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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 
 

Kařez 
Obec se nachází v okrese Rokycany při Zbirožském potoce zhruba 4 km jihovýchodně od Zbiroha, 8,5 km 
západně od Hořovic a 16 km severovýchodně od Rokycan. 
Název Kařez vznikl hláskovou obměnou ze jména Pařez. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1281, 
kdy zde působil vladyka Ota z Kařeza (Otto de Karzez). 
Ze známých osobností zde pobývali Jaroslav Heyrovský a operní pěvkyně Marie Gärtnerová. 

 
 

Kařezské rybníky 
Kařezské rybníky je přírodní památka ev. č. 1566. Prostírá se 
1 až 2 km jihozápadně od obce Kařez, po obou stranách 
železniční trati 170 Praha - Plzeň. 
Důvodem vyhlášení je soustava rybníků (velká = Hořejší 
kařezský rybník a Dolejší kařezský rybník a malá =  Bechyňský 
rybník a rybník Němec) a mokřadních luk. Jsou zde hnízdiště 
ptactva a hojný výskyt obojživelníků a plazů. 
 
 

 

Vojenský újezd Brdy 
Vojenský újezd Brdy, dříve též Vojenský výcvikový prostor Jince, je třetím největším českým vojenským 
újezdem. Rozkládá se v západní části okresu Příbram mezi Rokycany (Strašicemi), Příbramí, Hořovicemi a 
Rožmitálem pod Třemšínem. Rozloha je 260,08 km². Žije zde 34 obyvatel. Asi 90 % území tvoří les, zbylou 
část využívá armáda především jako cvičiště se specializovanou dělostřeleckou a leteckou střelnicí. 
Historie 
Usnesením vlády ČSR z 19. 2. 1926 vznikla v Brdech dělostřelecká střelnice, kde bylo postupně 
vybudováno šest cílových ploch – Tok, Jordán, Brda, Padrť, Bahna a Kolvín. Tři posledně jmenované jsou 
dnes již zakonzervované a nevyužívané. 
Protesty okolních obcí i některých umělců proti zřízení VÚ byly neúspěšné, v parlamentu neuspěl ani návrh 
na zřízení národního parku, který měl zamezit vojenskému využití. Zákaz vstupu pro veřejnost byl omezen 
jen na dělostřelecké cílové plochy. 
Za okupace během 2. světové války německá armáda zavedla zákaz vstupu do celého prostoru. V roce 
1940 vojenský prostor rozšířila o území dalších 11 obcí. Objekty však nebyly zbořeny, po válce se mohli 
vystěhovaní vrátit. 
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Po válce byla střelnice nadále využívána v původním územním rozsahu z doby před válkou a vstup na 
území mimo cílové plochy byl opět povolen. K vojenskému území byly postupně připojeny zkonfiskované 
lesy hořovického velkostatku včetně zříceniny hradu Valdek. 
Usnesením vlády ČSR ze dne 6. 6. 1950 byl s platností od 1. července 1950 vytvořen z dosavadního 
vojenského tábora vojenský újezd Brdy. Tímto okamžikem začal znovu platit úplný zákaz vstupu na jeho 
území. Dalším vládním usnesením z 5. února 1952 bylo se zpětnou platností od 1. února 1952 rozšířeno 
území vojenského újezdu Brdy, a to mj. i o pětici obcí - Hrachoviště, Kolvín, Padrť, Velcí a Zaběhlá. Obce 
byly ještě v témže roce nuceně vysídleny a posléze prakticky zničeny. 
V 50. a 60. letech bylo nedaleko obce Strašice vybudováno podzemní velitelské stanoviště tzv. 
Československého frontu a v 70. letech 20. století byl u obce Míšov vybudován sklad určený pro sovětskou 
jadernou munici. 
Na základě dvoustranných jednání v letech 2005 – 2007 mezi ministerstvem obrany ČR a Spojenými státy o 
případném umístění části protiraketové základny USA na území ČR byly Brdy vybrány jako místo, kde by k 
případné výstavbě mělo dojít - a to u obcí Teslíny a Míšov v místě zvaném Břízkovec (718,8 m n.m.). Záměr 
se stal žhavým českým vnitropolitickým tématem a znepokojení vyjadřovalo i Rusko. Americká strana poté 
od záměru ustoupila. 
V roce 2007 byly v omezeném rozsahu zpřístupněny malé části na okrajích VÚ. Vláda zamýšlí kolem roku 
2015 vojenský újezd zcela zrušit. 
V důsledku vzniku vojenského prostoru zanikly obce Kolvín, Přední Zaběhlá, Zadní Zaběhlá, Padrť, Velcí a 
Hrachoviště. V současnosti se újezd skládá z pěti katastrálních území – Baština, Hrachoviště, Kolvín, Těně I. 
a Zaběhlá. 
 
