakázal zp v n meckých písní p i bohoslužbách a p i všech církevních 

úkonech d sledn  užíval eštinu. Krom  toho také nadobro zrušil p vecký spolek literát , 

Koní kem ozna ený za nežádoucí „p ežitek ze 17. a 18. století,“ jehož lenové tradi  o 

adventu zpívali ze starodávného kancionálu. D kan jim tento soubor písní v roce 1865 

nechal uložit na radnici a odpov dí na jejich rozho ení údajn  bylo, že literátské spolky 

zrušil císa  Josef II. a jejich jm ní bylo podle nového ustanovení p evedeno na školní fond. 

Stangler výrazn  zasáhl také do výzdoby kostela, kterou eliminoval sundáním r zných 

obrázk , záclon a „pitvorn  vyšperkovaných paná “, ímž si proti sob  poštval místní 

„spolek pobožných pani ek“ a op t rozší il ady svých odp rc . Autor Stanglerovo 

jednání, které se v popisu jeví zna  agresivn , považuje za projev „lásky k prostot  a 

istot “ a o jeho odp rcích se vyjad uje až posm šn . Vedle této „ istoty vn jší“ mu podle 

j záleželo p edevším na „ istot  vnit ní“, totiž mravní bezúhonnosti, jejíž byl údajn  

„p íkladem“ a „strážcem“. K es anství pro n j podle slov autora bylo ekvivalentem 

praktického „uskute ování lásky k bližnímu“, p edevším k lov ku chudému, trpícími i 

zbloudilému, což podle Koní ka dokazoval hlavn  ve skutcích mimo kostel.    

Zatímco Štembera v „bou livém“ roce 1848 svou ve ejnou innost zna  umírnil, 

Stangler se podle Koní ka v tomto sm ru realizoval i nadále. Svým protirakouským a 

protihabsburským postojem a obdivem eských reformátor , který dával ve ejn  najevo, 

ho neminulo pronásledování ze stran ú ednictva i církve, s nimiž bojoval celý život.255 O 

jeho „neohroženosti“, a „revolu ním smýšlení národním“ podle Koní ka ze všech jeho 

in  vypovídají hlavn  dva nejvýrazn jší. Protože byl ctitelem Mistra Jana Husa, p i oslav  

tistého výro í narozenin tohoto reformátora v roce 1869 proti o ekávání vyzdobil 

kanství a v kostele ve ejn  projevil svou úctu k Mistrovi a jeho odkazu. A koli výslovn  
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neuvedl Husovo jméno, byl udán konzisto i, což se ho podle autora osobn  p íliš nedotklo, 

protože celý život z stával v rný svému postoji, který se nikdy neshodoval s církevní 

vrchností. Druhým inem, kdy roku 1869 v den oslavy narozenin Františka Josefa I. 

vystoupil proti rakouské hymn  a zakázal ji v kostele hrát i zpívat, dal podle autora jasn  

najevo své pohrdání rakouským patriotismem.256 

 D kanu Stanglerovi jist  nelze up ít zásluhy na zkvalitn ní vzd lání a  už ve form  

školní i jiné a s ním spojené prosazení eského jazyka vedle n iny, na kulturním a 

spole enském rozvoji m sta, na pomoci chudým, nemocným atd., ovšem jeho asto 

radikální až agresivní iny jsou autorem reprezentovány nejen jako nanejvýš záslužné, ale 

ímo „mravn isté“ a hlavn  zcela v souladu s Bolzanovým u ením, a koli jsou s ním 

mnohdy naopak v rozporu. 

V souvislosti se Stanglerovým zrušením literátského p veckého spolku se Koní ek 

zmi uje o hudebním skladateli a tehdejším editeli rakovnické „reálky“ 257  P. 

Martinovském, který mu tento in údajn  pochválil.258 Jméno Martinovského je zmín no i 

v jiném ísle V stníku, kde Kadlec upozor uje na jeho zásluhy o eskou národní píse .259 

Autor zde p ipomíná p átelství tohoto skladatele s K. J. Erbenem p i studiích filosofie v 

Praze, z n hož vzešla blízká spolupráce. Martinovský podle n j klavírn  doprovodil 

ibližn  p t set písní a íkadel vybraných z Erbenovy sbírky, což údajn  pomohlo k jejich 

ší ení z venkova do spole enských, „vlasteneckých“ kruh  ve m st . 

Erben byl podle slov Kadlece s jeho prací spokojen, protože se mu poda ilo „odít 

milou národní píse  rouchem p im eným“ a stát se tak vzorem pro následné 

„harmonisátory.“ Autor uvádí i stanovisko Dr. Z. Nejedlého, který v této Martinovského 

práci vidí „nejlepší projev jeho skladatelské práce.“ Z celé Erbenovy sbírky, která obsahuje 

es dva tisíce písní a íkadel, se devatenáct písní, jedno íkadlo a jedno za íkadlo vztahují 

k ozna ení „z Rakovnicka“ a dv  st ty icet p t k ozna ení „z Berounska“. Autor 

upozor uje na své p esv ení, údajn  podpo ené Spalovou, že jist  mnoho písní „z 

Berounska“ mají p vod na Rakovnicku a K ivoklátsku, který se projevuje jak ve 
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specifickém místním ná í, tak motivy typickými pro tento kraj.260 Zde je patrná snaha 

autor  „zviditelnit“ rakovnicko-k ivoklátský kraj v rámci obrozenecké p edstavy o 

eském lidu“ a jeho folkloru.    

