Hrad Křivoklát
Kraj: Středočeský

Okres: Rakovník

GPS souřadnice: 50.037842N, 13.872258E

Adresa URL: www.hrad-krivoklat.cz

V hloubi rozlehlých lesů někdejšího loveckého přemyslovského hvozdu, na nepravé ostrožně,
obtékané Rakovnickým potokem stojí královský hrad Křivoklát, národní kulturní památka a jedna z
nejkrásnějších a nejstarších pamětihodností Česka, jehož počátky sahají až do 12. století.
Za panování Přemysla Otakara II. vznikl rozsáhlý, velkolepý královský hrad, na kterém již v dětství a
opakovaně také v dospělosti pobýval Karel IV. Hrad byl výrazně přestavěn Václavem IV. Později byl hrad
nejrůznějšími úpravami.
V době husitských válek zde byly uloženy korunovační klenoty. Stal se obávaným vězením a jeho význam
prudce poklesl. 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. Dne 3. června 1643 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.
Romantismus 19. století a zejména majitelé hradu Fürstenberkové, kteří hrad drželi až do roku 1929,
přivedli hrad k záchraně jeho restaurováním. Poslední majitel Max Egon II. prodal toho roku hrad i s panstvím
Československé republice.
V současné době si může návštěvník prohlédnout nádhernou hradní kapli, Královský a Rytířský
sál s expozicí gotického malířského a sochařského umění, knihovnu obsahující na 52 tisíc
svazků, bohaté fürstenberské muzeum a obrazárnu, proslulé vězení a mučírny s mučícími nástroji,
monumentální velkou věž s loveckými sbírkami a výhledem do okolí, věž Huderka s černou kuchyní a
vyhlídkovým ochozem, hejtmanství s příležitostnými výstavami a nebo se projít po hradbách.
Prohlídkové okruhy hradu Křivoklát:
Gotické paláce - 80 minut (základní okruh)

Gotické paláce - 45 minut

Celým hradem
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Na hradby a velká věž
Informace o návštěvní době zde.
Ceny vstupného zde.
Zdroj textu: www.npu.cz – Národní památkový ústav
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