OTEVÍRACÍ DOBA 2014
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
So (ostatní dny *)
10–15 hodin
So (ostatní dny *)
10–15 hodin
So (ostatní dny *)
10–15 hodin
denně mimo Po
10–16 hodin
denně mimo Po
10–17 hodin
denně mimo Po
9–17 hodin
denně mimo Po
9–18 hodin
denně mimo Po
9–18 hodin
denně mimo Po
9–17 hodin
denně mimo Po
10–16 hodin
So, Ne a svátky
10–15 hodin
6.–7., 13.–14., 20.–21., 26.–11.1.
10–15 hodin

Zavírací hodina je časem vstupu poslední prohlídky. Zavíracím dnem je pondělí.
* Prohlídku objektu v zimní sezoně 13. 1.–21. 3. 2014 lze uskutečnit jen
po předchozí rezervaci v počtu minimálně 10 osob nebo
zakoupením E-vstupenky na on-line prodejním portálu www.krivoklat.cz.
Každou sobotu prohlídky pro individuální návštěvníky od 11 a od 14 hodin.

II. OKRUH – Celým hradem
Obsáhlá prohlídková trasa zahrnující celý I. okruh Vás dále zavede
do Fürstenberské knihovny a obrazárny, do hradního muzea a shlédnete též
panskou oratoř. Získáte bezplatný přístup do prostoru středověkého hradebního
systému obytné Velké věže s expozicí lovectví (viz samostatná prohlídka).

Na hradby !
SAMOSTATNÁ PROHLÍDKA BEZ PRŮVODCE Individuální odpočinková
prohlídka. Odhalíte důmyslně propracovaný středověký fortiﬁkační systém
s Velkou věží (donjonem) s expozicí lovectví. Poznáte tajemství starých puškařů
a lovců. Prohlídka je bez výkladu, jednotlivá zastavení jsou popsána.
Plné

Snížené

Rodinné

Výklad

120 Kč

80 Kč

310 Kč

(min. 10 osob,
max. 45 osob)

Výklad s příplatkem
za cizojazyčný výklad

170 Kč

130 Kč

–

II. okruh

Výklad

190 Kč

130 Kč

490 Kč

(min. 10 osob,
max. 40 osob)

Výklad s příplatkem
za cizojazyčný výklad

240 Kč

180 Kč

–

80 Kč

60 Kč

210 Kč

I. okruh

Na hradby (samostatná prohlídka bez průvodce)

Usedlost čp. 22
ve Zbečně,
tzv. Hamousův
statek je dokladem
vzácně dochované
lidové architektury s roubeným
obytným domem,
zděnými chlévy,
stájemi se sýpkou,
stodolou a dalšími
hospodářskými
stavbami. Dějiny
usedlosti jsou
spolehlivě známy
od přelomu 16.
a 17. století. Objekt, poprvé zpřístupněný veřejnosti r. 1995, prochází náročnými,
řemeslně prováděnými opravami, respektujícími v plné míře dochované části.
V expozici skanzenového typu nabízí ukázky dobového bydlení, hospodaření,
řemesel, o sobotách bývá součástí prohlídky pečení chleba tradičním způsobem.

OTEVÍRACÍ DOBA 2014

I. OKRUH – Gotické paláce
Základní prohlídková trasa. Navštívíte srdce Křivoklátu – hradní kapli, sály
rytířský a velký královský i proslulá hradní vězení. Seznámíte se nejen s historií
hradu, ale také s vývojem uměleckých slohů od románského slohu po pozdní
gotiku.

VSTUPNÉ 2014

Hamousův statek Zbečno

I. a II. okruh jsou otevřeny celoročně, samostatná prohlídka bez průvodce je
otevřena od května do října. • Rezervační poplatek činí 10% z ceny vstupenky.
• Vstupné je možno hradit v hotovosti či platební kartou. • Fotografování
a ﬁlmování není dovoleno.