Vrátíme-li se od hudební innosti k osobnostem zabývajícím se historií, je nutné 

podotknout,  že  Hovorka  a  do  jisté  míry  i  Štembera  svým  zájmem  o  historii  starobylého  

Rakovníka podle autor  p ipravili p du pro následovníky, kterým rakovnický archiv a 

velmi skromná historická literatura o m st  posloužily jako zdroj pro vlastní práci.  

Jedním z t chto pokra ovatel  byl podle Soukupa rakovnický rodák František 

Levý, „samorostlý“ historik, který jako mladík (v letech 1866-1869) pomáhal Hovorkovi 

se záchranou a t ízením archivu, o emž podal zprávu do Památek archeologických a 

místopisných. Práv  archiv (zbytky památných listin a knih) mu byl zdrojem rozsáhlého 

studia a dva spisy, n mecký Duras v a jeho eský p eklad Štember v, mu podle autora 

dodaly pot ebné povzbuzení k práci.  I když ho státní telegrafická služba, pro niž pracoval, 

poslala do Krakova, stále bádal v materiálech k chystanému dílu o d jinách svého rodného 

sta.261 Roku 1886 mu vyšla prvotina Rakovnické pov sti, které Soukup považuje za 

„romanticky zbeletrizované“ na úkor rozpoznání jejich pravého jádra. Do Památek 

archeologických postupn  dopl oval texty p ipravené pro vydání svého d jepisného díla a 

roku 1895 do eského lidu otiskl Váno ní hru žák  (student ) staro eských p vodn  

z šestnáctého století, jejíž opis nalezl v rakovnickém archivu. Když v roce 1896 kone  

vydal své životní dílo jiny král. m sta Rakovníka, podle Soukupa se mu od obyvatel 

sta nedostalo žádného uznání ani vd ku. Út chou mu mohla být pozitivní kritika Z. 

Wintra, A. Truhlá e a . Zíbrta. Všichni t i Levého spis považují za m stskou monografii 

„vynikající nad jiná díla svého druhu.“ Podle Soukupa bylo Levého dílo inspirované 

Tomkovým jepisem m sta Prahy.262      

koli se Levému ješt  za jeho života z ejm  nedostalo pocty a uznání, jaké by si 

za svou vlastiv dnou a d jepisnou literární práci zasloužil, ádného docen ní se mu dostalo 

pozd ji od Musejního spolku, který mu v noval jedno z ísel V stníku. Jeho dílo je vedle 

práce Hovorkovy a Wintrovy základní studií d jin starobylého Rakovníka.  

Tím se dostáváme k Zikmundu Wintrovi, jemuž se díky zachrán nému archivu 

dostalo širokého rozhledu, který se mu stal východiskem kulturn -historického a 
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literárního díla o Rakovníku i celém kraji. Krom  spisovatelské innosti se podle autor  

aktivn  podílel na rozvoji rakovnického ve ejného života. 

Winter se narodil v Praze a do Rakovníku p išel po ro ním p sobení v Pardubicích 

roku 1874, aby na místní „reálce“ vyu oval d jepis, zem pis ob as i eštinu a n inu.263 

Jeho „p irozenou autoritu“, „svéráznou výchovnu metodu“ a oblíbenost mezi žáky se 

auto i snaží zvýraznit a potvrdit uve ejn ním dopisu, který Musejnímu spolku poslal jeden 

z jeho bývalých žák , dr. V. Wofka z Clevelandu (skute nost, že pisatel žije v Americe, 

ejm  dodává na jeho „váženosti“), ten Wintra popisuje jako svérázného pedagoga a 

mimo jiné mu klade za zásluhu „správné formování jeho povahy“.264  

Vedle pedagogické innosti podle autor  tvo il pomyslnou „osu“ ve ejného života 

ve m st , kde p sobil deset let. Wintr v kolega z „reálky“ a blízký p ítel Topinka 

v osobních vzpomínkách píše o jeho vztahu k hudb , zp vu a po ádání nejr zn jších 

kulturních akcí. Svoje „vlastenectví“ podle n j dokazoval ve spolupráci s básníkem J. V. 

Jahnem originálními p eklady p vodn  n meckých text  i sborovým zp vem v salonu 

profesora Salla e, který udržoval pravidelný kontakt s p edními pražskými um lci jako 

Smetana, Dvo ák, Fibich, Bendl apod. Winter znovuobnovil P vecko-hudební spolek, na 

jehož politicky neutrální p  se podle Topinky scházeli i p vodn  nesmí liví Staro eši 

s Mlado echy, a kde se po ádali hudební ve ery na po est zmín ných eských skladatel . 

