Hrady
Džbán

Z pohledu historie existoval hrad Džbán pouhý okamžik. Přibližně padesát let. Jedno půlstoletí. Méně, než je průměrná délka
lidského života. Hrad Džbán se dějinami sotva mihl, takže se
nezachovalo ani jeho původní jméno. Název „Džbán“ se poprvé
objevuje až dlouho po ztroskotání hradu, které kolem přelomu
13. a 14. století zavinil buď požár, nebo zhroucení přetíženého
podloží (hrad stál na pahorku z měkké opuky, která nevyniká ani
pevností, ani soudržností). Podle pověsti byl Džbán nedobytným
doupětem loupeživého rytíře, ve skutečnosti však zřejmě sloužil
buď jako strážní bod k ochraně kolemjdoucí významné obchodní
stezky, nebo jako královský lovecký hrad na samém okraji křivoklátského loveckého hvozdu. Nejzranitelnější východní stranu
hradu chránily pravděpodobně tři válcové věže, zatímco zbytek
hradu opíral své bezpečí o neschůdnost přilehlých příkrých svahů
a hloubku hradního příkopu. Z hradních budov se dochovaly
pouhé zlomky zdí. Jižní část hradního pahorku i s příslušnými
stavbami posloužila v minulosti jako opukový lom. Nejpůsobivější částí trosek je severní oblouk hradního příkopu, který dodnes
budí respekt svými impozantními proporcemi.
Otevírací doba: Trosky
jsou volně přístupné. Historii
hradu, pověsti a další zajímavosti přibližuje naučný panel
pod hradním pahorkem.
Doporučená trasa: Z Mutějovic po zelené až k naučnému panelu o aféře Mutějovické uhlí, odtud podle
směrovky na hrad Džbán
(na zelené trase Čertův
kámen s naučným panelem).
Po prohlídce hradu stejnou
cestou zpět do Mutějovic
(celkem 6 km). V Mutějovicích Poddžbánský pivovar
s restaurací, naučné panely
(na návsi před pivovarem,
u hřbitovního kostela a školy).

Džbán
Naučný panel
„Mutějovické uhlí“

Zelená
turistická
trasa

Silnice
do Lhoty
pod Džbánem

Čertův kámen
Silnice
do Kounova

Silnice
do Hředel

Mutějovice

Jinčov

Přemyslovský panovník
Břetislav II. vstoupil do
dějin jako první oběť
politicky motivované
vraždy v Čechách.
V zimě roku 1100
byl při návratu z lovu
v křivoklátských lesích
napaden neznámým
Trosky hradu
útočníkem, který
vyskočil ze křoví
a vladaře probodl oštěpem. Zákeřný útok, zosnovaný pravděpodobně rodem, který s Přemyslovci soupeřil o moc, se odehrál
v okolí Zbečna, kde se nacházel Břetislavův lovecký dvorec (stál
v místě kostela sv. Martina). Zhruba čtvrt hodiny severozápadně od Zbečna (u zelené turistické trasy směr Písky) připomínají
krvavou událost hned dvě kapličky. Jak hlásá tabulka na jedné
z nich, atentát se odehrál přesně tady. Jenže to má háček. To,
co nápis uvádí, není historicky ověřená pravda, nýbrž pověst.
K útoku klidně mohlo dojít – jak tvrdí další pověsti – v lesích severně od Zbečna nebo v blízkém okolí hrádku Jinčova u Sýkořice,
a to u takzvaného Břetislavova dubu, který roste u turistické trasy
ze Sýkořice na Jinčov (v blízkosti hájovny Skalka). Franz Alexander Heber, autor velkolepého, romanticky pojatého dějepisu hradů v Čechách (Böhmens Burgen, Veste und Bergschlösser, 18441849), považoval rozeklané, divoké a lidskou rukou nedotčené
okolí Jinčova za dokonalé jeviště pro dávnou a notně záhadnou
královraždu. Pro divadelní ztvárnění atentátu by se dnes hodily
dramatické přírodní kulisy Jinčova každopádně nesrovnatelně
lépe než prašný plácek u kapliček ve Zbečně, vmáčknutý mezi
chaty a tenisový kurt. Spíše než pro nejistou pověst o dávném
zločinu však trosky Jinčova lákají svou miniaturností. V tomto
případě však nemáme na mysli nepatrný rozsah dochovaného
zdiva (neboť v tomto ohledu nebudete zklamáni), nýbrž titěrnost
hradu samotného. Jinčov, někdy označovaný také jako Jenčov
nebo Jencov se skládal toliko z jediné malé obytné stavby spojené visutým mostem s hranolovou věží, která nebyla o nic větší.
Učiněný trpaslík. Jinčov byl součástí soustavy křivoklátských
královských hradů, vznikl nejpozději na přelomu 13. a 14. století a
opuštěn byl neznámo kdy. Nic víc se o historii Jinčova neví.
Otevírací doba: Hrad je volně přístupný.

