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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 
 
 
 

Líšná 
Obec Líšná se nachází zhruba 4 km severovýchodně od Zbiroha, 9 km 
severozápadně od Hořovic a 22 km severovýchodně od Rokycan. 
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1539, kdy král Ferdinand I. 
vydal souhlas s přifařením vsi „Lisstneho“ na královském panství Křivoklát, 
ke Zbirohu. Později Ferdinand I. věnoval Líšnou svému důchodnímu písaři 
Jiříku Protivcovi z Entnšlanku, po jehož smrti připadla ves někdy kolem 
roku 1574 zpět ke Křivoklátu. Od roku 1607 Líšná náležela k panství 
Zbiroh. Po zrušení feudálního zřízení se Líšná stala samostatnou obcí, jíž 
zůstává podnes, vyjma období let 1980 - 1990, v němž byla začleněna pod 
město Zbiroh. V nedávné době obec získala popularitu díky televiznímu 
seriálu „Náves“, který se zde natáčel. Na hájovně je umístěna pamětní 
deska, připomínající pobyt malíře Mikoláše Alše. 
 
 

Řebřík – zřícenina hradu 
Zaniklý hrad na skále nad kostelem sv. Petra u Líšné. Vznikl koncem 13. stol., poprvé se připomíná r. 1318; 
poslední doklad o obývání pochází z r. 1495, brzy poté byl již pustý. 
 
 

Jankovský mlýn 
Mlýn bez funkčního vodního motoru. Připomínán již v r. 1590. V r. 1687 mlynář Jakub Vodrážka. V r. 1709 
mlynář Adam Otto. V r. 1780 mlynář Bauček, po něm mlynář Fikyšar. Mlýn zakoupil v r. 1910 mlynář 
František Čihák. Mlýn je nepřístupný. 
 
 

Podmokelský mlýn 
Mlýn bez funkčního vodního motoru. Mlýn je postaven v kopcovité krajině. Nedaleko od mlýna je naleziště 
zkamenělých trilobitů. Mlýn stojí na samotě a je nepřístupný. 
 
 
 
 
 



Trasa SEVERNÍ  pátek 10. května 2013 

 

Čilá 
Obec se nachází v okrese Rokycany ve svahu nad pravým břehem řeky Berounky zhruba 12 km severně od 
Zbiroha a 16 km jižně od Rakovníka. V roce 2012 zde žilo 20 obyvatel (v roce 2008 jich bylo 22), čímž se 
Čilá, podobně jako sousední Hradiště, řadí mezi nejmenší obce v Česku codo počtu obyvatel. 
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1379. Toho roku měl Čilou v držení vladyka Mikšík ze Šlovic. 
Před husitskými válkami připadla obec se svými platy zvíkovskému kostelu. Za vlády krále Ferdinanda I. byla 
Čilá roku 1541 prodána J. Hrobčickému z Hrobčic. V r. 1550 byl jejím majitelem i Jan ml. z Lobkovic na 
Zbiroze. Tehdy měla obec jen tři sedláky a jednoho chalupníka. Za třicetileté války ale zpustla a až roku 
1715 se do obce dostavila vizitační komise, aby zjistila dřívější obyvatele. Posledním feudálním majitelem 
byl Karel Egon z Fürstenbergu. Tehdy měla Čilá 133 obyvatel a 19 domů. Samostatnou správní obcí byla 
Čilá od druhé poloviny 19. století. Hradiště Na Čihadle je archeologickým nalezištěm. 
 

Podmokly 
Celá obec představuje jednu část a jedno katastrální území; náležejí k ní též dvě drobná sídla - osada 
Bučiny (za návrším Na Dražkách asi 1,5 km severovýchodně od Podmokel) a samota Podmokelský mlýn (v 
údolí Zbirožského potoka zhruba 3 km východně). 
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1045, kdy český kníže Břetislav I. věnoval osm poddaných ve 
vsi Podmoklech (in villa Podmocleh) Břevnovskému klášteru. Protože z hlediska správy majetku nebylo tak 
vzdálené vlastnictví pro klášter příliš výhodné, směnil roku 1256 s králem Přemyslem II. Otakarem Podmokly 
za ves Kuromrtvy, ležící přímo v sousedství kláštera. 
Historické jádro obce je vyhlášeno Vesnickou památkovou 
zónou. Patrová barokní stavba s erbem Michnů 
z Vacínova je zámek Podmokly (vystavěn r. 1707). 
V roce 1771 byl v levém břehu Podmokelského potoka 
severně od obce nalezen tzv. „podmokelský poklad“ - 
depot velkého množství zlatých keltských mincí 
(duhovek). Místo nálezu dnes připomíná kamenný 
pomníček s letopočtem 1771. 
Roku 1976 byl odhalen pomník příslušníkům 
protinacistického odboje severního Zbirožska. 
Vedoucím odbojové skupiny byl místní mlynář František 
Froněk, na místě jehož smrti v serpentině nad 
Podmokelským mlýnem se nachází další pomníček. 
Modře značená turistická stezka údolím Zbirožského 
potoka dnes nese jméno Cesta protifašistických bojovníků. 
Při silnici od Hradiště stojí pískovcové sousoší Kalvárie (Kristus na kříži, po stranách Panna Maria a sv. Jan 
Evangelista) ze druhé třetiny 18. stol. 
 

Chlum 
Obec Chlum se nachází zhruba 22 km severně od Rokycan a 10 km severně od Radnic. Obec leží na 
návrší nad strmým pravým břehem řekyBerounky, ve výšce 440 m n. m, jižně od vrcholu táhlého 
zalesněného kopce, dnes zvaného Hamouz (470 m). Své jméno vesnice získala pravděpodobně právě 
podle polohy na této vyvýšenině (chlum = původně kopec, vrch, pahorek). Katastr obce z převážné části 
spadá do Přírodního parku Horní Berounka. 
K obci náleží též statek Hamouz (asi 1,5 km severovýchodně), statek Sádky (necelé 2 km východním 

směrem), hájenka na Prašném Újezdě (asi 2,5 km jižně) a 
bezmála 60 chat podél potoka Radubice a při pravém 
břehu Berounky. Převážna funkce obce je rekreační. Vedle 
uvedených chat slouží k rekreaci více než polovina ze 60 
obytných objektů. 
Nejstarší písemná zmínka o vsi pochází z roku 1379. Do 
roku 1924 byl Chlum hospodářsky a politicky spjat s obcí 
Zvíkovec, od té doby představuje samostatnou obcí, vyjma 
let 1980 - 1990, kdy byl začleněn pod obec Mlečice. 
V obci je několik roubených chalup, sýpka z roku 1825, 
pseudobarokní kaplička zasvěcená sv. Ludmile a budova 
obecné školy rekonstruovaná na obecní úřad a 
pohostinství, které jsou památkově chráněné. 
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Na území obce byla již roku 1933 vyhlášena Národní přírodní rezervace Chlumská stráň - nejstarší chráněné 
území okresu Rokycany, s překrásnou vyhlídkou na údolí řeky Berounky a přilehlou část údolí potoka 
Radubice. Na rozloze 150,41 ha zde rostou přirozené smíšené suťové porosty se zastoupením tisu 
červeného. Od roku 2009 je Chlumská stráň prohlášena též evropsky významnou lokalitou soustavy Natura 
2000. 
 

 
 
 

Biskoupky 
Hostinec Selský dvůr 
http://www.restaurace.cz/rokycany/hostinec-selsky-dvur.html. 
  
 
 
 

 
 

Drahoňův Újezd 
První písemná zmínka o obci (Drahonow) pochází z roku 1352. 
Podle Drahoně z rodu Chotětínů, který zde vlastnil dvůr, se Újezd již od r. 1369 nazýval Drahoňovým 
(Drahonow Vgezd). Zhruba v polovině 15. stol. vznikly v Újezdě dvě tvrze, neměly však dlouhého trvání. 
Jedna z tvrzí stávala asi v místech nynější školy a pozůstatky zdí a sklepu dvorce byly odkryty na počátku 
20. stol. Roku 1466 seděl na této tvrzi Jan Vlk z Miletic, jehož syn Burian prodal tvrz, dvůr, hlas podací 
Václavu z Lobkovic, jenž roku 1531 odkázal tento majetek Janu z Lobkovic. Ten dal v roce 1549 zděděné 
zboží zapsat do zemských desk a spojil je se Zbirohem. Od toho času se na tvrzi se nesídlilo a tvrz zanikla. 
Druhá tvrz stávala na druhém konci vesnice při cestě do Chotětína, v místech, kde se dochoval pomístní 
označení „ve dvoře“. Majitelem byl Jan Vratislav z Mitrovic na Dobříši; nesídlil však zde. Po něm seděl zde 
asi roku 1535 jeho syn Jan, který zde na tvrzi přebýval. Jeho syn Jiřík, hejtman na Chlumci, prodal vše, co 
zde měl, i s příslušenstvím, roku 1585 Ladislavovi staršímu z Lobkovic, který to vše spojil se Zbirohem. Tvrz 
brzy zanikla. 
V roce 1652 není už o tvrzích v Drahoňově Újezdě ani zmínka; byly již zpustlé. Bývalá sýpka s klenutými 
místnostmi je pozůstatkem této někdejší tvrze. 
 
 

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. 
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