Ve spolku se Winter krom  zp vu v noval tvorb  programu a repertoáru, text m skladeb a 

ednáškám z hudební historie. Své organizátorské i um lecké nadání podle Topinky 

uplat oval také v rámci tehdejšího centra spolkového a osv tového života - M anské 

besedy,  kde  zpíval,  hrál  divadlo,  podílel  se  na  režii  apod.  Podle  slov  autora  se  „bez  n j  

neobešla“ žádná kulturní akce, oslava nebo výro í.  „Proslulé“ pak podle n j byly 

silvestrovské hudební ve ery Wintrova P vecko-hudebního spolku, jednou také ve 

spolupráci s pozd jší primadonou Národního divadla, již zmín nou, I. Reichovou. 

 Topinka dále vzpomíná na p ší výlet tehdejšího p veckého kvarteta, jehož lenem 

byl i entomolog a u itel F. B žek, Wintr v nejlepší p ítel, z Rakovníka do Zbiroha, jehož 

„rozverný náboj zdolávaná krajina jen podporovala“, nebo na asté letní vyjíž ky na 

ivoklát, kde mohli „pook át v chladných vodách Berounky“ a následn  zahájit jeden z 

mnohých p veckých ve írk  v Roztokách u K ivoklátu. 265  Zde se op t setkáváme s 
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alespo  letmým symbolickým popisem k ivoklátské krajiny jako místa odpo inku a 

„nabrání nových sil“ v kontrastu s „hekti ností“ m sta.  

Když roku 1884 Winter odjížd l do Prahy, na vlakové nádraží ho podle 

Topinkových vzpomínek doprovodila „veškerá inteligence m sta.“ Po jeho odchodu 

z m sta podle autor  v ele s Topinkou citeln  upadla innost ve spolcích i spole enský 

život ve m st .266 

Jiný Wintr v pam tník, Renner, vzpomíná na spole né setkání, když do Rakovníka 

naposledy a tajn  zavítal už v pokro ilém v ku a špatném zdravotním stavu. Renner 

popisuje spole nou procházku m stem a áste  i jeho okolím, aby bylo možno se 

„kochat výhledy“. Winter podle n j vzpomínal na sv j tehdejší život a na staré p átele, 

s nimiž i nadále udržoval kontakt, a p ed každou významnou památkou projevil obdiv k 

její architektonické kráse, p ípadn  radost nad její opravou.267 O po átky prvních oprav 

nejstarších památek ve m st  se p itom podle Mejst íka zasloužil sám Winter v rámci své 

funkce jednatele Sboru na opravu a udržení památek.268  

Wintrovo jméno provází V stník už od úplného po átku. Hned v druhém ro níku, 

který je mu v nován, se dozvídáme o ve ejném uznání Wintrovy práce ze strany len  

nov  založeného Musejního spolku. Po ustavující sch zi v roce 1911, které se Winter ze 

zdravotních d vod  nemohl na pozvání zú astnit, byl na první valné sch zi roku 1912 

jmenován „prvním estným lenem spolku“. Tuto poctu si podle mín ní všech len  

zasloužil svou vlastiv dnou inností, díky níž nejen rakovnické, ale celé eské ve ejnosti 

odhalil „veliké bohatství Rakovnicka“, „poklady netušené“ a „bohatého zdroje,“ ímž 

„povznesl úctu a vážnost“ kraje, jeho p in ním zaujímá Rakovnicko „p ední místo 

v historii eské v bec a kulturní zvlášt ,“ jak se podle Soukupa píše v zápise z této 

sch ze.269 

Na d kaz v domí Wintrova kulturního p ínosu m stu a kraji v úvodu dvacátého 

devátého ísla V stníku redak ní výbor oznamuje za azení pravidelné Wintrovy rubriky, 

do níž auto i plánují p ispívat krátkými texty o život  této „významné osobnosti“, která 

                                                             
266 Topinka, K V Za zesnulým p ítelem, stník muzejního spolku královského m sta Rakovníka a 
politického okresu Rakovnického, 1913, c 2, s. 9-19. 
267 Renner, J Poslední návšt va dr. Z. Wintra v Rakovníce, V stník muzejního spolku královského m sta 
Rakovníka a politického okresu Rakovnického, 1913, c 2, s. 20-27.  
268 Mejst ík, K T icet let Musejního spolku v Rakovníku, stník muzejního spolku královského m sta 
Rakovníka a politického okresu Rakovnického, 1940, c 30, s. 6. 
269 Soukup, J Za zesnulým Zikmundem Wintrem, stník muzejního spolku královského m sta Rakovníka a 
politického okresu Rakovnického, 1913, c 2, s. 5-8. 