SLEVA NA VSTUPNÉM je poskytována: • dětem 6–15 let • studentům
(nutno prokázat dokladem) • seniorům nad 65 let (nutno prokázat dokladem)
• držitelům průkazů ZTP • členům ČSOP s platným členským průkazem,
rodinám Fondu ohrožených dětí.
Sleva organizovaným skupinám nad 25 osob (hromadná platba)

–10 %

9
Leden–Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen–Prosinec

10 11 12 13 14 15 16 17

9–12 hodin
9–12 hodin

9–12 hodin

13–16 hodin
13–16 hodin
9–17 hodin
9–17 hodin
13–16 hodin

zavřeno
So, Ne a svátky
denně mimo Po
denně mimo Po
denně mimo Po
So, Ne a svátky
zavřeno

Prohlídka samostatně nebo s průvodcem. Každou sobotu ukázka pečení chleba.
Zavíracím dnem je pondělí.
Mimo výše stanovenou dobu lze prohlídku objektu uskutečnit jen po předchozí
dohodě se správou hradu v počtu minimálně 10 osob.

VSTUPNÉ 2014
Základní vstupné
30 Kč
Snížené vstupné
15 Kč
Český výklad + cizojazyčný text
60 Kč
Český výklad + cizojazyčný text – snížené vstupné
45 Kč
Rodinné vstupné
75 Kč
Vstupné je možno hradit pouze v hotovosti. Prohlídku v cizím jazyce neposkytujeme. Slevy na vstupném jsou shodné se slevami hradu Křivoklátu mimo slev
organizovaným skupinám.

AKCE 2014
19.–20. července

Šafářův dvoreček – lidová řemesla a zvyky na zbečenské
rychtě, pečení chleba, jarmark

29.–30. listopadu
6.–7. prosince Advent na statku
ukázka zimních lidových zvyků, řemeslnický jarmark s vá13.–14. prosince nočními výrobky
20.–21. prosince
NPÚ, správa státního hradu Křivoklátu, Křivoklát 47, 270 23 Křivoklát
Tel.: +420 313 558 440, E-mail: zbecno@stc.npu.cz

www.zbecno.cz

2014
Národní památkový ústav,
správa státního hradu Křivoklátu
Křivoklát 47
270 23 Křivoklát
Tel.: +420 313 558 440
GSM brána: +420 724 802 700
E-mail: krivoklat@stc.npu.cz

www.krivoklat.cz
www.krivoklatsko.info

Slavnostní zahájení sezóny proběhne 22. března 2014

Historie hradu
Křivoklát je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších hradů
českých knížat a králů, jehož počátky sahají do 12. století.
Za panování Přemysla Otakara II. vznikl rozsáhlý, velkolepý královský hrad, jenž byl výrazně přestavěn Václavem IV. a později
velkoryse dobudován Vladislavem Jagellonským. Křivoklát byl
nekolikrát těžce poškozen požárem. Stal se obávaným vězením
a jeho význam prudce poklesl. Romantismus 19. století a zejména majitelé hradu Fürstenberkové, kteří hrad
16
drželi až do roku 1929, přivedli hrad k záchraně jeho restaurováním. Nádherná hradní
15
kaple, královský a rytířský sál s expozicí
gotického malířského a sochařského umění, knihovna obsahující na 52 tisíc svazků,
17
18
bohaté fürstenberské muzeum a obrazár7
na, proslulé vězení a mučírny s mučícími
14
nástroji, monumentální velká věž s lo3
veckými sbírkami a výhledem do okolí,
10
příjemná procházka po hradbách,
6 12
9
věž Huderka s černou kuchyní
1
a vyhlídkovým ochozem,
hejtmanství s příležitostnými
4
11
2
výstavami, to vše a ještě
mnohem více je
5
8
hrad Křivoklát,
13
národní kulturní
památka.
Začátek prohlídky
19

Vstup
Na hradby !

Alchymistická laboratoř
a badatelna Magistra Kellyho

Stálá expozice řezbářských děl z 18 ročníků
řezbářských sympozií Křivořezání.
„Vstupte s námi do pohádkového příběhu, jehož hlavní
hrdinkou je malá princeznička, která stále touží po nových řezbách. Její chamtivost a bezohlednost vůči
řezbářům je natolik velká, že si toho všímají i v pekle...“

Slavnostní otevření proběhne 4.7. Alchymistická laboratoř bude
součástí II. prohlídkového okruhu – Celým hradem. Kromě jedinečného vybavení bude k vidění i dobový stroj na výrobu zlata.