Domoušice
Mutějovice

Pravda

Doporučená trasa: Ze Zbečna nebo Sýkořice po červené trase
až na Jinčov, stejnou cestou návrat (ze Zbečna celkem 16 km,
ze Sýkořice 13 km; ve Zbečně možnost prohlídky historického
Hamousova statku – viz www.hamousuv-statek.cz).
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Rakovníka

Hlavačov

Město Rakovník odvozuje
svůj název od pověsti
o racích, kteří v době hladomoru zachránili svým masem
obyvatele mlýna, co stával na
potoce u kostelíka svatého Jiljí
na dnešním západním okraji
města. Ještě v 19. století však
v Rakovníku byly mnohem
rozšířenější pověsti, které
vznik města a jeho názvu spojovaly s hradem Hlavačovem.
Jeho skromné pozůstatky se
nacházejí na lesnaté vyvýšenině mezi Rakovníkem a Lišany.
Podle jedné z těchto pověstí
byla zakladatelkou Rakovníka
kněžna Drahomíra, dcera
Kamenná panna
hlavačovského vládce, která
při lovu v okolních lesích jako
zázrakem přežila útok medvěda. Na místě svého vyváznutí založila
osadu, kterou podle sebe nazvala Kněžnoves. Když však dělníci při
kopání základů osady objevili v zemi obrovského raka, změnila své
rozhodnutí a osadu přejmenovala na Rakovník. Podle jiné pověsti
ukrývají trosky Hlavačova obrovský zlatý poklad, jehož nalezení
však svému objeviteli přinese jen neštěstí a zmar. Historie Hlavačova je jeden velký otazník. Neví se s jistotou, kdy a proč vznikl, ani
kdy a jak zanikl. Existoval nejspíše jen od 13. do 14. století a jednalo
se pravděpodobně o stavbu, náležející do soustavy křivoklátských
královských hradů. Z vlastního hradu se kromě hradního
Do Lužné
pahorku a obranného příkopu
nezachovalo vůbec nic.

Hlavačov

Otevírací doba: Hrad je
volně přístupný.
Doporučená trasa:
Z Husova náměstí v Rakovníku po modré turistické trase
a stejnou cestou zpět (celkem
6 km), případně po modré
až na nádraží v Lužné (7 km;
v areálu nádraží železniční
muzeum ČD) a odtud vlakem
zpět do Rakovníka. Při cestě
z Rakovníka na Hlavačov po levé straně silnice Rakovník-Lišany, cca 50 m za
odbočkou ke střelnici - nízký
pískovcový kámen Kamenná
panna, opředený pověstí
o zkamenělé dívce, potrestané za svou domýšlivost.
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Krakovec