 
 

ovlivnila živo 70. let v Rakovníce. 270  V samotné rubrice pak Spalová podává p ehled 

inností, jimiž Musejní spolek vzdává Wintrovi hold. Krom  jeho zvolení prvním estným 

lenem a ú astí zástupc  m sta i Musejního spolku na Wintrov  pražském poh bu271 byl 

v roce 1913 oslaven p ednáškou Spalové, která o n m dále napsala lánky do r zných 

periodik. Byl vzpomenut také v rámci cyklu p ednášek o historii m sta, které prob hly po 

válce na po átku roku 1919. Na popud Musejního spolku se založila sbírka na postavení 

Wintrova pomníku, který byl umíst n na nádvo í budovy m stského musea apod.272 

lenové Musejního spolku za podpory M stského osv tového sboru se pr žn  

novali psaní lánk  a po ádání p ednášek o Wintrovi a jeho odkazu. Blížící se Wintrovy 

oslavy v roce 1937 ( tvrt století od jeho smrti) pak podle Spalové byly podn tem 

k zintenzivn ní této aktivity, která si kladla za cíl získání zájmu širší ve ejnosti. V Praze 

byla uspo ádána výstava o Wintrov  život  a díle, p i jejímž zahájení podle autorky 

promluvil tehdejší starosta Rakovníka Van ek stejn  jako pozd ji na vinohradském 

bitov  ješt  spole  s Koní kem. V Rakovnickém chrámu sv. Bartolom je byla za 

Wintra konána zádušní mše, po níž v Rakovníce následovaly n kolikadenní oslavy. S 

oslavami školy, kde deset let p sobil, bylo spojeno odhalení Wintrovy pam tní desky na 

budov  a pojmenování školy jeho jménem. Sou ástí oslav byla akademie, výstavní trhy, 

sch ze abiturient  „reálky“, n kolik p ednášek, odhalení Wintrovy busty, výstava, sch ze 

nov  založené Spole nosti Zikmunda Wintra, p edstavení divadelního spolku atd. O 

propagaci t chto oslav se podle autorky zásadn  p inily Rakovnické noviny.273 

Hovorka, Levý a Winter (a do zna né míry i jejich p edch dci) jsou podle autor  

jména, která stojí na po átku rakovnického archivnictví a pozd ji vlastn  i musejnictví. 

Tito badatelé podle nich odhalili potenciál znalosti historie a jejího odkazu pro p ítomnost, 

když jeden zachránil m stský archiv, druhý mu pomáhal a na základ  pomoci sepsal 

monografii m sta a t etí na tuto innost navázal originálními kulturn -historickými a 

literárními studiemi. Jedná se tedy o konstrukci „p íb hu legitimizace“ Musejního spolku, 

jejíž sou ástí je hledání vlastních ko en  a zám  spolku, tvorbou jednozna né linie od 

Štembery po Wintra. 

                                                             
270 Redak ní výbor, Nová redakce svému tená stvu, V stník muzejního spolku královského m sta Rakovníka 
a politického okresu Rakovnického, 1939, c 29, s. 7.   
271 Winter zem el v roce 1912, tedy p ibližn  rok po založení Musejního spolku. 
272 Spalová, K Musejní spolek a Z. Winter, stník muzejního spolku královského m sta Rakovníka a 
politického okresu Rakovnického, 1939, c29 , s. 7. 
273 Spalová, K Wintrova rubrika, stník muzejního spolku královského m sta Rakovníka a politického 
okresu Rakovnického, 1939, c29 , s. 72-76.  



 
 

 Krom  t chto „velkých muž “ Rakovníka, se ve V stnících setkáváme s n kolika 

texty o dalších, podle autor  d ležitých historických osobnostech spojených s m stem. 

Z nejstaršího období jmenujme Mikuláše z Rakovníka, narozeného roku 1370, jehož jméno 

„Nicolaus Rakownik, poeta praestantissimus“ podle Koní ka mezi p edními eskými 

mistry ve svém kázání zmínil Hus. Tento bakalá  teologie byl po studiích podle autora 

jmenován prvním eským kazatelem u sv. Víta.274 Podobn  jako v textu o Stanglerovi se i 

zde setkáváme s odkazem na Husa a s upozorn ním na souvislost významného eského 

reformátora s Rakovníkem. 

Z p elomu 16. a 17. století p edstavuje Renner rakovnického výrobce zvon  

Matouše Flemíka, který se do Rakovníka p ist hoval v roce 1590 a svému emeslu se tu 

noval až do své smrti, tedy 28 let. Za tuto dobu si podle autora vydobyl „v hlas 

znamenitého zvona e“ a m sto proslavil jako sídlo zvona ského pr myslu, o n mž 

v Rakovníce p ed jeho p íchodem nebylo potuchy. Protože nem l následovníka, emeslo 

zde s jeho smrtí op t zaniklo. Na d kaz Flemíkova nadání Renner uvádí pochvalná slova 

A. Rybi ky ve studii O eském zvona ství a popis jednoho ze zvon  vyrobený Flemíkem 

od Z. Wintra.275  V podrobném lánku se krom  „v hlasu“, jenž Rakovník získal jako 

tehdejší krajské „centrum zvona ství“, op t objevuje téma místních zvon  jako historicky 

významného symbolu m sta.              

