
   Dnes se vypravíme  poněkud dále 
než obvykle. Abychom stačili vše, 
co máme v plánu, budeme si muset 

zřejmě přivstat. Cílem výletu jsou 
totiž hvozdy v okolí Křivoklátu i hrad 
Křivoklát samotný, a nejen to. Do 
výchozího bodu našeho putování, 
kterým jsou Račice nad Berounkou, je 
nejvhodnější dopravit se po železnici. 
Za tímto účelem si v Praze zakoupíme 
zpáteční jízdenku. Ale pozor, z racio-
nálních důvodů si ji kupte až do stani-
ce Újezd nad Zbečnem, kde výpravu 
ukončíme. 
   A ještě jedno upozornění: do Račic 
není přímé spojení, a proto je nutné 
v Berouně přestoupit na osobní vlak 
jedoucí na Rakovník. Železniční trať, 
jak z Prahy, tak z Berouna, sleduje 
prakticky po celou dobu řeku Beroun-
ku, deroucí se místy úzkým kaňonem. 
Podobnou scenérii spatříme i před Ra-
čicemi. Obec není nijak významná. Ve 
středověku byla hrnčířskou vsí a jsou 
v ní dochovány dva roubené objekty 
lidové architektury. Jakmile vystou-
píme z vlaku, vyhledáme u zastávky 
žlutou turistickou značku, se kterou 
přejdeme koleje. Za nimi vykročíme 
sledujíce trať směrem na Roztoky. 

Po chvíli, když máme před sebou na 
dohled jez a Valentův mlýn na druhé 
straně řeky, odbočíme od kolejiště vle-

vo. Stoupáme lesem 
do táhlého kopce pod 
jeho v rchol .  Ta m 
pěšina uhýbá vlevo, 
načež projdeme vrát-
ky jedné a pak druhé 
oplocenky. Mineme 
studánku a postupu-
jeme lesní pěšinou, 
která nás vyvede na 
silnici u hájovny Ko-
louch (1,5 km). Zde 
se dáme znovu vlevo, 
p ř ič em ž  š l ap eme 
stále mírně vzhůru, 
a to i za křižovatkou 
s další silnicí, po níž 

se ubereme vpravo. Silnice není pří-
liš frekventovaná, ale určitě budeme 
rádi, že žlutá značka posléze po kratší 
rovince odskakuje z asfaltového povr-
chu vpravo na lesní stezku. 
   Během chůze, a to již od račických 
chat, vnímáme hluboké hvozdy tvoře-
né smíšeným porostem. Jimi bylo Kři-
voklátsko vždy proslulé. V minulosti 
bylo území lovištěm českých panov-
níků. Dnes je jeho velká část o rozloze 
628 km2 prohlášena za chráněnou kra-
jinnou oblast a biosférickou rezervací 
UNESCO, v níž je zřízeno několik 
přírodních rezervací. Ty uchovávají 
rostlinná a živočišná společenstva, 
která si udržela přirozený původní 
charakter a skladbu. Žlutá značka nás 
doprovodí až ke svému konci na roz-
cestí Pod Baraníkem, několik metrů 
za protknutím silnice (3 km). Odtud 
pokračujeme po červeném značení 
vpravo svahem dolů. Po opětovném 
překročení silnice se cesta dotýká 
okraje přírodní rezervace Stříbrný 
luh s výskytem řady vzácných rostlin, 
jako je například zimostrázek alpský 

nebo tis červený. 
   Z lesního prostoru vycházíme podél 
chat blížíce se k obci Roztoky. Rozto-
ky jsou oblíbeným letoviskem na řece 
Berounce. První zmínka o nich se 
váže k roku 1406. K rozvoji obce při-
spělo založení železáren v 19. století. 
Známé jsou výrobou nářadí. V Roz-
tokách dojdeme městskou zástavbou 
k Berounce. Tam můžeme využít 
služeb restauračního zařízení k od-
počinku a k nabrání nových sil. Poté 
se po mostě přesuneme na levý břeh 
řeky (3 km). Na něm se dáme vpravo 
po žluté značce. Ta vede k železniční-
mu mostu, za kterým překonáme po 
lávce Rakovnický potok, abychom 
se ocitli na úpatí kopce náležejícímu 
k přírodní rezervaci Na Babě. 
   Vystoupáme prudce k altánku na 
jednom ze skalních výchozů, z něhož 
máme Roztoky jako na dlani. Potom 
učiníme kopcem oblouk vlevo a krá-
číme převážně kamenitou stezkou 
proti proudu potoka, který zane-
cháváme pod sebou. Mezi stromy 
prosvítá přes údolí ležící městečko 
Křivoklát. Vzniklo koncem 19. století 
spojením níže položeného podhradí 
Budy a výše položené vsi Amalín. 
Zanedlouho dospějeme na vyhlídku, 
řečenou Fürstenberkovu, z níž se nám 
v protisvahu naskytne krásný pohled 
na hrad Křivoklát, jak jej známe 
z četných klasických zobrazení. Z vy-
hlídky sejdeme na silnici u parkoviště 
a po ní přijdeme ke hradu samotnému 
(2 km). Jeho počátky sahají do 12. sto-
letí, kdy je zde uváděn dřevěný lovec-
ký hrádek českých knížat. Kamenný 
královský hrad byl vybudován ve 13. 
století. Velkolepou podobu získal 
rozsáhlou přestavbou v době vlády 
Jagellonců na českém trůně, tedy na 
přelomu 15. a 16. století. Za pano-
vání Habsburků ztratil na významu, 
v 17. století byl několikrát postižen 
požárem. Přes neutěšený stav se stal 
v 19. století oblíbeným romantickým 
námětem malířů a spisovatelů. To 

