V rámci celoroční činnosti DSK Motýlek se koná další z výletů vlastivědného cyklu:

„Památná místa naší země a našich dějin“
V letošním roce pokračujeme s výlety po krásách naší země s připomenutím historie
ať už bájné nebo skutečné. Po významných místech našich dějin jsem tentokrát
vybral výlet do krásného místa naší vlasti včetně významného hradu Křivoklát,
v němž pobýval zejména Karel IV. a jeho syn Václav IV..
Výlet

„Křivoklát“

se koná v sobotu dne 14. 4. 2018 dle následujícího programu:
Sraz všech účastníků v 7:50 hod. v prostoru Smíchovského nádraží v odjezdové hale. Předpokládám koupit
společnou jízdenku pro trať Praha‐Smíchov – Roztoky u Křivoklátu. Proto přijďte včas. Kdo by chtěl jet
z Hlavního nádraží, koupí si jízdenku sám. Tam bychom měli jet „Rakovnickým rychlíkem“, který jede přímo
bez přestupu. Zpátky pak normálním linkovým vlakem s přestupem v Berouně. Nezapomeňte si vzít i
tramvajenku na MHD.
Odjezd:
Praha ‐ Smíchov

8:32 (R 1571 Rakovnický rychlík)

Příjezd:
Roztoky u Křivoklátu

9:53

Naučná stezka U Emerita
Po příjezdu do zastávky Roztoky u Křivoklátu
půjdeme územím přírodní rezervace U Eremita,
součásti chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko,
rozkládající se na strmém zalesněném skalním svahu
nad řekou Berounkou mezi obcemi Roztoky
u Křivoklátu a Branov. Stezka, vedoucí většinou po
úzké skalní římse, postupně seznamuje s pětatřiceti
známými i vzácnějšími dřevinami, které zde rostou.

Pamětní síň Oty Pavla
Po cestě v délce 5,4 km (cca 1,5 hod.)
dojdeme až k přívozu přes Berounku,
kde je pamětní síň Oty Pavla známého
spisovatele, jednak sportovních knih a
jednak příběhů právě z těchto krásných
míst.
Postupně se přívozem dostaneme na
druhou stranu řeky a budeme
pokračovat k rozhledně Velká Buková
(4,1 km, 1 hod.).

Turistická rozhledna Velká Buková
Rozhledna stojí na okraji obce Velká Buková
na Křivoklátsku (GPS souřadnice: 50°1'56.627"N,
13°50'15.2"E) v nadmořské výšce 445 metrů a nabízí
malebný výhled do okolní krajiny, především
na Křivoklátskou
vrchovinu
a do údolí
řeky
Berounky. Pro návštěvníky rozhledny je k dispozici
WC, nabídka suvenýrů a malého občerstvení,
parkoviště, venkovní turistické odpočívadlo
a úvaziště pro koně.
Rozhledna Velká Buková má výšku 14,2 metrů. Byla
postavena v letech 2008‐2009. Slavnostní otevření
rozhledny se uskutečnilo 28. 9. 2009. Podoba rozhledny je dílem architekta Karla Zusky.

Křivoklát
Od rozhledny se vydáme k hlavnímu cíli našeho výletu k hradu Křivoklát. Zhruba po hodině cesty po
červené (3,6 km) se dostaneme k hradu Křivoklát, kde se podíváme zřejmě jen na volný prohlídkový
okruh na hradby a velkou věž (cca 20 min.). Pokud bude čas a půjde domluvit dodatečně 2.
prohlídkový okruh (cca 45 min.), dohodneme se na místě.

Pak už zbývá poslední část pěšky a sice z hradu k železniční zastávce Křivoklát.
Poznámka: Změna trasy výletu vyhrazena.
Odjezd:
Křivoklát
Příjezd:
Beroun
Odjezd:
Beroun
Příjezd:
Beroun
Rozchod:

17:17 (Os 7732)
18:00
18:03 (Os 7732)
18:47
19:00

Účastnit se mohou všichni: děti, ženy, starci i polo......, členové i nečlenové přátelé i nepřátelé DSK Motýlek.
Vezměte si sebou: dobré oblečení (hlavně dobrou obuv), jídlo, pití na 10 hodin, děti 250,‐ Kč, dospělí 300,‐
Kč na jízdné a vstupné. Výlet se koná za každého počasí s výjimkou dlouhotrvajícího deště. Pamatujte si, že
není špatného počasí, je jen špatné oblečení. Zároveň tento výlet berte jako setkání s účastníky letošního
letního tábora.
Výlet má na starosti děda Pavel HAT Tikman a koná se pod záštitou prezidenta SK HARMONY Pavla Horáka.
Kontakt: pavel.tikman@sudop.cz