Za „novodobého hrdinu“ je podle Mejst íka považován František Otta, který p išel 

do Rakovníka v roce 1875, aby z „ubohé mydlárny v dom p. 117“ vybudoval „obrovský 

podnik dnešních dní“ a „zem lský Rakovník roku 1875“ p em nil na „pr myslové 

sto roku 1939“. Jeho životní p íb h, v n mž se z chudého „modlá ského“ u  stal 

vážený pr myslník s vlastní továrnou, dává autor za p íklad lidem, kte í se cht jí také 

vydat vlastní cestou. Svým bílým mýdlem s rakem i p es zna né p ekážky (nap . sv tová 

válka) dokázal proslavit m sto, kraj a široké okolí, a jako úsp šný podnikatel a pozd ji 

starosta zm nil celou struktura Rakovníka. Ani Mejst ík ve svém textu neopomíjí 

„národní“ étos výkladu a p íb h Otty ozna uje za „sv dectví zdravého národního 

charakteru.“276      

Skute nost, že Rakovník a rakovnický kraj hraje d ležitou roli v celonárodních 

jinách, se Spalová a další snaží potvrdit dlouhým seznamem jmen rodák  z Rakovníka i 
                                                             
274 Koní ek, J Mikuláš z Rakovníka, stník muzejního spolku královského m sta Rakovníka a politického 
okresu Rakovnického, 1936, c26 , s. 62-65. 
275 Renner, J Matouš Flemík, rakovnický zvona , stník muzejního spolku královského m sta Rakovníka a 
politického okresu Rakovnického, 1914,  c 3, s. 14-38. 
276 Mejst ík, K Za Františkem Ottou, stník muzejního spolku královského m sta Rakovníka a politického 
okresu Rakovnického, 1939,  c 29, s. 54-63. 



 
 

okolí. Auto i se upozorn ním na slavné rodáky a osobnosti spojené s krajem snaží 

„zvýraznit“ Rakovnicko v rámci „národního p íb hu“ a zvlášt  jeho jednotlivých epoch 

(husitství, humanismus, soudobý eský život apod.).   

Je zajímavé, že rozdílnost obou „subregií“ rakovnicko-k ivoklátského kraje, která 

se promítá do tematicky odlišných text  (vymezení hranic, místopis, literární zpracování 

atd.), je velmi z etelná také v otázce významných osobností kraje. V reprezentaci známých 

postav spojených s K ivoklátskem, jakými jsou eští „vlastenci“, intelektuálové a um lci, 

jsou patrné t i figurace vztahu t chto osobností ke kraji zprost edkované souborem jejich 

intimních vzpomínek na kraj a pobývání v n m. Je to odpo inek v místní p írod , inspirace 

a klid na práci a rodišt . Také z tohoto hlediska se setkáváme se symbolickým popisem 

ivoklátska jako romantické krajiny s charakteristickými p írodními kontrasty, jejíž 

potenciál „uklidnit“ a „uzdravit“ lov ka je zde nejen potvrzen, ale v n kterých p ípadech 

ješt  rozší en na „metafyzickou“ i „sakrální“ úrove . Význa né osobnosti jsou v této 

oblasti p edstavovány p edevším v kontextu vzmáhajícího se turismu pro prohloubení 

zážitku z putování krajem. 

  Ve zcela jiném rámci jsou reprezentovány významné osobnosti spojené s 

Rakovnickem. Pozornost je na úkor okolí jednozna  up ena na Rakovník, p esn ji 

eno na „vlastenecky smýšlející jedince“, kte í hráli zásadní roli v „národn -

mobiliza ním“ procesu ve m st  19. století. Na krajské úrovni se tak vytvá í specifická 

obrozenecká tradice, skrze niž se Rakovnicko m že za adit do národního mýtu „obrození“. 

Jinou, daleko mén  výraznou linii pak tvo í osobnosti, které v minulosti m sto n jakým 

zp sobem proslavily a podílely se na jeho (nap . pr myslovém) pokroku.  

tšina z p edstavovaných rakovnických „vlastenc -buditel “ nebyla místními 

rodáky, ale osobnostmi, které p išly odjinud, a a  už zde z staly do konce života nebo jen 

na omezenou dobu n kolika let, Rakovník byl místem, které v jejich život  sehrálo 

nejd ležit jší roli. Práv  tady m ly prostor, pop ípad  podporu, pro realizaci svých 

„vlasteneckých“, „buditelských“ a dalších idejí. Díky tomu jsou autory reprezentovány 

jako velmi aktivní initelé v jinak velmi pasivním, „neprobuzeném“ prost edí. V tšina 

z nich tvo í místní inteligenci, která zajiš uje ur ité „spojení se sv tem,“ pracuje s nižšími 

vrstvami a staví se do opozice proti bohatšímu m anstvu. N které z t chto významných 

postav jsou popisované v závislosti na obrazech celonárodních „hrdin ,“ jejichž model 

následují, nap . Štembera a Stangler, jiné do této p edstavy nezapadají, a tak se popis 

zam uje více na specifické detaily o život  a místech ve m st  a okolí, nap . Hovorka, 

Levý, Winter.    



