
Radnickem pěšky 
a na kole

Radnice region 
on foot, by bicycle

Radnice town is found south west from Prague, 
namely in the western edge of the Křivoklát high-
lands. Near surroundings abound with picturesque 
corners, which both the cycling tourists and the hik-
ers will love.
This way we are going to present you four view-
points, all inside the radius of 15 km from Radnice 
town. It is worth to visit them and enjoy the spectacu-
lar and quiet view far into the country.
 

Viewpoint Sklená Huť – Bílá Skála
Distance: Radnice – Bílá Skála – 5.5 km
Route: from Radnice up the road to Přívětice then 

go on the road to Sklená 
Huť. Turn left about 100 
metres after Sklená Huť. 
Go on the forest way up 
to Bílá Skála viewpoint.
Sklená Huť village was 
fi rst mentioned in 1379, 

now it belongs to Přívětice.
 

Viewpoint Hradiště na Březině
Distance: Radnice – Březina – 7 km
Route: from Radnice up the road to Bezděkov, then 

continue ahead to neigh-
bouring village Březina. 
Just before the Březina 
signpost turn left at 
Březina manor house. 
Go on the way to Březina 
manor house where 

you follow the red marked tourist route to come to 
Hradiště viewpoint in 619 m sea level altitude.
On a clear day you can see Šumava mountains peaks.
First mention of the Slavonic tribes settlement on this 
spot goes into the period between the 8 – 10 century 
AD.
 

Viewpoint Na Chlumu
Distance: Radnice – Chlum – 13 km
Route: From Radnice town up the road Rakovník direc-

tion. Go through following villages: 
Svatá Barbora /Radnice outskirts/, 
Kamenec, Svinná, Hlohovice, Skou-
pý, Prašný Újezd up to Chlum vil-
lage. In the middle of the village fol-
low the milage post past St. Ludmila 
chapel about 250 metres on the way 
through the forest. The path is passa-
ble by bike up to the viewpoint. The 

river Berounka valley can be overlooked from the spot.
The hillside below the viewpoint is one of the oldest pro-
tected territory in Rokycany region, registered in 1933 and  
declared the location of European importace in 2009.
 

Viewpoint over Liblín
Distance: Radnice – Liblín – 7 km
Route: From Radnice town to Újezd u Svatého Kříže, then 
follow the main road Liblín direction. At the crossroads at 

the village Liblín before the 
road starts to go down sharply 
into the valley turn left and go 
on about 300 metres until you 
see the river Berounka valley.
The river forms the border 
between two counties here. 

Rokycany county and Plzeň the North county. On the left 
riverside you can see Libštejn castle ruins. The castle was 
bulit in the 14 century. Although it resisted successfully 
the Hussite time, it started turning into ruins in the 16 
century and since the 30 Year War it has become the ruin 
completely.
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Město Radnice se nachází  jihozápadně od Prahy, a to 
v západním okraji Křivoklátské vrchoviny. Blízké  
okolí je plné malebných zákoutí, kde si přijdou na své 
nejen milovníci cykloturistiky, ale i příznivci pěší turis-
tiky, ať už sportovní či rekreační. 
Touto cestou Vám chceme představit čtyři vyhlídky, 
které se nachází v okruhu do patnácti kilometrů od 
našeho městečka. Určitě stojí za to je navštívit a vy-
chutnat si překrásný a ničím nerušený výhled do širého 
kraje.

Vyhlídka nad Sklenou Hutí – Bílá Skála
Vzdálenost: Radnice – Bílá Skála – 5,5 km
Trasa: Z Radnic po silnici do obce Přívětice, dále pak 

silnicí na Sklenou Huť. 
Přibližně sto metrů za 
Sklenou Hutí odbočíme 
vlevo. Stoupáme po lesní 
cestě vzůru až na vyhlídku 
Bílá Skála. 
Obec Sklená Huť je připo-
mínána již od roku 1379 

a v současné době patří k obci Přívětice.

Vyhlídka Hradiště na Březině
Vzdálenost: Radnice – Březina – 7 km
Trasa: z Radnic po silnici do obce Bezděkov, pokra-

čujeme v cestě do sou-
sední obce Březina. Ještě 
před značkou začátku obce 
Březina, u Březinského 
zámku, odbočíme vlevo, 
pokračujeme po cestě nad 
březinský zámek, kde se 
napojíme na červenou tu-

ristickou značku, a ta nás zavede až na vyhlídku Hra-
distě do nadmořské výšky 619 m. Za příznivého počasí  
odtud dohlédneme až na vrcholky Šumavy. 
První zmínky o osídlení kmenem Slovanů v našem 
okolí pocházejí právě z tohoto místa a datují se do ob-
dobí mezi 8. – 10. století našeho letopočtu. 

Vyhlídka Na Chlumu
Vzdálenost: Radnice – Chlum – 13 km
Trasa: Z Radnic po silnici směrem na Rakovník. Pojede-

me přes obce: Svatá Barbora – 
část města Radnice, Kamenec, 
Svinnou, Hlohovice, Skou-
pý, Prašný Újezd až do obce 
Chlum. Na návsi obce Chlum 
Vás rozcestník povede kolem 
kapličky Sv. Ludmily přibliž-
ně 250 metrů lesní cestou. 

Cesta je sjízdná na kole až k vyhlídce. Z vyhlídky se před 
Vámi otevře výhled do údolí řeky Berounky. 
Chlumská stráň, na které se vyhlídka nachází, je nejstar-
ším chráněným územím Rokycanska. V seznamu je zapsá-
na již od roku 1933 a od roku 2009 je prohlášena lokalitou 
evropsky významnou.

Vyhlídka nad Liblínem
Vzdálenost: Radnice – Liblín – 7 km
Trasa: Z Radnic do obce Újezd u Svatého Kříže od-

tud po hlavní silnici směr 
Liblín. Na rozcestí obce 
Horní Liblín, dříve než 
se silnice začne prudce 
svažovat do údolí, odbo-
číme vlevo, pokračujeme 
lesem přibližně 300 me-
trů, dokud se před námi 

neotevře údolí řeky Berounky.
Berounka zde tvoří hranici mezi dvěma okresy. Okre-
sem Rokycany a okresem Plzeň – sever. Na levé stra-
ně řeky se nám naskytne pohled na zříceninu hradu 
Libštejn, který byl vystavěn ve 14. století. Ačkoliv 
bez úhony přestál dobu husitskou, koncem 16. století 
začal pustnout a po třicetileté válce se stal zříceninou.
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