Ani zjevné kouzlo, ani sebevětší láhev lákavého Francova nápoje
vám nepomohou, abyste dnes na hradě Krakovci alias filmovém
hradě Brtníku spatřili na vlastní oči opancéřovaného rytíře Brtníka
a jeho křehkou dcerku Leontýnku. Jinak je však na Krakovci
všechno přesně tak jako ve slavném dětském muzikálu Ať žijí
duchové!, který se tu natáčel. Ovšem až na střechu (kterou hrad
získal filmovým trikem) a na sklepení s hořícím nápisem (které
vzniklo v barrandovských ateliérech). Schody, po kterých ječící
pionýři prchají ze strašidelného podzemí, jsou ale zaručeně pravé.
Vedou skutečně do sklepa, který je ovšem o dost menší než ten
filmový. Krakovec postavil ve druhé polovině 14. století křivoklátský
purkrabí Jíra z Roztok. Stvořil doslova přelomovou stavbu. V jejích
rysech a křivkách se nenásilně prolíná odcházející epocha nedobytných hradů s nadcházejícím obdobím pohodlných zámků. Zatímco
zepředu působí Krakovec se svou výhružně vystrčenou zaoblenou
věží, dřevěným mostem přes bezedný příkop a zamřížovanou
bránou jako nefalšovaná hradní pevnost, navlečená do složitého
brnění, z druhé strany se předvádí již v hladké, pravoúhle střižené,
mírumilovné říze gotického zámku se spoustou oken osvětlujících
prostorné a pohodlné sály a pokoje uvnitř. Krakovec je známý i jako
místo posledního pobytu mistra Jana Husa před jeho odchodem do
Kostnice (zda na Krakovci Hus skutečně pobýval, se však v poslední
době vedou spory) nebo z veršů Jaroslava Vrchlického („Ty zříceniny
zříš tam na obzoru, / kde v modrý věnec hora váže horu…“).
Otevírací doba: Březen, duben, květen, září, říjen o víkendech,
červen-srpen út-ne. Více na www.hrad-krakovec.cz. Parkování ve
vsi Krakovec, cca 100 m od hradu.

Křivoklát

Než vyrazíte na Křivoklát, bude se vám hodit malá lekce etikety,
jelikož památka, kterou se chystáte navštívit, není žádný tuctový
hrad, jaký roste na každém druhém kopci, nýbrž Jeho Veličenstvo
královský hrad Křivoklát. Za svůj vznik vděčí Křivoklát okolním
křivoklátským lesům. Ty si totiž před více než tisíci lety zvolili
první čeští panovníci z rodu Přemyslovců za svůj osobní lovecký
revír. Jeho středobod zpočátku tvořil opevněný přemyslovský
dvorec v sousedním Zbečně. Význam Zbečna však postupem času
pohasl a jeho místo převzal té doby okrajový Křivoklát. Původně
skromný hrádek mohutněl a nabýval na velkoleposti i významu,
aby se posléze zařadil po bok vladařské koruny a žezla mezi nejvýznamnější symboly a odznaky královské moci. Vzestup hradu
dovršil Vladislav Jagellonský, který z Křivoklátu vytvořil jedno
z nejskvostnějších vladařských sídel Evropy přelomu 15. a 16.
století. Čeští panovníci se však na Křivoklát uchylovali nejenom za
odpočinkem a zábavou. V případě potřeby odtud vládli, přijímali
cizí poselstva nebo vydávali důležité listiny. Například Karel IV.
rozhodl na Křivoklátě o založení pražského Nového města, jeho
syn Václav IV. zde přijal velvyslance z Anglie, aby s nimi dojednal
sňatek své sestry Anny s anglickým králem. Císař Rudolf II. věznil
na Křivoklátě alchymistu Edwarda Kelleyho, kterého se tímto způsobem snažil přimět k vydání slibovaných návodů na výrobu zlata
a elixíru mládí. Arcikníže Ferdinand ukryl na Křivoklát svou tajnou manželku Filipínu Welserovou. Kvůli lásce k měšťanské dceři
obchodníka s kořením se Ferdinand vzdal své šance, že jednoho
dne převezme po otci vládu nad celou rakouskou říší. S neurozenou manželkou po boku neměl na převzetí trůnu nárok. Od první
poloviny 18. století vládl na Křivoklátě knížecí rod Fürstenbergů.
Po ničivém požáru v roce 1823 nešetřili Fürstenbergové penězi ani
časem, aby někdejšímu královskému hradu vrátili jeho bývalý lesk
a majestátnost, přestože sami při pobytech na Křivoklátsku dávali
přednost pohodlnějšímu zámku v Lánech. Již od 20. let minulého
století je Křivoklát stálicí českých i zahraničních filmů, vznikaly
zde populární české pohádky (Jak se budí princezny, Anděl Páně,
Tři veteráni, Honza málem králem atd.), ale i velké mezinárodní
filmy s hollywoodskými hvězdami (Wanted s Angelinou Jolie a
Morganem Freemanem nebo Kletba bratří Grimmů s Heathem
Ledgerem a Mattem Damonem).
Otevírací doba (základní prohlídkový okruh - gotické sály, kaple,
hladomorna, fürstenberské muzeum, síň Filipíny Welserové atd.):
květen-říjen út-ne, po zbytek roku o víkendech. Přesnou otevírací
dobu a podrobné informace o všech prohlídkových okruzích
najdete na www.hrad-krivoklat.cz.
Tip: Po prohlídce hradu vycházka po žluté turistické trase k pomníku Karla Egona II. Fürstenberga z roku 1860 (nejkrásnější
vyhlídka na hrad) a k altánu Paraplíčko s vyhlídkou do údolí
řeky Berounky a na obec Roztoky. Návrat k hradu stejnou cestou (celkem 2 km). Následně možno podniknout vycházku do
někdejšího přemyslovského Zbečna: Z Křivoklátu po červené na
rozcestí Písky, odtud po zelené do Zbečna (7 km; cestou výhledy
do údolí řeky Berounky, ve Zbečně možnost prohlídky historického Hamousova statku - viz www.hamousuv-statek.cz), návrat do
Křivoklátu vlakem.