 
 

 Jedním z výrazných znak  psaní o rakovnických „obrozencích“ je popis m sta 

(kraje) v opozici mezi „zakrn lostí“ a „buditelstvím.“ Jak jsme vid li, Rakovník po átku 

19. století je nám p edstavován jako „ponuré“, „chudé“, „zpáte nické“ m sto. Dokonce je 

mu p isuzován „st edov ký ráz,“ který m že mimo jiné evokovat jeho sev ení hradbami. 

Jde o první negativní charakteristiku týkající se Rakovnicka, které je jinak popisováno se 

znatelným „nadšením“. Tento ojedin lý negativní pohled má z ejm  zajistit dostate né 

vyniknutí zásluh „vlastenc -obrozenc “ v kontrastu zakrn lost/buditelství na symbolickém 

„zbourání hradeb“ a p ívalu pokrokového, „ erstvého eského vzduchu“ do m sta. 

Dalšími zjevnými prvky psaní o „velkých mužích“ Rakovnicka je velmi silný 

„obrozenecký“ slovník, který auto i ve svých láncích užívají, a „oslavný“, „nadšenecký“ 

tón. „Buditel m“ jsou p ítány jen zásluhy a prosp šné iny, a pokud se objeví známka 

jakého zpochybn ní v tomto sm ru, auto i se snaží p esv it o jeho zcestnosti (nejvíce 

to m žeme vid t u popisu Stanglera).  

Z text  o významných osobnostech spojených s Rakovníkem z eteln  vyvstává 

autorská sebeidentifika ní strategie, ím se vysv tluje jejich „adora ní“ náboj. Auto i, 

lenové Musejního spolku, prost ednictvím hledání ko en  vlastních cíl  vytvá ejí 

jednozna nou linii od Štembery, prvního místního „buditele“, po Wintra, svého 

sou asníka, a tím konstruují sv j vlastní p íb h legitimizace spolku. Staví do role 

pokra ovatel  kontinuální „obrozenecké“ tradice a zjevn  p ejímají její pojetí boje „za 

národnost“, který ovšem více vztahují na region a mén  ve jménu tradi ních hodnot 

jazykových, kulturních apod., jak uvidíme dále. 

Obecn  lze íci, že obrozenecká tradice tvo ila ve spolku a potažmo v utvá ení 

edstavy o kraji velmi silný aspekt, což asociuje „vít zný boj“ o národnostní povahu 

sta. V této souvislosti je zajímavý kontrast s K ivoklátskem, kde se takový národnostn -

konfliktní aspekt neukazuje, tedy alespo  ne explicitn . Tento jev lze vysv tlit i tím, že 

stské prost edí bylo „obrozenci“ chápáno jako primárn  n mecké, a proto práv  tam 

bylo t eba soust edit své síly. Zatímco se tedy prostor m sta musel „vybojovat“, p írodní 

krajinu bylo možné národnostn  „obsadit“ symbolicky jednodušším zp sobem.         

 

 

 

 

 



 
 

5. Záv r 

 
 V p edchozích kapitolách jsem se zabývala reprezentací rakovnicko- 

ivoklátského krajiny ve v stnících rakovnického musejního spolku a jeho další 

regionální produkci na po átku 20. století. Zajímalo m , jak auto i tento kraj v textech 

interpretují a jaké mu p ipisují charakteristické znaky a prvky, aby legitimizovali jeho 

svébytnost, specifi nost, identitu. Snažila jsem se p ihlédnout i k tomu, z jaké pozice je 

tato reprezentace formována a zda, pop . jakým zp sobem lze i tuto skute nost v textech 

reflektovat. 

 Nejprve jsem se zam ila na to, jakým zp sobem jsou v textech definovány hranice 

kraje. Zajímavé je, že otázka vymezení hranic postupn  nabývá na d ležitosti v souladu se 

vzmáhající se regionální inností. A koli je možné hranice kraje definovat pomocí r zných 

ístup , dochází k tomu hlavn  pomocí významných krajinných prvk .  

Auto i se ve výb ru nejd ležit jších p írodních hrani ních bod  vzájemn  shodují a 

podporují, z ejm  aby zd raznili „p irozenost“ p írodních jev  oproti „um losti“ historie a 

kultury. Tvrzení, že se hranice tém  nem nily, prozrazuje jistou zkreslenost „obraz “, 

které auto i tená m p edkládají, protože k alespo  minimálním zm nám vymezení kraj  

v minulosti vždy docházelo. D vodem je z ejm  snaha reprezentovat kontinuitu 

Rakovnicka a K ivoklátska jako p irozen  (p írodn ) a kulturn  kompaktního a svérázného 

kraje. 

