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Stručná historie Žihle 
 
Obec Žihle leží v širokém údolí lemovaném na západě strmým pásmem lesního hřebene a na 
východě zalesněným, ale nižším svahem přerušeným zářezem údolí Mladotického potoka 
přitékajícího od Podbořánek. Rovněž k severu se krajina mírně zdvihá a celé údolí se tak rozevírá 
jižním směrem k Přehořovu. Obec samotnou najdeme při pravobřežním přítoku Mladotického potoka 
někdy označovaném jako Žihelský potok. Jádro původní zástavby je rozloženo při středním toku 
potoka, kde je také vytvořena větší náves s objektem bývalého šlechtického sídla a kostelem. Z 
tohoto středověkého centra se obec rozšířila na konci 19. století a ve 20.století západním směrem k 
železniční trati se stanicí, v jejímž sousedství vyrostla cihelna a rodinné domy. 
 
Založení obce 
Žihle je poprvé uváděna v písemných pramenech v roce 1238, kdy ji král Václav I. vyměnil za 
Kožlany plaskému klášteru. Součástí panství plaských cisterciáků zůstala až do roku 1448. V roce 
1268 byla již trhovou osadou, někdy je k tomuto roku uváděno povýšení na městečko, je tedy 
pravděpodobné, že osídlení zde existovalo již delší dobu před rokem první zmínky. Pouhých 30 let 
od ní uplynulých k dalšímu aktu povýšení je totiž poměrně krátkou dobou na rozvinutí lokality. 
Staršímu založení Žihle by také napovídalo patrocinium kostela - sv. Václavu. V podstatě 
spekulativně tak někteří badatelé kladou existenci Žihle již do 11. století. Historie obce období 14. a 
1. poloviny 15. století doposud není spolehlivě zpracována. Žihle snad opět poklesla na pouhou ves 
a roku 1351 jí byla původní práva znovu vystavena, nebo byl za Karla IV. jen upřesněn výčet 

poddanských povinností. Dále se uvádí,  že se 
Žihle za husitských válek dostala do světského 
držení, konkrétně v roce 1422 Beneši z 
Rabštejna, ale okolnosti návratu plaskému 
klášteru jsou prozatím nejasné. A tak další již 
konkrétní údaj se vztahuje až k roku 1448, kdy 
plaský klášter zastavuje Žihli Janu Caltovi z 
Kamenné Hory, který vlastnil tehdy Rabštejn. Od 
tohoto data zůstala Žihle světským majetkem, 
ačkoliv se klášter pokoušel o její vyplacení. 
Panství rabštejnské fakticky ovládali ve 2. 
polovině 15. století Gutštejnové, a to 
prostřednictvím poručnictví nad Caltovými 

dcerami. Burjan z Gutštejna také obratně manévroval nejen v místní politice, čímž značně rozmnožil 
své jmění, ale ocitl se na straně zelenohorské jednoty proti králi Jiřímu z Poděbrad. Odvetná snaha o 
dobytí Rabštejna královským vojskem však byla neúspěšná. Rabštejnské panství poté držel Burjanův 
syn Kryštof, který patřil mezi dobrodružné šlechtice a nakonec také loupeživé rytíře. Jeho počínání 
skončilo soudním procesem a svoláním zemské hotovosti. Když se v roce 1509 vojsko objevilo u 
Plzně, Kryštof svůj odpor proti králi vzdal a rabštejnské panství vydal. V témže roce došlo v Žihli k 
rozsáhlému požáru, který je právě spojován s operací královského vojska proti Kryštofovi z 
Gutštejna. 
 
Žihle povýšena na městečko 
Od roku 1509 do roku 1518 byl Rabštejn v královské správě purkrabím, ale 
král jej pro své zadlužení v roce 1518 zastavil Šlikům. Jáchym Šlik vymohl na 
Ferdinandovi I. v roce 1559 privilegium, kterým byla Žihle v podstatě 
povýšena na městečko. Tehdy získala dva výroční trhy (na sv. Jiří a sv. 
Václava) a trh týdenní. Současně jí byl udělen městský znak a právo pečetit 
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zeleným voskem. Toto znakové privilegium vydané Ferdinandem I. Ve Vídni 28. listopadu 1559 také 
žihelský erb nejen popisuje, ale i vyobrazuje. Tvoří jej červený štít se stříbrnou věží, která se jeví v 
dolní polovině jako čtyřhranná a v horní kulatá. V dolní polovině zakončené 
cimbuřím o pěti stínkách je brána s bosovaným portálem a v ní do poloviny 
vytažena zlatá mříž. V horní polovině též zakončené cimbuřím spatřujeme dvě 
obdélná okna, z nichž a ze střech šlehají zlaté široké plameny. Takto vytvořený 
městský erb měl připomínat již zmíněný požár z roku 1509, při kterém původní 
privilegia shořela. Podle jiného výkladu však odkazuje k původnímu názvu obce 
- tj. - žeh- znamenající, že Žihle vznikla na vyžehnutém místě, v podstatě tedy 
aktem vyžáření. Dodejme ještě, že žihelský znak byl v pozdějších dobách 
nesprávně prezentován, a již na modrém štítě či v některých dalších detailech.  
 