19.–21. dubna

WC

Knížecí velikonoce
na Křivoklátě

Četnická
stanice –
ubytování

Nová
pokladna

I., a II. okruhu

„Vstupte s námi
do obrazu“

Správa hradu

Opět nás navštíví knížecí rodina a zahájí velikonoční jarmark, koncerty, kejklíři, hudební
a divadelní představení pro malé i velké,
mše svatá. Jízdy parního vlaku z Prahy.

23. května

Noc kostelů

21.–24. srpna

NOIR
FILM
FESTIVAL
2014 21-24/8
festival.cz
www.noirfilm .com/NoirFilmFestival
www.facebook

NOIR FILM FESTIVAL
Během čtyř srpnových dní na nádvoří a v historických
sálech královského hradu Křivoklátu proběhne na čtyři
desítky ﬁlmových projekcí, debaty s herci, ﬁlmaři a odborníky, koncert, výstava ﬁlmových plakátů a další
doprovodné akce.

30. srpna

Svíčkami osvětlená kaple a hudební
program s noční prohlídkou gotických interiérů.

Hradozámecká noc
na Křivoklátě

červen–srpen

Třetí ročník „noci“, kdy se opět se setkáme
s netopýry a zažijeme noční mystickou atmosféru hradu včetně kostýmovaných nočních prohlídek. Dveře do alchymistické badatelny dokořán...

Léto na Křivoklátě
festival koncertů, divadelních představení a výstav, noční kostýmované prohlídky a mnoho další zábavy

13. září

Křivoklátský hodokvas

12.–15. června
Apartmán
Magistra
Kellyho

11. ročník mistrovské kytarové školy,
večerní koncerty světových interpretů.

11.–12. října

WC

Výstava Křivořezání

4.–9. srpna

Věž Huderka

Křivořezání
19. ročník řezbářského sympozia, setkání více jak 30 řezbářů pod širým nebem
na dolním nádvoří, kde budou vznikat
díla na historická témata.

s průvodcem
bez průvodce

I. okruh
Gotické paláce
1
2
3
4
5
6
7
8

Horní (druhé nádvoří)
Stříbrnice
Hradní kaple
Malý rytířský sál
Královský sál
Křivoklátská vězení
Hladomorna
Lapidárium

Koštování a prodej regionálních potravin
a produktů. Manská slavnost piva.

OPENGUITAR

Restaurace

II. okruh
Celým hradem
1
3
9
10
11
12
16
18
15
19

2
4

6 7 (viz I. okruh)
5 (viz I. okruh)

Hradní knihovna
Fürstenberské muzeum
Pavlač
Oratoř

17 (viz okruh Na hradby !)
Velká věž s vyhlídkou

Na hradby !
SAMOSTATNÁ
PROHLÍDKA
BEZ PRŮVODCE

13
14
15
16
17

Slavíkovo řezbářství
Smírčí kámen
Pruhovaná bašta
Na ochozu pod věží

14 (viz okruh Na hradby !)

Pod portálem věže
k jižnímu křídlu

Laboratoř Magistra Kellyho

18 Velká věž s vyhlídkou

Křivoklání
Již 20. jubilejní ročník rytířských klání.
Gotická hudba, trhy, řemesla, divadelní a taneční vystoupení. Do doby
ušlechtilých rytířů nás zavede skupina
Merlet. Jízda parního vlaku z Prahy.

6.–7., 13.–14. prosince

Knížecí advent
na Křivoklátě

9. srpna

Královský vzorkový veletrh pivovarnictví –
Slavnost sv. Vavřince
4. ročník
historického
pohledu na tradici výroby
piva v českých
zemích.
Představí
se pivovary
s výrobou tradičním způsobem, doprovázeny kulturním programem a soutěžemi,
jarmarkem, řemesly. Jízda parního vlaku z Prahy.

Velký vánoční řemeslný jarmark,
divadelní, hudební a kejklířská
vystoupení, adventní mše, jízdy
parních vlaků z Prahy a Plzně.

Hlavní
partner:

Ostatní
partneři:

R

Rakovnicko