V další ásti jsem se prost ednictvím reprezentace typických míst (místopisu) 

rakovnicko-k ivoklátského kraje snažila vystihnout, jaké prvky auto i považují za typické, 

jaké významové souvislosti auto i s t mito místy spojují a jak je p enášejí na 

charakteristiku celého území. Z text  vyplývá, že na specifi nosti regionu se podle autor  

podílí n kolik charakteristických prvk . Jsou to starodávné památky bývalých sídliš , 

hradiš  a mnohých archeologických poklad  a sí  hrad  a z ícenin související s po átky 

myslivosti a oblíbeností zdejších les  jako tiché, klidné a krásné „rekrea ní zóny“ poblíž 

hlavního m sta. Patrná je jinakost severní a jižní ásti kraje, která zako enila i v samotných 

jménech osad a názvech míst. 

ležitým prvkem popisu romantické krajiny je kontrast spo ívající 

v symbolickém vymezení k ivoklátských les  jako p írody „divoké“, „temné“ a 

„nevyzpytatelné“, v níž se zárove  vyskytují místa tichá a harmonická, jako stvo ená 

k rozjímání, skryté „zahrady klidu a bezpe í“. asto je osobitost a zvláštní charakter 



 
 

typických míst vytvá en propojením prvku kulturního (d sledky lidské innost) a 

írodního (d sledky p írodního p sobení). 

Protože p i popisu t chto míst auto i zpravidla zmi ují n jakou pov st, píse , zvyk 

nebo zvláštní historii, která se k nim váže, v další ástí jsem se snažila odhalit 

charakteristiky literárního obrazu rakovnicko-k ivoklátského kraje, jak ho reprezentují. 

ivoklátsko podle tohoto obrazu nabízí p evážn  nám ty „temné“ jako je smrt, tragédie, 

uv zn ní apod. Velkou roli zde hraje K ivoklát se svou historií a jeho okolí. V literárním 

zpracování se objevují i „sv tlá“, pohádková témata. V souvislosti s jižní ástí kraje op t 

vyvstává téma „rozpolcenosti“, kontrastu k ivoklátské krajiny. Zdejší p íroda ovšem nemá 

roli pouhé pasivní kulisy, nýbrž je asto p ímo aktérem, aktivním sou initelem v p íb hu.  

Naopak zna  pasivní roli má p íroda a krajina v literárním obrazu Rakovnicka. I 

zde hrají p írodní živly svou nezastupitelnou roli, ale mnohem ast ji p íroda slouží spíše 

jako podklad pro „materiální otisk“ p íb hu, odrazy skutk  lidí, kte í jsou zde hlavními 

aktéry. Nám ty literární innosti této oblasti jsou p evážn  pohádkové a asto se zde 

objevuje tématika víry. Zásadní téma v literárních dílech inspirovaných samotným m stem 

je, ekn me, „kulturního charakteru“ na rozdíl od spíše „p írodního charakteru“ nám  

z K ivoklátska. 

    Zajímavý je rozbor oblasti Podžbánsko, který odkazuje na pradávné pohanské 

ko eny kraje, jež se „nevtiskly“ jen na rovin  „duchovní“, ale také na rovin  „hmotné“ do 

samotné krajiny. Motivy spojené s hradem Krakovcem jsou spojené se zvláštní 

atmosférou, tvo enou „kulturním“ a „p írodním“ prvkem.  

Nejvýznamn jší místa vystupující z literárního obrazu kraje - K ivoklát, Rakovník, 

Podžbánsko a Krakovec, ukazují nejen na jeho specifika jako svébytného regionu, ale také 

na potenciál t chto míst ve spojení s historií celé zem  a rolí kraje v p íb hu národních 

jin. 

V „p írodov dném okénku“ jsem cht la ukázat, jak je rozmanitost krajiny 

rakovnicko-k ivoklátského kraje autory reprezentována jako zásadní faktor tvorby 

ideálních podmínek k rozmanitosti, pestrosti a bohatosti místní flory a fauny. Pov sti, 

pov ry a kouzla vážící se k vnímání zdejších rostlin „prostým lidem“ posilují symbolickou 

reprezentaci kraje jako území pohádkového a tajemného, také jako kraje „lidové 

tvo ivosti“ a výrazný podíl lé ivých bylin jako oblasti „odpo inku a uzdravení“. V textech 

je zd raz ována skute nost, že se jedná o originální, místní „p íb hy“ rostlin, a i p es 

jejich nev deckost je t eba je zapsat, zachovat a ší it dál. Práv  tento d raz na originalitu a 



 
 

snaha uchování vytvá í z popisu p írodnin kulturn  definované artefakty spojené 

s identitou kraje.   

