
Klub českých turistů, odbor Český Brod pořádá v úterý 17. května 2022 plánovanou Procházku 

Rakovníkem. 

 

Návrh výletu: 

Odjezd z Českého Brodu vlakem v 7.00 s příjezdem do Prahy na Masarykovo nádraží v 7.36. 

Odjezd z Masarykova nádraží v 8.02 (směr Kladno) s příjezdem do Kladna v 8.41. Zde přestup na 

vlak do Rakovníka s odjezdem v 8.46, příjezd do Rakovníka v 9.43. 

 

Kontakty:  

Antonín Řezáč – VT, tel. 720 391 312. Informace podá od 6.45 u pokladny žst. Český Brod. 

Jaroslava Třešňáková – vedoucí zájezdu, tel. 734 461 765, skupinu převezme na Masarykově 

nádraží. 

 

Plánovaná náplň procházky: 

- Z nádraží parkem k děkanskému kostelu sv. Bartoloměje (založen 2. pol. 14. století), prohlídka 

naplánována s farním úřadem na 10.00. Doba prohlídky cca 30 – 45 min; 

- Za děkanským kostelem směrem k Pražské bráně (gotika 1516) – dům cisterciáků z kláštera Plasy 

(barokní stavba 1771-1781), současná budova Muzea TGM; 

- Vedle kostela je zajímavá dřevěná zvonice, založená koncem 15. století; 

- Husovo náměstí – obdélníkové cca 400x50 m, současná podoba cca od r. 1300; 

- Na Husově náměstí Mariánský sloup z r. 1750. Další zajímavé stavby na Husově náměstí: radnice 

z r. 1734-1738, měšťanské domy – některé z 15. století; 

- Vysoká brána (1519-1524) – gotika ; 

- Hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice (1585-1588) + dřevěná zvonice, považovaná za nejcennější 

pozdně gotickou zvonici v ČR, podle odborníků nemá obdobu ani v evropském měřítku. Hřbitovní 

kaple sv. Rocha (1726); 

- Pod Vysokou branou – židovská část města. Nejznámější židovská kulturní památka – budova 

bývalé synagogy (cca 1763). Nyní slouží kulturním a společenským akcím a je součástí Rabasovy 

galerie. Galerii je možno navštívit fakultativně po ukončení programu zájezdu; 

- Pivovar – zřízený v areálu kasáren v r. 1755. Tradice vaření piva v Rakovníku od 13. století. 

Výroba přerušena v r. 1997, obnovena v r. 2004 – pivo Bakalář. 

 

Po ukončení vycházky je možné poobědvat v restauraci u Tylova divadla, kde se točí několik druhů 

místního piva Bakalář. Předpokládaný čas obědu: 13.00 – 13.50. 

  

Předpokládaný odjezd vlakem směr Kladno ve 14.10, tam přestup na vlak směrem Masarykovo 

nádraží s příjezdem v 15.52. Předpokládaný odjezd do Českého Brodu v 15.59 s příjezdem 16.34. 

 

Další možností odjezdu z Rakovníka je vlakem Arriva v 15.23 s příjezdem do Prahy na Masarykovo 

nádraží v 16.52 (s nutností zakoupit si jízdenku, která pro vlaky ČD neplatí). 

 

Další možností je odjezd z Rakovníka autobusem do zastávky Praha – Zličín. Časy odjezdů a cenu 

jízdenek (podle věku) příp. oznámím později. 

  

Konkrétní rezervace oběda v restauraci -  podle vašeho zájmu až ve vlaku. Současně prosíme o 

předání informace o zájezdu členům bez e-mailu: pí Crkalové a pí Kmochové. 

 


