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Zbiroh 
Zbiroh je romantickým letoviskem na rozhraní brdských lesů a chráněné krajinné 
oblasti Křivoklátsko. Je rodištěm básníků Josefa Václava Sládka (v rodném domě 
nyní muzeum J. V. Sládka) a Josefa Palivce. Často zde pobýval Fráňa Šrámek, 
Alfons Mucha, Václav Vačkář nebo Adolf Branald. 
V roce 1999 se Zbiroh stal dobrovolným svazkem dvanácti obcí – tzv. Mikroregion 
Zbirožsko. Dále sem patří např. Jablečno,  Týček, Líšná, Kařez, Kařízek a další. 
Ve znaku má Zbiroh rožmberskou pětilistou červenou růži ve stříbrném, zlatě 
vroubeném  štítě, se zlatými končíky a zelenými úhlovými  lístky.  Znak byl 
propůjčen městu v roce 1369 pány z Rožmberka. 

Pamětihodnosti: 
- zámek Zbiroh - původně gotický hrad,  později přestavěný na novorenesanční zámek. Dlouhou 

dobu byl  nepřístupný a využívaný ČSA. Po rekonstrukci v roce 2005 byl zpřístupněn veřejnosti. 
Otevřen je celoročně od 10,00 do 18,00 hodin. Je zde umístěna stálá expozice „Krásy a tajemství 
České republiky“. Sál v prostorách zámku  slouží k různým kulturním akcím, konají se zde koncerty, 
divadelní představení, svatební hostiny, rauty. Právě zde po dobu 18 let tvořil Alfons Mucha 
proslulou Slovanskou epopej. Návštěvníci mohou shlédnout zrestaurovanou oponu, kterou Alfons 
Mucha namaloval pro zbirožské Sokoly. Nelze opomenout krásně zrenovovanou zámeckou kapli,  
upravený zámecký park a nové zámecké terasy. 

- kostel sv. Mikuláše - farním kostel římskokatolické farnosti Zbiroh. Nachází se v horní části 
náměstí. Jedná se o původně gotický kostel z roku 1716). 

- socha Panny Marie Immaculaty a socha svatého Jana Nepomuckého na náměstí 
- památník obětem první a druhé světové války na náměstí - v popředí je busta T. G. Masaryka 

a za ní na deskách vytesaná jména zbirožských obětí 
 

Čertova skála (566 m n.m.) 
Buližníkový skalní útvar s výhledem na Přírodní park Radeč a okolní vesnice. 
 

Chotětín 
Chatová osada, správně náleží pod město Zbiroh, od kterého je vzdálená 4 km západním směrem. Osadou 
protéká potok koželužka. Poblíž Chotětína se nachází zaniklá tvrz Rovný a osada Rovensko. 
 

Lhota pod Radečem 
Obec ve východní části okresu Rokycany. Leží pod masivem Radče. Díky 
podílu staveb lidové architektury je zařazena mezi vesnické památkové 
zóny. 
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1352. Je prokázáno, že 
obyvateli vesnice byli již od počátku Češi. V průběhu 14. století střídala 
Lhota často své názvy, např. Vlčkova, Včelákova, Dlouhá. Na kopci nad 
vesnicí, dnes zvaném Hrad stával hrad Mitrvald, ze kterého dnes zbyly jen 
ruiny. Ve 14. stol. vznikla také tzv. „Malá Lhota“, ze které se dodnes 
zachoval pouze mlýn. Třicetiletá válka znamenala vypálení obce včetně 
kostela a fary, dnešní kostel vznikl až v 18. století. 

 
 

Hrad Radeč (Mitterwald) 
Hrad byl založen roku 1343 Oldřichem z Litic. Ten si k hradu 
přivlastnil i nedaleké Volduchy společně se Lhotou pod 
Radečem a později i Těškov. Poslední majitel byl v roce 1400 
Petr z Oseka. Asi 80 let po založení, začal hrad chátrat. I díky 
tomu je jeho původní podoba téměř neznámá. Ví se jen, že měl 
jednu věž a byl chráněn dřevěnými palisádami. Mitterwaldu se 
již nikdo neujal, takže dnes z něj existují jen poslední zbytky. 