+420 605 229 022

Děti mladší 15 let, které půjdou na výlet bez doprovodu svých rodičů nebo jiné osoby starší 18 let, musí mít
svými rodiči vyplněnou následující přihlášku:

Přihláška
Přihlašuji tímto své dítě
Jméno

……………………………………………

Příjmení

……………………………………………

Datum narození

……………………………………………

Na výlet, který se koná dne 14. 4. 2018, v rámci činnosti DSK MOTÝLEK při SK HARMONY. Jedná se o
celodenní výlet Křivoklát.
Datum:

……………………………………………

Jméno rodiče:

……………………………………………

Podpis rodiče:

……………………………………………

Telefon:

……………………………………………

Křivoklát
Hrad byl založen nejspíše okolo roku 1230 na přelomu období vlády králů Přemysla
Otakara I. a Václava I.[7] V první polovině 13. století se stal jedním ze sídelních hradů
českých králů a byl spravován purkrabím. Často zde pobýval Václav I. a Přemysl Otakar II.
Ten dokončil přestavbu hradu a dal zbudovat hradní kapli. Po požáru Pražského hradu v roce
1316 se s dětmi na Křivoklát uchýlila královna Eliška Přemyslovna.[8] Po roztržce Jana
Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou a dvouměsíčním uvěznění na Lokti zde v odloučení
od matky prožil dětství (1319–1323) Karel IV. (1316-1378), tehdy ještě jako Václav.[9] Odtud
4. dubna 1323 odjel do Francie a o osm let později se sem vrátil i s těhotnou manželkou
Blankou z Valois. Na Křivoklátě se narodila jejich dcera Markéta, budoucí uherská královna.
Později však Karel dával přednost jím založenému hradu Karlštejn. Často zde pobýval před
postavením hradu Točník i Václav IV.
Hrad Křivoklát mnohokrát v historii těžce poškozovaly požáry. Hořelo zde každých 200 let.
Roku 1422 byl hrad poškozen požárem poprvé. Při tomto požáru zanikl mimo jiné takzvaný
Manský dům, jehož relikty v osmdesátých letech archeologicky zkoumal Tomáš Durdík.
Výsledky tohoto výzkumu nejen poskytly zcela unikátní soubor často velmi luxusních
předmětů denní potřeby, ale také zevrubné poznání zcela ojediněle dochované archeologické
lokality. Manský dům totiž po požáru nebyl v žádné formě obnoven a jeho zbytky byly
ponechány zcela bez povšimnutí a postupně zarostly vegetací.
Roku 1471 nechal hrad nově zvolený král, Vladislav II. Jagellonský vykoupit a
pozdněgoticky přestavět. Tehdy hrad získal podobu, v níž se v hlavních rysech dochoval
dodnes.
V 16. století se hrad stal majetkem Habsburků, kteří zde zřídili státní věznici. Za císaře
Rudolfa II. zde byl uvězněn Edward Kelley. Další požár hrad téměř zničil v roce 1597. Hořelo
zde i za třicetileté války za vlády Ferdinanda III. 3. června 1643 zde požár poškodil 38
místností. V 17. století byl hrad v rukou Valdštejnů a Fürstenberků. Poslední velký požár,
který jej postihl 18. srpna 1826, vypukl v bytě vrchního správce. Po roce 1880 prošel hrad
výraznou puristickou rekonstrukcí, za kterou stáli architekti dostavby katedrály sv. Víta Josef
Mocker a Kamil Hilbert. Největším zásahem se stala Hilbertova znovuvýstavba Královnina
(severního) křídla. To se částečně zřítilo a zbytek byl pečlivě rozebrán včetně všech
architektonických detailů, původní je tedy jen přízemí. V roce 1929 prodal Max Egon II.
Fürstenberg Křivoklát Československému státu za 118,5 milionů korun. V současnosti hrad
spravuje Národní památkový ústav.

Výlet je celkem nabitý a tak je nutné dodržovat stanovené časy pochodu,
přestávky i doby prohlídek:

Roztoky u K. – muzeum Oty Pavla (přívoz)

10:00 – 11:30

Prohlídka a přívozem na druhou stranu

11:30 – 13:00

Přívoz – rozhledna Velká Buková

13:00 – 14:00

Rozhledna

14:00 – 14:30

Rozhledna – hrad Křivoklát

14:30 – 15:30

Hrad Křivoklát

15:30 – 16:30

Hrad – zastávka Křivoklát

16:30 – 17:00