Zámek dominanta obce 
Za Jáchyma Šlika byl také v Žihli postaven zámek. Podle jiného názoru byl stavebníkem šlechtického 
sídla až Mikuláš Libštejnský z Kolovrat na konci 16. století, avšak okolnosti jeho vzniku a podoby 

dosud nejsou spolehlivě objasněny. Někteří badatelé 
kladou vznik zámku na místo starší, dřevěné tvrze, 
avšak zřejmě bez opory v pramenech. Obecně je 
uváděno, že zámek byl původně dvoupatrový, 
obehnaný zdí prolomenou branou a rovněž obehnaný 
příkopem, přes nějž vedl padací most. Teprve v roce 
1700, kdy již byl vrchností definitivně opuštěný, byl 
prodán Josefu Bestädingovi, místnímu děkanovi, 
který jej přeměnil na hospodu a byly zároveň 
provedeny stavební úpravy a zámek o patro snížen. 
S tímto názorem však polemizuje Josef Miler, který 
uvádí, že padací most nemohl být nikdy vybudován 
jako funkční a rovněž, že zámek byl pravděpodobně 

již od počátku jen jednopatrový. Do dnešní doby se sídlo dochovalo jako jednopatrová budova na 
obdélném půdorysu, v jejím jižním průčelí vyniká půlkruhový bosovaný portál v pravoúhlém 
zarámování a směrem do dvora - na severu je osazen obdobný portál jednoduššího provedení. 
Fasáda byla původně pokryta sgrafitem. Objekt je bohužel ve značně havarijním stavu. Šlikové drželi 
rabštejnské panství jako zástavu, po nich následují Libštejnští z Kolovrat, za nichž se Žihle stala 
centrem samostatného panství. Dále Žihli vlastnili Chotkové z Chockova až do roku 1622, kdy byl 
Jiřímu Chotkovi z Chockova majetek konfiskován a zároveň prodán královskou komorou Heřmanu 
Černínovi z Chudenic. Ten Žihli připojil k petrohradskému panství, jehož součástí zůstala až do 
konce feudalismu.  
 
Útrapy třicetileté války 
Během třicetileté války byla Žihle podobně jako mnoho jiných lokalit 
značně poškozena. V roce 1639 byla vyplundrována Švédy, přičemž 
zanikl i pivovar a v roce 1645 znovu vyrabována vojáky Tortsensona. Tyto 
válečné události připomíná tzv. švédský kříž v úvozu směrem k 
Pastuchovicím umístěný podle legendy v místě, kde byl popraven 
švédský voják, na kterého si měšanstvo pro hrubé zacházení s muži a 
znásilňování žen stěžovalo u velitele. Počet obyvatel se po skončení 
války nepodařilo přirozenou cestou zvýšit, což ohrožovalo následnou 
ekonomickou obnovu, proto vrchnost přistoupila k přesunu obyvatel z 
panství Chudenice a poté také z Horního Slavkova. Podle tereziánského 
katastru již bylo v Žihli 65 obydlených usedlostí.  
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Výstavba kostela na náměstí  
Za Františka Josefa Černína byl v letech 1718 - 1730 postaven kostel sv. Václava. Jeho 
projektantem byl F. M. Kaňka a stavitelem Jan Křtitel Alia. Stavba stojí zřejmě na místě staršího 
středověkého kostela. Má půdorys kříže s krátkými příčnými rameny, v dlažbě kostela najdeme 

kámen s letopočtem 1744 a na severní straně lodi 
zvenčí je vsazen náhrobek Jana Václava Chotka 
z Chockova. Fresková výzdoba je dílem F.J. Luxe 
a představuje Alegorie s P. Marií jako vtělenou 
Ctností v roli Dobré pastýřky. Na tvorbě 
kostelního zařízení se podílel dále Filip 
Bornschlegel. Na místě dnešního hřbitovního 
kostela měla dříve stát menší kaple vzniklá v roce 
1667, kdy ji nechali postavit dva bratři, místní měš
 ané z čp. 14. Z blíže zatím neurčených 
důvodů byl na místě této kaple v roce 1777 
postaven kostel sv. Filipa a Jakuba, který se 
později stal kostelem hřbitovním. K barokní 
architektuře ještě náleží v sousedství kostela sv. 
Václava stojící fara z let 1691 - 1693 vystavěná 
podle projektu J.K. Alia, a to na místě starší farní 
budovy. Z doby Černínů a baroka se v obci 
nachází také některé sochy. U hřbitovní zdi 
najdeme sv. Jakuba a sv. Judu Tadeáše 
datované do roku 1777. Na návsi stojí socha sv. 
Jana Nepomuckého z roku 1783, která prošla v 
nedávné době restaurováním. Ze sochy sv. 