Petrohrad

Pravda

Úchvatná vyhlídka, kaple Všech svatých s působivou historií
a kouzelné okolí jsou největšími přednostmi hradu Petrohradu,
který se nachází v těsné blízkosti stejnojmenné obce a zámku poblíž
města Jesenice. Zakladateli hradu byli pravděpodobně ve druhé polovině 14. století páni z Janovic, významný šlechtický rod s úzkými
vazbami na české panovníky. Po založení zámku Petrohrad, který
vyrostl na přelomu 16. a 17. století na úpatí hradního vrchu, hrad
Petrohrad osiřel a zpustl. Z někdejší nevelké podlouhlé stavby
o dvou věžích se dochovala pouze spodní část hlavní
válcové věže, upravená
v 19. století na vyhlídkový
ochoz. V roce 1650 založil
nový majitel petrohradského panství, hrabě Heřman
Černín, v troskách hradu
rotundovou kapli Všech
Zámek
svatých, jako poděkování
za šťastnou záchranu svého života během stavovské
vzpoury v roce 1619, kdy
se jakožto vysoce postavený katolík a přívrženec
císaře ocitl v nemilosti
vzbouřených protestantů
a na poslední chvíli
Obří balvany
zázračně unikl zajetí
a likvidaci. Na přelomu
18. a 19. století vybudoval
hrabě Jan Rudolf Černín u zámku Petrohradu romantický krajinářský park a trosky hradu s vyhlídkou na zámek Petrohrad a pásmo
okolních výšin se staly jednou z jeho hlavních atrakcí. Syn Jana
Rudolfa, hrabě Eugen, obohatil v polovině 19. století trosky hradu
o malou rozhlednu v podobě umělé hradní zříceniny.

Švédští vojáci, kteří za třicetileté války chtěli přepadnout hrad Pravdu, měli smůlu. Když už se zdálo, že za nejbližším stromem musí
narazit na hradní bránu, ukázalo se, že jsou úplně vedle a hrad stojí
někde docela jinde. To se opakovalo znovu a znovu. Tři dny prý
Švédové bloudili po lesích v marné snaze unikající hrad dostihnout,
až se jich zmocnil strach, že se ocitli v osidlech ďábelských kouzel,
díky nimž hrad přeskakuje z kopce na kopec a jako potměšilá bludička vodí své pronásledovatele do záhuby. Švédové dobývání vzdali a zbaběle utekli. Pokud však přicházíte s dobrými úmysly, nemáte
se čeho bát
a hrad Pravda
před vámi neuteče. Kolem poloviny 15. století byl
poměrně rozsáhlý
hrad sídlem
lokálního velmože
Beneše z Kolovrat,
o sto padesát let
později však už zel
Čertův kámen
prázdnotou a propadal pomalé zkáze. Opuštěné síně
a sklepy se staly
rejdištěm tuláků a
pověstí o pokladech, strašidlech,
tajných chodbách
nebo ohnivém
sudu, který se za
horkých letních
polední nehlučně
valí po hradním
Hrad
Tvář v úvozu
svahu.

