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Ze hradu �erotín zbyly dnes u� jen dva
fragmenty zdiva paláce, sklep a dvojité
pøíkopy. Historik Lounska P. Franti�ek
�tìdrý soudí, �e �erotínové si postavili
hrad jako náhradu za ztracenou loun-
skou tvrz, které se zmocnil král, aby
mohl zalo�it mìsto Louny. Hrad se sklá-
dal z obdélníkového paláce a útoèi�tné
vì�e, bergfritu. Pravdìpodobnì byla
ètverhranná, co� byl v Èechách té doby
jev zcela ojedinìlý. Pseudorománská
kaple s vì�ièkou v obci na rozcestí pod
hradem pochází z roku 1900.

V �erotínì se narodili malíø Antonín
Chlouba (1873 - 1927 �luknov), autor
podobizen a obrazù s historizujícími ná-
mìty; a pøírodovìdec Oldøich �ustera
(1879 - 1971 Praha), entomolog, který
peèoval o sbírky blanokøídlého hmyzu
v Národním muzeu v Praze.

Poprvé je obec zmínìna v roce 1250,
kdy jako svìdek vystupuje Ratibor ze
�irotína. �irotínové sídlili na rodinném
hradu do poloviny 15. století, po nich
patøil Házmburkùm, Míèanùm z Klin-
�tejna, Vøesovcùm a dal�ím, od roku
1678 Ditrich�tejnùm. Hrad byl obýván
a� do tøicetileté války, kdy ho zpusto�ili
�védové. V 17. století bylo �erotínské
zbo�í souèástí panství Budynì. Terezi-
ánský katastr z roku 1756 uvádí v obci
87 obyvatel, hostinec a kovárnu. Popis
�erotína z roku 1859 uvádí, �e hrad byl
obehnán dvojím valem. Na vnitøním
valu zøídili Ditrich�tejnové v roce 1857
su�árnu �vestek. Hradní valy a rozvali-
ny byly posázeny oøechy a tøe�nìmi. Pod-
zemní chodby vedly k východu a do lesa.
Okolí obce bylo vyhlá�enì pìstováním
�vestek. Na katastru �erotína a Zichov-
ce bylo v roce 1920 napoèteno 6.611
�vestek, tehdy nejvíc na Lounsku. �ero-
tínské polesí bylo nejvìt�ím na Lounsku,
zahrnovalo 5.322 hektarù lesa. Úplné
�nì tady mívali myslivci (od roku 1914
do roku 1929 bylo odstøeleno 1.484 ve-
verek, 905 zajícù, 431 koroptví, 129 srn-
cù, 69 ba�antù, 69 lasic, 41 tetøívkù, 37
li�ek, 37 tetøevù, 30 sluk, ondatra a jeze-
vec). Za první republiky patøily k �ero-
tínu také osady Zichovec a Samotín,
dnes u� v kladenském okresu. Nejvíce
obyvatel mìl �erotín v roce 1900, cel-
kem 480.

Do �erotína se lze dostat autem i autobu-
sem, cesta vlakem je komplikovaná. Turis-
té by museli do Vrbna nad Lesy a odtamtud
pì�ky po silnici do Panenského Týnce a dál
po modré turistické znaèce do �erotína.

Právì modøe znaèená turistická trasa,
která v Panenském Týnci zaèíná a pøes
�erotín prochází, stojí za zmínku. Je to jed-
na z nejkrásnìj�ích tras na Lounsku. Vede
lesy a chmelnicemi Pøírodního parku
D�bán. Po pùldenním pochodu se turista
dostane ze �erotína pøes Samotín, Bíli-
chov, Milý a Krouèovou do Tøeboci. Tam je
mo�né buï èekat na autobus, nebo se vydat
dál pì�ky pøes D�bán do Rakovníka èi údo-
lím Klá�terského potoka do Loun. V obou
pøípadech je to pìkný celodenní výlet pro
zdatnìj�í dálko�lapy.

Také druhá trasa, zelenì znaèená, patøí
mezi nejkrásnìj�í na D�bánsku. Týnecký-
mi lesy vede pøes Èertovku a pøírodní pa-
mátky Velký a Malý �tít na Døevíè a dál pøes
Smilovice a kolem svaté Markéty do Dolní-
ho Roèova. Dál je po zelené mo�né jít do
Horního Roèova a pøes Solopysky a Pnìt-
luky na Výrov, co� je ale skuteènì jen pro
vytrvalé chodce.

Pøes �erotín nevede �ádná cyklotrasa,
odvá�livcùm s horskými koly si dovoluji na-
vrhnout tøeba tento okru�ní výlet. Z Panen-
ského Týnce po modré (urèené pro pì�í)
pøes �erotín, Samotín a Bílichov a� k vy-
hlídce nad obcí Milý. Odtud po silnici na
Bor a lesní asfaltkou kolem Zichovecké
myslivny na Høí�kov, odkud se dá dojet
polní asfaltovou cestou zpìt do Panenské-
ho Týnce. Uvedenou trasu jsem projel a je�-
tì cestou z kola sbíral houby. Zejména
v první fázi, mezi �erotínem a Milým, je
v�ak cesta nároènìj�í a vhodná jen pro hor-
ská kola.