Rocha na ořímsovaném pilíři u čp. 28 je naopak dochován jen pilíř ve značně tristním stavu. Severně 
od kostela se nachází socha sv. Jiljí v biskupském šatě s jelenem u nohou a proti škole stojí socha 
údajně sv. Judy Tadeáše. Žihle 1874 – 2004  
 
Socha sv. Floriána - patrona hasičů 
Žihle měla také zřejmě sochu sv. Floriána (v literatuře je uváděn v Rottově popisu okresu Podbořany, 
do dnešní doby je však dochována jen nepříliš čitelná fotografie, z níž nelze světce stoprocentně 

identifikovat) patrona hasičů a ochránce před požáry. Na vysokém pískovcovém 
soklu stála socha světce 
v místě dnešní 
autobusové zastávky u 
potoka. Podle tradice 
byly sochy sv. Floriána 
také důležitým 
orientačním bodem při 
požárech, jelikož byly 

stavěny v místech, kde se nacházel zdroj 
vody pro hašení. V Žihli jím tedy byl Žihelský 
potok a sv. Florián stál v místech, kde k jeho 
vodě byl nejsnazší přístup. Vedle nesporného 
rozvoje architektonického došlo ve 2. 
polovině 18. století i k ekonomickému 
rozmachu městečka, který se také projevil 
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snahou Žihelských o potvrzení starých privilegií. K tomu došlo nakonec v roce 1793, kdy 27. května 
František II. Stvrzuje Žihli dva výroční trhy a trhy na dobytek. Z 18. století pocházejí některé zprávy o 
požárech v Žihli. Největší vypukl 12. srpna 1768, kdy lehlo popelem 41 domů a 24 stodol. Řada 
pohořelých se tehdy vydala o své vůli a bez povolení vrchnosti do lesa na kmeny na stavbu nových 
domů. Za to byli potrestáni třemi dny vězení. Přes to jim na jaře 1769 vrchnost poskytla obilí k osetí 
polí, ostatně bylo i v jejím zájmu, aby poddanské hospodaření, z něhož pobírala dávky, prosperovalo. 
Vzniku požárů a jejich rychlému šíření napomáhal také charakter zástavby. Domy byly vesměs 
dřevěné nebo v lepších případech ze smíšeného zdiva - kamenné či cihlové se dřevem. Do dnešní 
doby se dochovala část této původní roubené zástavby. Patří k nim např. čp. 6 mající zděné přízemí 
a roubené patro, roubené stavení čp. 52 nebo stavby ve statku čp. 77. Další posun v historickém 
vývoji Žihle přinesla 2. polovina 19. století. Městečko se v roce 1850, po ustavení nové územní 
správy, stalo součástí politického okresu Podbořany a soudně připadlo k Jesenici, když nevyšel 
pokus o zřízení vlastního sídla soudu. V roce 1873 byla do Žihle zavedena železniční trať a byly tak 
vytvořeny dobré předpoklady pro vznik případného průmyslového podnikání. To se ale v plné míře 
rozvinulo až v následujícím století, kdy v sousedství železniční stanice vznikl největší žihelský podnik 
- cihelna. Postavila ji společnost Selesia vedená místním obchodníkem Löwym v letech 1906 - 1909 
(spolu s parní pilou, která vyhořela). Po 1. světové válce koupil cihelnu podnikatel František Slavík 
(již vlastnící Hrochův Týnec) a výrobu zde podstatně rozšířil. Také jeho zásluhou dochází ve 20. a 
30. letech 20. století k urbanistickému rozvoji Žihle, a to od jádra městečka západním směrem k 
nádraží. Ještě ze snímku z počátku 20. století je zřejmé, že žihelské nádraží stojí mimo vlastní 
zástavbu, od  které jej dělí pole a louky. Podél komunikace vedoucí od železniční stanice do centra 
vyrostla řada rodinných domů i veřejné budovy - měšťanská škola v roce 1923 a tzv. Národní dům 
otevřený v roce 1925.  
 