hrad  již vlastnil šlechtický rod Fürs-
tenberků, který ho také v romantic-
kém duchu nechal opravit. Křivoklát 
se tak stal jedním z nejzachovalejších 
hradů v Čechách. Obdivovat lze mno-
hé, ale přesvěčte se sami. Za základní 
prohlídkový okruh dáte 100/50 Kč, za 
rodinné vstupné 240 Kč. 
   Po prohlídce se s hradem rozlou-
číme. Pod hradbami u pivovaru si 
vybereme z několika značek značku 
červenou, ukazující směrem na Pís-
ky, a vyrazíme na další úsek výletu. 
Vyšlápneme kopeček do horní části 
Křivoklátu, tedy do původního Ama-
lína. Na náměstí si všimneme kostela 
sv. Petra zbudovaného na popud krále 
Vladislava Jagellonského v 1. polovině 
16. století. Novogotická úprava z roku 
1880 nahradila přecházející vzhled. 
Z náměstí jdeme vlevo silnicí na Lány, 
jenže ještě před cedulí znamenající 
konec obce učiníme obrat o devadesát 
stupňů vpravo a vstoupíme do přírod-
ní rezervace Brdatka. Pochodujeme 
lesem současně s naučnou stezkou, 
takže si na informačních tabulích 
čteme zajímavosti o rezervaci a občas 
se nám otevře výhled na meandry Be-
rounky. Až na rozcestí Písky nezdolá-
váme žádný výrazný výškový rozdíl, 
pěšinka se vine víceméně po vrstev-
nici (3,3 km). Teprve odtud, a to již 
se zeleným znače-
ním, klesáme asi 
kilometr poměrně 
prudce do údolí 
k řece. U ní, jak 
t o m u  o b v y k l e 
bývá, narazíme 
na rekreační zá-
stavbu Nejdříve 
sporadickou, leč 
s př ibývajícími 
m e t r y  s r u b y , 
chaty a domky 
houstnou. Blíží-
me se do Zbeč-
na, cesta  zdá se 
bezpečná. Jenže v dobách dávných 
byl opak pravdou. Dokladem toho je 

místo na okraji vsi, kde se mezi třemi 
vzrostlými lipami krčí malá kaplička. 
Údajně právě tady byl od jistého Lor-
ky najatého Vršovci zavražděn L.P. 
1100 při návratu z lovu ve křivoklát-
ských hvozdech kníže Břetislav II. 
V souvislosti s tímto datem je Zbečno 
připomínáno coby knížecí dvorec. 
   Po příchodu do centra obce se roz-
hlédneme vůkol návsí (3,5 km). Vpra-
vo vidíme kostel sv. Martina. Pochází 
z doby románské, ale současnou podo-
bu získal počátkem 18. století. V 19. 
století byla k němu ještě přistavěna 
věž. Vedle kostela stojí fara z roku 
1707. Sem je lokalizován výše zmí-
něný knížecí dvorec. Na levé straně 
návsi nás zaujme roubený dům. Jedná 
se o u Hamousův statek. Objekt náleží 
k nejhodnotnějším lidovým stavbám 
v Čechách. Byl zbudován v roce 1760, 
býval i špýcharem a rychtou, dnes 
je v něm umístěna muzejní expozice 
skanzenového typu. Za vstup zaplatí-
me 20/10 Kč. 
  Po prohlídce opustíme Zbečno 
s červenou značkou. Vytčený plán 
výletu jsme tímto splnili, pročež 
přes Masarykův most nad Berounkou 
spěcháme k železniční zastávce Újezd 
nad Zbečnem (0,7 km). Měli bychom 
stačit vlak, jenž odjíždí na Beroun, 
potažmo na Prahu, v 17.45 hod. (o ví-
kendu) nebo v 18.45 hod. (denně).

Trasa je středně náročná. Měří zhruba 
17 km.    