Zajímavosti: 

 zřícenina hradu Valdek - zřícenina raně gotického hradu bergfritového typu ze 
13. stol. s mladšími dostavbami. První zmínka o hradu je z roku 1263, kdy je 
jméno poprvé uváděno v predikátu Oldřicha Zajíce z Valdeka. Ten byl 
královským číšníkem a purkrabím na hradu Lokti. Nejvýznačnějším členem 
rodu byl Vilém Zajíc z Valdeka, nejvyšší maršálek a královský podkomoří. 
Později přešel hrad do držení rodu Běškovců z Běškova za nichž byl obléhán 
Děpoltem z Rýzmberka. V roce 1346 byl obléhán, od dob třicetileté války je 
pustý. 
Severní část hradu zaujímá rozsáhlé předhradí opevněné příkopem a valem. 
Jádro hradu je téměř obdélníkového půdorysu a obsahuje velkou válcovou věž, 
která se dochovala dodnes. Je zachováno i několik architektonických detailů z 
doby stavby, zbytky renesančního paláce z 16. stol. a val. Pod hradem směrem k potoku se nachází 
kamenné pole. 

 

 Padrťské rybníky - je souhrnný název pro dvojici rybníků, které leží v široké kotlině, nazývané též 
Padrťské údolí (dlouhé přes 10 km). Nachází se zde větší Hořejší padrťský rybník a menší Dolejší 
padrťský rybník. Leží v srdci Brdské vrchoviny, v tzv. Středních Brdech v průměrné nadmořské 
výšce 640m. 
Rybníky byly založeny v 16. stol. jako vodní rezervoár pro plavení dřeva pro hutě, rozložené na 
Padrťském potoce. Pod nimi stála ves Padrť, která byla vysídlena a následně zničena v 50. letech 
20. stol. (spolu s dalšími brdskými obcemi) při rozšíření VÚ Brdy. Ve své době byly vyhlášeným 
rekreačním místem. 
V jejich okolí se vyskytuje řada chráněných rostlin a živočichů. Oba rybníky spolu s pobřežními 
porosty byly navrženy jako přírodní rezervace o rozloze 200 ha, doprovázená přirozenými 
společenstvy podmáčených smrčin, nebylo však doposud realizováno. Nejnověji je oblast Padrtě 
navržena do soustavy Natura 2000 jako přírodní rezervace o rozloze přes 900 ha. 
Na východních březích Hořejšího padrťského rybníka se rozkládá rozsáhlé rašeliniště, které je však 
kvůli necitlivým melioračním zásahům s.p. VLS v rozpadu (VLS se snaží využívat rybníky k chovu 
ryb a pro ten účel snižuje kyselost vody, ovlivňovanou rašeliništěm - proto se je snaží zničit). 
Z rybníků vytéká Padrťský potok, který nese od soutoku s Holoubkovským potokem název Klabava. 
Ta se nedaleko Chrástku u Plzně vlévá do Berounky. 
Oblast severně od rybníků, tzv. Padrťské pláně, byla po řadu let využívána jako vojenská střelnice. 
Nyní je zakonzervována a nevyužívá se. 
Asi 1 300 m jižně od Hořejšího padrťského rybníka se nachází kóta 718,8 m n.m., tzv. Břízkovec, 
kde měla být vybudována radarová základna amerického systému protiraketové obrany. 
Přesto, že je celé území součástí VÚ Brdy a oficiálně je tak veřejnosti nepřístupné, patří rybníky k 
nejnavštěvovanějším lokalitám v Brdech. Od 1. 6. 2008 byla zpřístupněna cyklostezka z obce 
Trokavec kolem vrchu Okrouhlík (707 m n.m.) a Skály Marie Terezie na hráz Hořejšího padrťského 
rybníka a odtud až do Bukové u Rožmitálu pod Třemšínem s odbočkou do obce Teslíny. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1346
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Bunkr na Houpáku Bunkr na Jordánu 
 