 

Radeč 
Radeč je název protáhlého hřebene severovýchodně od Rokycan. Jeho nejvyšším vrcholem je Brno o 
výšce 721 m n.m. Celý hřeben a jeho zalesněné okolí je součástí Přírodního parku Radeč. Někdy je pod 
pojmem Radeč myšlena jen část skalního hřebene od Hradu (zřícenina hradu Mittrwald) až po Brno, na 
kterém stojí televizní a rozhlasový vysílač. Od Hradu je za příznivého počasí krásný výhled na Zbirožsko a 
Křivoklátsko.  
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Hradiště Březina 
Významná archeologická památka, která se nachází na vrchu Hradiště ve výšce 619 m n.m. Zaujímá 
plochu 1,44 ha a našlo se zde množství velmi cenných historických atributů z 8. až 10. století. Celé hradiště 
bylo chráněno dvojitými kamennými valy až 5 metrů vysokými. Jedná se o hradiště slovanské, podle 
některých pramenů zde mohlo být v předslovanské době i keltské hradiště. Z altánku na nejvyšším místě 
hradiště je krásný výhled směrem na severozápad.  

 

Radnice 
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1336 (psáno Radnicz). Roku 1570 
povýšil Maxmilián II. na přímluvu Jana Černína z Chudenic městečko na město 
a povolil pečetit červeným voskem. Český název Radnice je používán od roku 
1854. Původně bylo sídlo součástí panství Zbiroh, vlastníky byli Rožmberkové 
do roku 1431. Od roku 1542 patří město pod panství Březina. Roku 1654 se 
stává součástí Plzeňského kraje, roku 1850 součástí okresu Rokycany. 
V roce 1587 byl založen Městský pivovar, který byl zrušen v roce 1945. Roku 
1865 byl založen pivovar Šternberský, ten byl zrušen v roce 1959. 
Ve městě byly také sklárny na výrobu dutého skla a broušení váz a podnosů - 
zanikly ve 20. letech 20. stol. 
V roce 1893 získalo město železniční spojení na trati Chrást u Plzně - Stupno. 
Na kopečku nad městem stojí Kaple Panny Marie, ke které vede křížová cesta. 
Křížová cesta byla částečně restaurována v letech 2002 - 2003. Vede zhruba od 

sochy Piety (u hráze rybníka) a pokračuje nějakých 600 až 700 m ke kapli. 
Poblíž města se nachází celosvětově významná paleontologická lokalita Ovčín u Radnic v podobě 
opuštěného černouhelného lomu, ve kterém se nachází rozsáhlé naleziště velkého množství fosílií převážně 
rostlin. 
 

Židovský hřbitov 
Radnický židovský hřbitov se rozkládá cca 1,5 km jihovýchodně od města na okraji lesa na ploše téměř 
4000 m

2
.  Má tvar nepravidelného šestiúhelníku. Byl založen asi 

v 16. století, ale nejstarší náhrobek pochází z roku 1734. V roce 
1912 nebo 1913 byla plocha hřbitova rozšířena k západu, původní 
kamenná ohradní zeď byla doplněna cihlovou nadezdívkou a nově 
připojená část hřbitova byla oplocena zdí rovněž z cihel. 
Na západní straně ohrazení byla prolomena brána a branka 
s litinovými vraty. V současně době je na hřbitově 210 hrobových 
míst a o něco méně dochovaných náhrobků stojících v neúplných 
řadách. Většinou byly vytesány z pískovce, některé ze žuly, někdy 
se jedná o kombinaci materiálů. Epitafy jsou psány hebrejsky, 
česky a německy. V centrální části dominuje pomník 
velkoobchodníka Leopolda Poppera a jeho manželky Karoliny. 
Od roku 2012 probíhá obnova jednotlivých pomníků. 
 

Plískov 
Tři památné duby – tzv. Plískovské duby – na dvoře čp. 9. 