Otevírací doba:
Hrad je volně přístupný, kaple je otevřena od května do září,
v sobotu a neděli od 14 do 16 hod.; www.kaple.petrohrad-obec.cz.
Zámek Petrohrad slouží od 50. let minulého století jako psychiatrická léčebna, zámecký park po roce 1945 zpustl.

Otevírací doba: Hrad je volně přístupný.

Doporučená trasa:
Z návsi v Petrohradu po
červené turistické trase
na hrad (cestou: zámek,
park, meditativní stezka
všech svatých), z hradu
dále po červené k tisíciletému Petrohradskému
dubu (cestou: nakupeniny obrovských balvanů), od dubu vpravo
po místní komunikaci
kolem hřbitova zpět
k zámku a na náves.
Celkem 4 km.
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Doporučená trasa: Z Domoušic, ŽST po žluté turistické trase na
začátek naučné stezky Lesů ČR Na Pravdě, poté po naučné stezce
na hrad. Na trase NS se nachází Čertův kámen (kterým se podle
pověsti chystal čert zavalit jedinou studnu v Pnětlukách a odsoudit
tak tamní obyvatele
k smrti žízní, jeho
Úvoz
ďábelský úmysl
Kočičí díra
byl však v poslední chvíli šťastně
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Pravda
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zmařen) a tajuplný
Naučná
skalní úvoz Kočičí
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Z hradu Pravda zpět
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ŽST
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(celkem 6 km).
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Týřov

Při pohledu shora připomíná půdorys hradu Týřova ze všeho
nejvíc do oválu stočený nábojový pás. Z řemene mohutných kamenných hradeb vybíhají v pravidelných rozestupech jako kapsy
na patrony bytelné okrouhlé věže. Srovnání s nábojovým pásem
není od věci. Předsunuté věže sloužily jako střílny, které v případě
obléhání hradu umožňovaly pokrýt palbou každý kout před hradbami. Útočníci se neměli před deštěm střel kam schovat a šance
hradu na úspěšnou obranu tak rostla. Předsunuté, takzvané flankovací věže, představovaly v době stavby Týřova, v 13. století, nejnovější vývojový trend v oblasti obrany hradů. Vznikl ve Francii
a na Týřov ho dovezl král Václav I. Pokud však víme, promyšlený
obranný systém Týřova zkoušku bojem nikdy nepodstoupil, hrad
nikdo nikdy neobléhal, ani se o to nepokusil. Ostatně představíte-li si Týřov v dobách, kdy stál na vrcholu svých sil, není ani divu.
Už sám pohled na hrad, který se nepřístupně tyčil na strmé skále
vysoko nad řekou Berounkou a jehož hradby se ježily věžemi a věžičkami jako hroty kopí hordy bojechtivých kopiníků, musela každému dobyvateli rázem přejít na ztečení Týřova chuť. Po opuštění
Týřova ve druhé polovině 16. století se chátrající skalní pevnost
stala podle pověsti doupětem loupeživé roty, která naplnila hradní
sklepení až po okraj naloupenými poklady a zamordovanými nešťastníky. Husí kůži nahání i nejznámější hradní pověst o dvanácti
vojenských zbězích, kteří doslova ztratili hlavy při neúspěšném
pokusu vysvobodit dvanáct zakletých dívek - strážkyň ukrytých
hradních pokladů. Působivost hradních trosek umocňuje okolní
nedotčená příroda Národní přírodní rezervace Týřov, která je
zároveň součástí soustavy nejhodnotnějších přírodních lokalit
Evropy Natura 2000.
Otevírací doba: Hrad je volně přístupný. Vzhledem k charakteru
jediné přístupové cesty mezi skryjským Luhem a ústím potoka
Oupoř, kterou tvoří uzoučká stezka ve strmém svahu nad řekou
Berounkou, důrazně doporučujeme návštěvu hradu pouze za
sucha a v dobrých turistických botách.
Doporučená trasa: Ze Skryjí po modré turistické trase do skryjského Luhu (skupina domů u řeky Berounky), odtud podél proudu
řeky po žluté turistické trase na hrad Týřov, tou samou cestou zpět
do Luhu a odtud po červené turistické trase do Skryjí (celkem
6 km). Na cestě ze Skryjí do skryjského Luhu krásná vyhlídka na
skryjský most a na panorama údolí řeky s hradem Týřovem.
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