Prevence virových onemocnění u dětí

V případě, že se chcete zúčastnit slosování o věcné ceny, zašlete nebo doneste vyluštěné znění tajenky vepsané do 
ústřižku pod křížovkou. Ústřižek odstřihnete a doručte na adresu redakce:  V. Balého 23, 153 00 Praha - Radotín. 
Na obálku napište heslo KŘÍŽOVKA, kontaktní adresu nebo telefonní číslo. Do slosování budou zařazeni pouze 
úspěšní luštitelé tajenky. Výherci si svojí výhru mohou převzít na adrese redakce. Ústřižky s vyluštěným textem bu-
dou zařazeny do slosování, pokud dojdou do redakce nejpozději do 6.11.2006.
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Matějovského 1

Radotín

3. Gertruda Beerová
Karla Michala 50

Zbraslav

jméno...........................................................tel. spojení......................
adresa................................................................................................
znění tajenky......................................................................................
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Při hodině matematiky se ptá učitel žáka: „Na koupališti je jedenáct chlapců. Čtyřem 
z nich zakázali rodiče se koupat. Kolik se jich v bazénu koupe?“ Žáček se zamyslí 
a odpoví: „(viz tajenka).“

   Blíží se podzimní měsíce a s nimi 
i první virové infekty, které nám 
i našim dětem budou znepříjemňovat 
život až do příchodu jara. Proč právě 
v tomto období děti více stůňou? 
Důvody jsou následující: 
- je nedostatek přirozených vitamí-
nů ve stravě, protože skladováním 
se vitamíny (zejména vitamín C) 
z ovoce ztrácí a u dovozového ovoce 
je obsah vitamínu C nejistý;
- vzhledem k sychravému počasí 
a kratším dnům děti pobývají venku 
jen sporadicky nebo vůbec a hrají si 
více v uzavřených prostorách, kde se 
infekce rychleji šíří.
   Z uvedených důvodů je zřejmé, že 
organismus oslabený nedostatkem 
vitamínů, zchoulostivělý pobytem 
v domácím prostředí s minimálním 
výkyvem teplot a s minimální mož-
ností pohybu snáze možné infekci 
podlehne.
   K překonání  těchto náročnějších 
měsíců v roce bez opakovaných zá-
nětů horních cest dýchacích mohou 
dětem pomoci i některá  opatření, 
kterými nemocem předcházíme. 
Prevence se týká jak preventivně 
užívaných potravinových doplňků, 
tak i režimových opatření. V tomto 
podzimním období je třeba zdů-
raznit i zvýšenou potřebu čerstvého 
ovoce a syrové zeleniny, ale v kri-
tických měsících (listopad až únor) 
navíc doporučuji dětem podávat půl 
až jednu tabletu vitamínu C denně 
i k ovoci. 
   Co se multivitamínových prepará-
tů týče, je důležité, aby děti současně 
neužívaly jiné uměle vyrobené vita-
míny (např. vitamín D). Pokud se 
multivitamíny užívají jako prevence, 
je vhodné je podávat pouze v jed-

nom až ve dvou cyklech za zimní 
období, nikoli dlouhodobě. 
   Jako cílenou prevenci proti vi-
rovým onemocněním doporučuji 
homeopatika. Tyto, na přírodní bázi 
založené přípravky, se mi velmi 
osvědčily. Z vlasních zkušeností 
mohu doporučit Oscillococcinum 
v dávce jedna tuba týdně po celé ob-
dobí viróz, u předškolních dětí může 
být i dávka poloviční. K důležitým 
režimovým opatřením patří celo-
roční otužování. To je však třeba 
provádět šetrně a celoročně (např. 
po každé večerní koupeli zdravé dítě 
krátce osprchovat vlažnou vodou). 
Rozhodně není vhodné začínat s otu-
žováním až s příchodem chladných 
měsíců v roce. 
   Každoročně prováděné očkování 
proti chřipce u dětí do tří let nedopo-
ručuji a ani pro věk předškolní není 
tato prevence ideální. Vhodnější je 
v době probíhající chřipkové epide-
mie dítě vyřadit z kolektivu, pokud 
je to možné. Očkování proti chřipce 
zajistí však ochranu pouze proti kon-
krétnímu chřipkovému viru, který se 
může  v zimních měsících objevit. 
Nezajistí ale spolehlivou ochranu 
proti původcům celé řady onemocně-
ní, která se v tomto období objevují. 
   Obecně platí, že po každé nemoci 
je nutné na nějakou dobu dítě nechat 
odpočívat. Není již infekční pro 
ostatní děti v kolektivu, ale je velice 
oslabené a více náchylné pro opako-
vání infekce. 
   O používání vitamínů, o očkování 
a konkrétních preventivních opatře-
ních je vhodné poradit se s ošetřují-
cím lékařem.


