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Obec Hlásná Třebaň se nachází na levém břehu řeky Berounky, dva
kilometry východně od Karlštejna, na území osídleném již v době
bronzové. Pozůstatky po tomto osídlení se v obci v podobě vykopávek hliněných nádob a střepů nacházejí ještě dnes.
Třebaň je prvně zmiňována
v roce 1000, kdy byla věnována knížetem Boleslavem III.
ostrovskému benediktinskému klášteru ležícím na ostrově
u soutoku Vltavy a Sázavy. V té
době se pravděpodobně rozkládala po obou březích řeky
Berounky. V roce 1357 vykoupil
ves Karel IV. a připojil ji k nově
vzniklému hradu Karlštejn.
Obyvateli obce byli v té době
manové, kteří měli za povinnost vykonávat strážní a hlásnou službu na věžích a hradbách Karlštejna. V 15. století je
část obce blíže hradu a před
řekou uváděna jako „Přední“ –
část vzdálenější, za řekou, jako
„Zadní“. Od začátku minuléKaplička na Rovinách
ho století byla Přední Třebaň
přejmenována podle manské povinnosti obyvatel obce na Hlásnou. Koncem 19. století byla obec malá, převážně zemědělská ves
s několika usedlostmi postavenými
ve slohu selského
baroka s klenutými kamennými branami postavenými
kolem návsi s kapličkou a podél cesty
vedoucí od brodu
k Mořině. Ve vsi bylo
několik
košíkářů.
Na návsi se nachází
památkově chráněRestaurace Česká hospoda
ná kaplička svatého
Jana Nepomuckého. V roce 2009 byl do kapličky opětně instalován
zvon, který zvoní každý den v 18.00 hodin a o víkendech navíc oznamuje poledne.
K obci patří osada Rovina, která leží jeden kilometr východně, na vyvýšenině nad řekou. Vznikla koncem 18. století po parcelaci karlštejnského panství. Umělému založení odpovídá stavební dispozice původních domů kolem rozlehlé návsi s krásnou kapličkou.
Od začátku 20. století se obec rozrostla na dnešních 340 obytných
domů s bezmála 800 stálými obyvateli. Od třicátých let je obec a její
okolí vyhledáváno k rekreačním účelům, je zde na 600 rekreačních
objektů.
Po lávce přes řeku
Berounku je možné
se dostat na železniční zastávku Zadní Třebaň, ležící
na trati Praha-Plzeň.
Odtud je již rychlé
spojení do Prahy či
Berouna. Do osady
Rovina zajíždí autobus příměstské linky 311 ze stanice
Restaurace u Máni v Třebáni
Praha-Zličín.
Obec Hlásná Třebaň leží na okraji Chráněné krajinné oblasti Český kras.
Bývalé pastviny třebaňské stráně jsou dnes místem, kde se vyskytují
druhy nápadných a jinde vzácných rostlin. V Třebani je jediné místo
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v Českém krasu, kde vykvétá v předjaří drobná liliovitá rostlina s nápadnými
žlutými květy – křivatec
český. Na severním okraji
obce směrem na Karlštejn
se nachází památný strom
– lípa malolistá.
V obci je možné se též dobře najíst. Jednak ve stylové
restauraci „Česká hospoda“, restauraci „Sokolovna“, nebo v restauraci
„U Máni v Třebáni“. V osadě Rovina jsou dvě restaurace i s ubytováním, a to
„Hospůdka Na Návsi“
a „U Rudolfa II“. Dále je
možné ubytování v Třebani v penzionu „Hubert“,
Památný strom
popřípadě v soukromí.
Aktivně zde působí tělovýchovná jednota „Sokol“, která vlastní sokolovnu s upraveným venkovním hřištěm. K hezkému vzhledu obce přispívá i místní organizace Českého svazu zahrádkářů.
Hlásná Třebaň je
vyhledávaným
rekreačním cílem
díky malebné krajině a pravděpodobně i písni z dílny Ivana Mládka
„Hlásná Třebaň je
krásná“. Za odpočinkem do naší
obce přijížděli Jára
Kohout, Eman Fiala, profesor Švejcar,
Restaurace, Penzion Rudolfa II
Rudolf Rokl a další.
Místní organizace spolu s obecním úřadem se starají o kulturní vyžití.
Každoročně jsou pořádány hlavně Staročeské máje a Slavnosti trubačů. K informovanosti občanů slouží místní „Zpravodaj třebaňských
občanů a chatařů“, který vychází pravidelně již více než dvacet let a je
k zakoupení v místních restauracích.
Závěrem dovolte malý tip na hezkou procházku. Po posilnění v místních restauracích se vydejte z obce směrem na sever (na Mořinu),
těsně před koncem obce odbočte vlevo po žluté turistické značce
na polní cestu a pokračujte mezi poli kolem
kapličky s památnou
lípou, lesem na louku
„U křížku“, kde se vám
naskytne méně známý
pohled na hrad Karlštejn. Odtud již dojdete až k hradu. Celá
cesta má délku kolem
dvou kilometrů. Kromě hradu Karlštejna
uvidíte shora také obě
Hospůdka Na Návsi
Třebaně a část Řevnic.
OÚ Hlásná Třebaň
Karlštejnská 150
267 18 Karlštejn
tel.: 311 681 101
tel./fax: 311 681 787
www.hl-treban.cz

Restaurace Česká hospoda
Karlštejnská 57, 267 18 Karlštejn
tel.: 311 681 620, 602 324 317
www.ceskahospoda.wbs.cz
Hospůdka Na Návsi
Na Návsi 8, Hlásná Třebaň-Rovina
267 18 Karlštejn
tel.: 728 678 082

Restaurace, Penzion Rudolfa II.
Rovinská č. 64, Hlásná Třebaň-Rovina
267 18 Karlštejn
tel.: 257 720 662
www.restaurant-rudolfa-ll.com
Restaurace Sokolovna
Karlštejnská 79, 267 18 Karlštejn
tel.: 311 681 517, 604 799 769
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