Rozvoj společenského života 
Ve 2. polovině 19. století zaznamenáváme také první kroky v rozvoji společenského života, který byl 
nastartován vydáním tzv. spolčovacího zákona v roce 1867. Mezi prvními spolky založenými v Žihli 
byl sbor dobrovolných hasičů, který vznikl v roce 1874. 
Výrazného rozkvětu dosáhl spolkový život až ve 30. letech 20.století. Jen v roce 1930 jsou v Žihli 
uváděny následující spolky: 
- Freiwillige Feuerwerh, 
- Unterstützungsverein gedieter Soldaten Scheles und Umgebung, 
- Gesang und Musikverein in Scheles, 
- Ortsgruppe Scheles des Deutschen Kulturverbandes, 
- Ortsgruppe Scheles des Bundes der Deutschen in Böhmen, 
- Katholischer Frauen und Mädchenbund für Scheles und Umgenbung, 
- Deutsche Liedertafel in Scheles, 
- Das Landwirtschaftliche Casino, 
- der Spar- und Darlehenskassen - Verein für Scheles und Umgebung, 
- die Sektion Scheles und Umgebung des deutschen bienenwirtschaftlichen 
Zentralvereins für Böhmen, 
- ein Konsumverein, 
- Ortsgruppe der Gewerkschaft deutscher Eisenbahner, 
- Národní jednota pošumavská, 
- Sokol, 
- Volná myšlenka, 
- Občanská záložna pro Žihli a okolí, 
- Jednota železničních zaměstnanců. 
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Již ze skladby a názvů spolků je zřejmé, že Žihle patřila mezi obce národnostně smíšené. 
Existovaly zde také dvě školy. Počátky žihelské školy se objevují před rokem 1574. V 19. století již 
byla postavena kamenná školní budova, která byla od r. 1854 rozšířena na dvě třídy a od r. 1885 již 
byla trojtřídní. Vznik české obecné školy spadá až do období po 1. světové válce, do roku 1919 a v 
roce 1920 byla otevřena také měšanská škola a její školní budova postavena v roce 1923.  
 
 
Válečná léta 1938-1945  

Do historie Žihle se výraznou měrou zapsala 2. 
světová válka. Po tzv. mnichovské dohodě v 
roce 1938 Žihle připadla do německého záboru 
tzv. Sudet a stala se součástí Německé říše. 
Státní hranice tehdy probíhala mezi Hlubokou, 
Přehořovem a Žihlí na jedné straně a 
Chrašovicemi, Odlezly a Potvorovem na straně 
české. Ze Žihle v té době většina českých 
obyvatel odešla. Na konci 2. světové války se v 
Žihli zastavily dva vlaky transportu vězňů z 
koncentračních táborů nacházejících se ve 
značně zuboženém stavu. Řada z nich také 
transport nepřežila a v Žihli zemřela. Jsou 
pochováni na místním hřbitově ve společném 
hrobě upraveném později na pietní místo. 
Důsledkem války, který se dějin Žihle významně 

dotkl byl odsun německého obyvatelstva a příchod nových osídlenců po roce 1945.  
 
 
Poválečný rozvoj obce 
Od roku 1949 byla Žihle, a to na vlastní žádost, součástí politického okresu Plasy a od roku 1960 
součástí okresu Plzeň - sever. Politický život obce byl jednoznačně ovlivňován Komunistickou 
stranou Československa, ekonomický místní cihelnou a zemědělstvím. Na východním okraji obce 
vyrostl v 60. letech 20.století rozsáhlý areál zemědělského podniku. Společenský a kulturní život 
vytvářely spolky a organizace sdružené v Národní frontě. Žihle se stala tzv. střediskovou obcí, tj. 
lokálním centrem pro nejbližší okolí zahrnující několik vesnic. Z hlediska správního tak došlo k 
postupnému sloučení několika místních samospráv pod Místní národní výbor v Žihli a ta byla v roce 
1988 správním centrem pro Bálkovou (od r. 1980), Hlubokou (od r. 1964), Kalec (1964), Kračín 
(1980), Nový dvůr (1964), Odlezly (1964), Ostrovec (1980), Pastuchovice (1980), Přehořov (1964), 
Tis u Blatna (1980) a Velečín (1980). Tento slučovací trend se mj. objevil i v rámci organizace 
hasičství, kde ale k jeho naplnění nedošlo. Svůj význam lokálního centra má obec Žihle i na počátku 
21. století. Po poslední reorganizaci státní správy a samosprávy se Žihle stala součástí Plzeňského 
kraje a spadá pod pověřenou obec Kralovice. Žihle samotná je sídlem obecního úřadu, který 
vykonává svoji působnost i pro části obce Hluboká, Kalec, Nový Dvůr, Odlezly, Přehořov.  
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Václav Grüner 
(1990 – 1994) 

Jiří Procházka 
(1994 – 2002) 

František Urban 
(1968 – 1971 

Josef Koza 
(1971 – 1983) 

Václav Zeman 
(1983 – 1990) 

Ivana Směšná 
(1990) 

 

Josef Koza 
(2002 – 2008) 

František Dudla 
(1945) 

Josef Rozmara 
(1945 – 1948) 

František Kuncl 
(1948 – 1952) 

Bohumil Kučera 
(1952 – 1968) 

 