V �erotínì jsou si patrnì dobøe vìdomi,
�e turistùm je tøeba cosi nabídnout, tak�e
mo�ností, jak se zde obèerstvit, je oproti
srovnatelnì velkým obcím dost, by� nìkdy
èasovì ponìkud omezených.

Smí�ené zbo�í Tomi prodává v pondìlí
od 7 do 10 a od 16 do 18 hodin, od úterý do
pátku od 7 do 11 a odpoledne opìt od 16 do
18 hodin. Nakoupíte zde i o víkendech,
v sobotu od 7 do 11 hodin, v nedìli od 9 do
11 hodin.

Obèerstvení nabízí �erocká hospoda,
která má v pondìlí zavøeno, od úterý do
ètvrtka je v provozu od 15 do 22 hodin,
v pátek od 15 do pùlnoci a v sobotu od 13 ho-
din do pùlnoci, v nedìli od 13 do 22 hodin.
V obci je také cukrárna Valentýn s malou
místností a terasou. Otevírací dobu jsme
nikde neobjevili, podle místních �kdy� jsou
doma a mají co prodávat, tak otevøou, tak-
�e kdy� budou mít výletníci �tìstí, tak jim to
vyjde�. Stylové obèerstvení nabízí kiosek
Modrá zátoka u rybníka, který bývá v létì
oble�en v�emi, kteøí se chtìjí vykoupat.
Otevøeno je zde v pondìlí od 16 do 22
hodin, od úterý do ètvrtka od 17 do 22
hodin, v pátek od 15 do 24 hodin, v sobo-
tu od 13 do 24 hodin a v nedìli od 13 do
22 hodin.

O Panenském Týnci u� byla jednou v tom-
to seriálu øeè, proto jej vynechejme a vydej-
me se ze �erotína na cesty jiným smìrem.
Dál po modré lze dojít do Bilichova, kdysi
zemìdìlské a dnes hlavnì rekreaèní vsi
D�bánska. Bývalý lovecký zámek v Bilicho-
vì stojí na pokraji lesa západnì od vsi. Je to
prostá patrová klasicistní budova se sedlo-
vou støechou, která pro�la nìkolika staveb-
ními úpravami. Vystavìli jej v první polovi-
nì 19. století majitelé zlonického panství,
kní�ata Kin�tí. Po druhé svìtové válce se
zámek stal majetkem polesí Bilichov a spo-
lu s pøilehlými hospodáøskými objekty slou-
�il jeho správì.

Lesy v okolí �erotína stojí za celodenní
procházky. Pøipomeòme Cikánský dolík,
který je národní pøírodní památkou s nale-
zi�tìm kriticky ohro�ených druhù rostlin -
�á�iny naèernalé nebo lnìnky zobánkaté.
Za dvìma údolíèky pak je dal�í národní
pøírodní památka, Bilichovské údolí. Tam
se pro zmìnu vyskytuje opìt kriticky ohro-
�ená kýchavice èerná. Ta je ostatnì k vidìní
i cestou po modré turistické trase v lokalitì
Na Pilavì. V tomto pøípadì jde o jedno
z prvních v Èechách zji�tìných pøiroze-
ných nalezi�� kýchavice.

Dál od obce, ale je�tì na katastru �erotí-
na, stojí památný buk lesní. Na�li byste ho
v jehliènatém porostu nedaleko køi�ovat-
ky silnice od Hví�ïalky do Øevnièova se sil-
nicí na Bor. Nejménì sto padesát let starý
strom má obvod kmene témìø ètyøi a pùl
metru. Nedaleko odtud, u zmiòované sil-
nice od Hví�ïalky do Øevnièova, jsou dal�í
dvì pøírodní památky, Národní pøírodní
rezervace Malý a Velký �tít se vzácnými dru-
hy rostlin (medvìdice lékaøská, pìchava
vápnomilná, zimostrázek alpínský) na opu-
kových stráních. Kromì zmínìných zvlá�-
tì chránìných druhù rostlin se zde na sva-
zích vyskytuje hvìzdnice chlumní, okroti-
ce bílá, chrpa chlumní, døín jarní, lilie zla-
tohlávek, medovník velkokvìtý èi vemeník
dvoulistý. Mezi stromy pøevládají smrk
ztepilý, borovice lesní, modøín opadavý,
dub letní, buk lesní, javor, jilm, lípa
a habr. Ale to u� jsme se od �erotína hod-
nì vzdálili.