 Jordán (826 m n.m.) - jeden z nejznámějších vrchů Středních Brd, který leží cca 6 km východně od 
Strašic. Stejně se jmenuje i vojenská cílová plocha, která se rozkládá v jeho severních svazích, ve 
východních svazích Dlouhého vrchu (775 m n.m.) a západních a severních svazích vrchu Houpák 
(794 m n.m.). 
Velmi populární jsou pláně mezi Jordánem a Houpákem, které patří i přes oficiální zákaz vstupu k 
nejnavštěvovanějším lokalitám Středních Brd. Je to dáno velmi romantickým charakterem těchto 
míst, mimořádnými rozhledy (při dobré viditelnosti lze dohlédnout na celé pásmo Krušných hor), a 
určitě také vojenskou historií tohoto místa a stavbami, které se tu nacházejí. 
Po založení brdské střelnice v r. 1926, byla právě jordánská plocha jedním ze dvou míst v Brdech 
(tím druhým byla Baština - Brda), kde se testovaly prvky plánovaného československého opevnění. 
Byl zde vybudován (dokončen v r. 1935) a intenzivně testován tzv. pěchotní srub CE, který se stal 
jednou ze základních jednotek našeho opevnění. (Tento „bunkr“ si později zahrál i ve známém 
Svěrákově filmu „Obecná škola“.) Pevnostních staveb je ovšem na ploše Jordán více, později přibyly 
i ty, které zde vystavělo nacistické Německo, které brdskou střelnici využívalo také (pod názvem 
„Truppenübungsplatz Kammwald“), některé objekty byly vybudovány i po II. světové válce. 
Samotná dopadová plocha slouží nejen pro dělostřelectvo, ale i pro nácvik leteckého bombardování 
s pumami do 100 kg a ke zkouškám vyvíjeného leteckého zbraňového systému (kulometu) 
„Plamen“. 
Jordánská plocha však představuje i cenné území pro botaniky a zejména geomorfology. Právě tady 
(a na Toku) se vyskytují velmi zajímavá (a vzácná) společenstva rostlin a geomorfologické útvary 
(kamenné polygony a mrazové trhliny), které jsou v této zeměpisné šířce a nadmořské výšce v 
Evropě zcela unikátní. Zdejší ekosystém odpovídá tomu, s čím se jinak lze setkat v oblastech 
blízkých polárnímu kruhu nebo v nepoměrně vyšších pohořích. 
V každém případě patří v Brdech dopadová (cílová) plocha Jordán a její okolí k tomu nejlepšímu, 
nejzajímavějšímu a nejatraktivnějšímu, co lze ve Středních Brdech spatřit. 
Kromě Svěrákovy „Obecné školy“ se zde točily (mj.) i večerníčky o medvíďatech pana Chaloupky. 
V tomto prostoru došlo i k řadě leteckých nehod. Ty starší jsou doposud zahaleny tajemstvím. 
Mediálně byly prezentovány dvě poslední - zřícení bojového vrtulníku Mi-24 ze základny v Plzni-
Líních, kdy zahynula celá posádka a tragédie našeho bitevníku L-159 Alca, při níž zahynul zkušený 
pilot. 
Existuje také řada neověřených vyprávění i o blízkém polním letišti pod Hejlákem (691 m n.m.), z 
něhož údajně odlétla do londýnského exilu 
Benešova vláda. 
  

 Teslíny = vesnice. Jméno Teslíny pochází 
pravděpodobně od výrazů tesla či tesliti neboli 
tesařská sekera či tesat. Dnešní vesnice se nachází 
na místě bývalé samoty, kam byla přenesena 
zřejmě koncem 16. stol. z původní osady zvané 
Teslín. Ta ve 14. stol. sloužila benediktskému 
proboštství Baštín či Teslín zničenému 
pravděpodobně v roce 1421 husity. Osada ležela 
asi 2 km severněji na břehu Hořejšího Padrťského 
rybníka. Zanikla zřejmě koncem 18. či počátkem 
19. stol.  
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Zajímavostí je myslivna postavená r. 1908 v tzv. tyrolském stylu z hrázděného zdiva. Na jih od 
vesnice na okraji lesa za polozbořenou stodolou roste tzv. Teslínský buk. Jedná se o památný 
strom, jenž býval hraničním stromem majetku zdejšího proboštství. Proto jej najdeme už v 
nejstarších lesnických mapách. Jeho stáří je odhadováno na víc než 300 let. Obvod kmene činí asi 
610 cm a výška 16 m. 
 

 lovecký zámeček Tři trubky – lovecký zámeček stojící 
na soutoku Třítrubeckého (dříve nazývaného Černý) a 
Padrťského potoka. V 80. letech 19. stol. jej nechal 
vystavět kníže Jeroným Colloredo-Mansfeld, jenž vlastnil 
tuto část Brd spolu s panstvím Dobříš a Zbiroh. Autorem 
návrhu je vídeňský architekt Camillo Sita, původem z 
Itálie, a stavba byla vystavěnu v duchu pozdního 
romantismu. Po vytvoření VÚ a střelnice došlo 
k přemístění sbírek na zámek Dobříš, ovšem zámeček 
nadále sloužil k reprezentačním účelům. Ve 30. letech 
20. stol. zde krátkou dobu pobýval prezident T. G. 
Masaryk, v roce 1938 pak i jeho nástupce E. Beneš. 
Během německé okupace a především pak po roce 
1942 zde pobýval polní maršál Walter von Brauchitsch. 
Po roce 1948 nadále sloužila k ubytování generálů a 
pohlavárů z MO a vlády. To bylo hlavním důvodem, proč jej nepostihl demoliční osud obdobných 
samot v oblasti. 
 

 Bahna = každoroční prezentace Armády ČR a klubů vojenské historie. Probíhá v prostoru 
vojenského cvičiště Bahna u Strašic. Hlavním cílem je ukázat veřejnosti současnou vojenskou 
techniku při praktických ukázkách v terénu a připomenout tradice a bojové operace minulosti. V 
průběhu let přibývalo účastníků a návštěvníků včetně odborné vojenské veřejnosti, od roku 1994 
jsou BAHNA současně i Dnem pozemního vojska a celý název akce je "Den pozemního vojska - 
BAHNA". Každoroční návštěva se odhaduje okolo 50 tisíc návštěvníků, vstup je zdarma. 

 
 

Těně 
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1391. Mezi zajímavosti obce patří kaplička, na návsi a tzv. 
Peškův dub - památný strom (dub letní, výška 16 m, obvod kmene 467 cm) při silnici do Zaječova asi 1 
kilometr východně od obce. 
 

 
 
 

Cheznovice 
Obec se nachází v okrese Rokycany při Holoubkovském 
potoce necelých 11 km jihozápadně od Hořovic a 
15 km severovýchodně od Rokycan. 
První písemná zmínka o obci (Chaznowicz) pochází z roku 
1379, kdy podle tzv. Rožmberského urbáře ves příslušela 
ke strašickému panství. Název obce, ve smyslu „ves lidí 
Chaznových“, je odvozen od cizokrajného příjmení 
„Chazna“, které je původu tureckého a znamená „poklad“, 
„pokladnice“. 
 
 

 
 
 
 


