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Zámek Zbiroh
Rezidence tří císařů 
Původně opevněný hrad, který byl postupně renesančně a barokně přestavěn na zámek, 
se nachází na rozhraní křivoklátských a brdských lesů. Založen byl koncem 12. století  
a patří tak k nejstarším šlechtickým sídlům v Čechách. Je nazýván zámkem tří císařů, 
jeho majiteli totiž byli Karel IV., Zikmund Lucemburský a Rudolf II. Prohlídka zahrnuje také 
zednářský salónek, neboť slavný malíř Alfons Mucha, který zde 18 let tvořil, byl jedním  
z členů tajné lóže a zednáři z celé Evropy se na zámku setkávali. Dále se zde nachází 
nejhlubší ručně hloubená studna v Evropě (163 m). Zámek je obklopen krásným anglickým 
parkem s terasami. V areálu je hotel, lanové centrum a zámecká krčma, pravidelně jsou  
zde pořádány kulturní akce (jarmarky, koncerty apod.). 
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Zajímavostí je nádherný zámecký sál, 
kde měl svůj ateliér Alfons Mucha, 
který zde maloval slavný obrazový 

cyklus Slovanská epopej.

TIP 
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49°51‘30“N, 13°45‘44“E

Schloss Zbiroh
Residenz dreier Kaiser 
Die ursprünglich befestigte Burg, die schrittweise im Renaissance- und Barockstil zum 
Schloss umgebaut wurde, befindet sich zwischen den Waldgebieten der Regionen 
Křivoklátsko und Brdy. Die Burg wurde am Ende des 12. Jahrhunderts gegründet und gehört 
somit zu den ältesten Adelssitzen in Böhmen. Das Schloss wird als „Schloss der drei Kaiser“ 
bezeichnet, denn seine Besitzer waren Karl IV., Sigismund von Luxemburg und Rudolf II. 
Die Besichtigung umfasst auch den Freimaurer-Salon, denn der berühmte Maler Alfons 
Mucha der hier 18 Jahre lang tätig war, gehörte zu den Mitgliedern des Geheimbundes, 
und Freimaurer aus ganz Europa trafen sich regelmäßig im Schloss. Des Weiteren befindet 
sich hier der tiefste handgegrabene Brunnen Europas (163 m). Das Schloss ist von einem 
herrlichen englischen Park mit Terrassen umgeben. Im Areal befinden sich ein Hotel, ein 
Kletterpark und eine Schlossschenke. Es finden hier regelmäßig Kulturveranstaltungen 
(Märkte, Konzerte, u. Ä.) statt. 
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Sehenswert ist der herrliche Schlosssaal, 
wo Alfons Mucha sein Atelier hatte und 
seinen berühmten Gemäldezyklus „Das 

Slawische Epos“ malte.
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