V následující ásti mi šlo o vymezení základních charakteristik pojetí vztahu 

lov ka a p írody, vyplývající z popis  zem lské, hospodá ské, pr myslové a jiné 

innosti v kraji. Z hlediska zem lství je vztah mezi p írodou a lov kem reprezentovaný 

jako pom r mezi tím, co se „p irozen  dává“ a tím, kdo si „p irozen  bere“, p emž je 

raz kladen práv  na „p irozenost“ krajiny, její ideální uzp sobenost k tomu, aby byla 

lov kem využívána, což se projevuju i v jiných odv tvích.  

Zajímavé je promýšlení vztahu k ivoklátských les  a jejich „pán “, tedy vliv jak 

tržních a hospodá ských pom , tak spole enského postavení, zálib a povahy majitele na 

sv enou ást specifické krajiny. Vývoj vzájemného pom ru lov ka a lesa v tomto 

ípad  následuje (zkreslené) schéma „od pustošení k úct “. Tento pohled je zjednodušený, 

ejm  aby ú eln  sloužil ke zd razn ní „p irozenosti“ místní p írody oproti „um losti“ 

lidské kultury.   

Možnosti využívání zdejší krajiny se tedy z popis  autor  jeví jako velmi 

rozmanité, protože sama rakovnicko-k ivoklátská krajina je plná kontrast , které zakládají 

rozmanitost. D ležitá je skute nost, že d sledky lidské innosti v krajin  jsou 

vyzdvihovány z moderní perspektivy krajiny a hospodá ství. Takový pohled musí být 

zákonit  zkreslený a hlavn  všechny p edchozí p ístupy ke krajin  a využívání jejích 

zdroj  pak nepochopitelné a „nemoderní“. 

Nakonec m  zajímala reprezentace významných postav spojených s krajem. 

S K ivoklátskem auto i spojují eské „vlastence“, intelektuály a um lce. Jsou zde patrné t i 

figurace vztahu t chto osobností ke kraji zprost edkované souborem jejich intimních 

vzpomínek na kraj a pobývání v n m: odpo inek v místní p írod , inspirace a klid na práci 

a rodišt . Také z tohoto hlediska se setkáváme se symbolickým popisem K ivoklátska jako 

romantické krajiny s charakteristickými p írodními kontrasty, jejíž potenciál „uklidnit“ a 

„uzdravit“ lov ka je zde nejen potvrzen, ale v n kterých p ípadech ješt  rozší en na 

„metafyzickou“ i „sakrální“ úrove . 

  P i reprezentaci významných osobností spojených s Rakovnickem je pozornost 

up ena na Rakovník, p esn ji eno na „vlastenecky smýšlející jedince“, kte í hráli 

zásadní roli v „národn -mobiliza ním“ procesu ve m st  19. století. Na krajské úrovni se 

tak vytvá í specifická obrozenecká tradice, skrze niž se Rakovnicko m že za adit do 

národního mýtu „obrození“.  



 
 

V rámci popisu m sta p ed p íchodem „vlastenc -buditel “ jde o první 

zaznamenání negativních charakteristik týkající se Rakovnicka, které je jinak popisováno 

se znatelným „nadšením“. Tento ojedin lý negativní pohled má z ejm  zajistit dostate né 

vyniknutí zásluh „vlastenc -obrozenc “ v kontrastu zakrn lost/buditelství. 

Z text  o významných osobnostech spojených s Rakovníkem z eteln  vyvstává 

autorská sebeidentifika ní strategie, ím se vysv tluje jejich „adora ní“ náboj. Staví se do 

role pokra ovatel  kontinuální „obrozenecké“ tradice a zjevn  p ejímají její pojetí boje „za 

národnost“, který ovšem více vztahují na region a mén  ve jménu tradi ních hodnot 

jazykových, kulturních apod., jak uvidíme dále.  

Obrozenecká tradice tvo ila ve spolku a potažmo v utvá ení p edstavy o kraji velmi 

silný aspekt, což asociuje „vít zný boj“ o národnostní povahu m sta. V této souvislosti je 

zajímavý kontrast s K ivoklátskem, kde se takový národnostn -konfliktní aspekt 

neukazuje, tedy alespo  ne explicitn . Tento jev lze vysv tlit i tím, že m stské prost edí 

bylo „obrozenci“ chápáno jako primárn  n mecké, a proto práv  tam bylo t eba soust edit 

své síly. Zatímco se tedy prostor m sta musel „vybojovat“, p írodní krajinu bylo možné 

národnostn  „obsadit“ symbolicky jednodušším zp sobem.  

Velmi zajímavé bylo zjišt ní, že je ve všech výše zmín ných perspektivách autory 

jakým zp sobem reflektovaná dichotomie kraje, kontrast romantického, „p írodního“  

ivoklátska a „usm vavého“, „kulturního“ Rakovnicka, krajiny janusovské tvá e.     
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