O lesích u �erotína, Zichovce a Bili-
chova se vypravuje, �e jsou støe�eny moc-
nými lesními dìvami - jezinkami. Nej-
èastìji se prý zjevují pøed Zichovcem
právì v místech, kde se øíkávalo �U jezi-
nek.�

Zbohatli, postavili, zchudli.
n Jaké byly osudy rodu �erotínù a jejich hradu
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Klasik èeské nauky o hradech August Sedláèek se domnívá, �e vesnice �irotín exis-
tovala u� pøed tím, ne� zde vznikl hrad, který pøevzal název obce a podle nìj� se zaèali
psát pøíslu�níci pozdìji slavného rytíøského rodu. Dne�ní vzezøení hradu nenapoví-
dá, �e �lo o kdysi tak významné sídlo. Jak to asi bylo se �erotíny, o tom hovoøíme
s lounských archiváøem Janem Mare�em.
n Trosky hradu v �erotínì, ze kterého
zbylo jen nìkolik zdí, pùsobí opravdu �a-
lostnì. Je mo�né, �e toto byl rodový hrad
bohatých �erotínù? Nepùsobí skuteènì
málo vzne�enì?

�Na první pohled mo�ná ano, ty zbytky
jsou skuteènì malé. Problém je v tom, �e
rod �erotínù se rychle rozrostl a pùvodní
rodový hrad nebyl jediným který vlastnili.
Proto asi zøejmì toto sídli pøíli� nepøesta-
vovali.�
n Je mo�né ze dvou zdí, které zbyly, od-
hadnout, jak hrad vypadal?

�Nejstar�í zpráva o hradu pochází z roku
1250, kdy se po nìm pí�e první dolo�ený
èlen �erotínského rodu Ratibor. Hrad se
zøejmì v této dobì stavìl, je to obecnì doba,
kdy �lechtické hrady vznikají. Jeho pomìr-
nì jednoduchá podoba mu vydr�ela prak-
ticky po celou dobu jeho existence a� do
zániku v 17. století. Hrad je malý, stojí na
nevelkém návr�í nad obcí. Co pøíroda ode-
pøela na pøirozené ochranì, to musel do-
hnat èlovìk ochranou mohutnými valy.
Hrad byl obtoèen dvojitým pásem valù
a pøíkopù, které mu zaji��ovaly na tehdej-
�í dobu skuteènì výbornou ochranu. Vlast-
ní jádro bylo nerozsáhlé, skládalo se jen ze
dvou vìt�ích budov. Jednak hradního pa-
láce, který zabíral celou jednu stranu dis-
pozice, a obranné vì�e. O ní je sporné, zda
byla ètverhranná nebo kulatá. Pokud by
byla ètverhranná, jednalo by se o unikát.�
n Kdo se postaví na hradní nádvoøí, obje-
ví i jakýsi sklípek. Nebo zaèátek tajné chod-
by?

�Tajná chodba vypadá sice romanticky,
ale je to polozasypaný vchod do sklepení
hradního paláce. Sklep byl v 16. století va-
lenì zaklenut, opraven a je�tì ve 20. století
slou�il jako sklad.�
n Mù�eme vùbec odhadovat, proè si �e-
rotínové vybrali pro stavbu hradu místo
v údolí, �iroko daleko jen samé lesy a pole,

na pùl cesty ze Slaného do Loun?
�Asi právì proto! On ten hrad je skuteè-

nì skoro na pùl cesty ze Slaného do Loun.

A to nebyla cesta ledajaká. Kolem �erotína
procházela stará zemská cesta z Prahy pøes
Slaný na Louny, kde se vìtvila na cesty do
Saska nebo dál pøes Cheb do øí�e. V dobì,
kdy hrad vznikal, tedy nìkdy ve 13. století,
to byla významná stezka. Zøejmì byla hlav-
ním impulsem ke vzniku hradu.�
n V �erotínì mìl být prý i poklad, který

odvezli �védové. Je likvidace hradu spo-
jena skuteènì se vpádem �védù?

�Likvidace v tom fyzickém smyslu ano.
Bìhem velkého �védského vpádu v roce
1639 velice utrpìla celá oblast severozá-
padních Èech a jedním ze znièených míst
byl právì hrad �erotín. On ale svou obran-
nou a vojenskou funkci pøestal plnit u� døí-
ve. Ji� v 16. století byl pou�íván pouze jako
správní centrum panství. Vpád �védù zna-
menal jen dokonání dlouhodobého záni-
ku.�
n Z bohatého a velkého rodu, který se
neustále vìtvil, toho asi mnoho nezbylo.
Jaký byl jeho konec?

�Místní vìtev �erotínù zanikla pomìrnì
brzy. U� kolem poloviny 15. století �ili pou-
ze dva èlenové. Kolem roku 1460 rod defi-
nitivnì vymírá. Jejich panství v této oblasti
získali èásteènì Házmburkové, èásteènì
dal�í �lechtické rodiny, s kterými byli �e-
rotínové pùvodnì spøíznìni.�


