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DOBŘÍŠSKO

I–XII

DOBŘÍŠ – MNÍŠEK POD BRDY –
MOKRSKO – NOVÝ KNÍN

Dobříšsko je zvlněná lesnatá krajina s typickým hřbetem Brd, které v této části nesou
název Hřebeny. Z nich ještě vybíhají takřka neznámé a trošku opomíjené Kozí hory.
Oblast je pochopitelně cílem letních i zimních výprav především z blízké Prahy. Vybrat
si lze z obrovské nabídky značených turistických cest i cyklostezek a v zimním období
můžete využít i lyžařské trasy. Navíc tu nechybí ani turistická centra roztroušená především na březích Slapské přehrady. Zajímavých historických památek a cílů je také
celá řada – od zámků v Dobříši, Mníšku pod Brdy přes Starou Huť Karla Čapka, zlaté
lokality Mokrska či Nového Knína až po pohádkový svět v Pičíně.

N áš t ip

Československý fenomén tramping na Brdech píše a psal svou bohatou historii. Hřebeny ukrývají jedno z nejpamátnějších trampských tábořišť
u nás, zvané Zlaté dno nebo Packard, pojmenované po veliteli slavné Brdské zimní brigády generálu Packardovi. Mnozí trampové se během druhé
světové války zapojili do odboje a právě Packard za tuto činnost zaplatil cenou nejvyšší. Na jeho památku na kempu, kam často a rád jezdil,
vyrostla časem mohyla. Každý přijíždějící tramp k ní přiloží kámen, který si přivezl s sebou. Zlaté dno leží na jednom z potoků křižujících lesní cestu
z Voznice na Knížecí Studánky a určitě stojí za trošku hledání.

den
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K am na víkend

Dobříš – zámek Dobříš – Památník Karla Čapka na Strži –
Pohádkový dům Pičín
Doplňkové programy: Čapkova stezka – Sportovní klub Dobříš –
rozhledna Studený vrch – Šemíkův pomník v Neumětelích –
cvočkářství Běštín
První den věnujeme především městečku pod Brdy s bohatou historií a řadou památek. Jasně jim vévodí nádherný zámek, jehož francouzská zahrada patří k nejkrásnějším v Evropě. Nabídka zahrnuje i možnosti sportovního vyžití, především turistiku,
ale vydat se můžete i k tak zajímavým místům, jakými jsou domnělý Šemíkův hrob
v Neumětelích nebo pohádkový svět v Pičíně.
Dobříšsko

MĚSTO A MUZEUM DOBŘÍŠ
Dobříš se rozrostla především díky své výhodné poloze na staré Pasovské zlaté stezce.
Do bohaté historie města se výrazně zapsala třicetiletá válka, během které město
vypálili Švédové. Během průmyslového rozvoje si svou tradici vybudovala rukavičkářská výroba.
Expozice místního muzea je rozdělena na dvě části. Její hlavní výstavní prostor je
umístěn přímo na zámku, kde se můžete seznámit s dějinami města, exponáty
z výroby rukavic, ale najdete zde i velmi zajímavou sbírku motocyklů československé
výroby. Druhá část je umístěna v budově na náměstí, kde najdete keramický model
centra města a výstavu fotografií Stará Dobříš.
I–XII
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Kontakt:
Městské muzeum Dobříš
Zámek 1, 263 01 Dobříš
Mírové náměstí 71
263 01 Dobříš
tel.: 318 520 694
www.mestodobris.cz
Informační centrum Dobříš
Mírové náměstí 106
263 01 Dobříš
tel.: 318 523 422
e-mail: info.centrum@volny.cz
www.knihovna.dobris.net
ZÁMEK DOBŘÍŠ
Dobříšský trojkřídlý zámek je rokoková stavba s výraznou, velmi pěkně zdobenou
fasádou, jejíž současná podoba pochází z poloviny 18. století. Dobříš měl v držení
především rod Colloredo-Mannsfeldů. Po druhé světové válce se zámek stal majetkem
státu a byl užíván jako Domov spisovatelů, v roce 1998 se opět vrátil do vlastnictví
šlechtického rodu a díky tomu je z něj opět velmi zajímavá přístupná památka. Prohlídková trasa vede přes rokokové a klasicistní zámecké interiéry s bohatou štukovou
výzdobou.

Kontakt:
I–XII
100
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Zámek Dobříš
263 01 Dobříš
tel.: 318 521 240
e-mail: info@zamekdobris.cz
www.zamekdobris.cz

Francouzská zahrada dobříšského
zámku patří k nejkrásnějším
zámeckým zahradám v České
republice

W
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Co zajímavého ještě
Dobříš nabízí?

Velmi zajímavá je také samostatná prohlídka přiléhající pečlivě udržované francouzské
zahrady, rozprostírající se na pěti terasách. Najdete v ní rokokovou budovu oranžerie,
fontánu, sochařskou výzdobu, ale nejzajímavější jsou květinové ornamenty a stříhané
živé ploty. Za francouzskou zahradou se rozprostírá i rozsáhlý volně přístupný anglický
park. Na zámku probíhá během celého roku mnoho zajímavých kulturních a společenských akcí.

• Hrad Vargač, kamenný nepřístupný hrad nad městem nechal
postavit Karel IV. Během husitských válek byl Vargač vypálen
a po výstavbě zámku přeměněn
na sýpku.
• Kaple sv. Kříže se nachází
na hřbitově a byla přebudována
na panskou hrobku Mannsfeldů.
• Barokně přestavěný kostel
Nejsvětější Trojice najdete
naproti zámku, má nádhernou
výzdobu stropu.
• Na vrchu Větrníku u silnice
na Prahu naleznete starý
Židovský hřbitov.
www.mestodobris.cz
http://golem.kehilaprag.cz/
pamatky

Potkáte-li u hradu Vargač jezdce na koni
v bílém plášti s křížem na zádech, jedná
se jistě o templářského rytíře, který dle
pověsti kontroluje, zda je jejich poklad
stále na svém místě X

PAMÁTNÍK KARLA ČAPKA NA STRŽI VE STARÉ HUTI

Kontakt:
Památník Karla Čapka
262 02 Stará Huť 125
tel.: 318 522 265
e-mail: pamatnik.vanova@
tiscali.cz
www.capek-karel-pamatnik.cz

Na Strži strávil Karel Čapek
poslední tři roky života. Při častých vycházkách po okolí Staré
Huti se velmi radoval z nálezů
ztracených koňských podkov. Tato
sběratelská vášeň neušla pozornosti jeho přátel, kteří dokonce
na cesty, jimiž spisovatel procházel, pokládali podkovy záměrně.
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Stará Huť se proslavila zpracováváním v okolí těžené železné rudy. V 19. století byla
pod hrází rybníka Strž zprovozněna unikátní válcovna plechu na vodní pohon a z té
doby pochází i empírová správní budova železáren v údolí Stržského potoka, kterou
doživotně Karlu Čapkovi zapůjčil podnikatel Václav Palivec. Protože jeden z našich
nejlepších spisovatelů si Strž oblíbil a často sem zajížděl, budova byla přeměněna
na památník Karla Čapka. Část expozice je věnovaná i jeho ženě Olze Scheinpflugové
a novináři Ferdinandu Peroutkovi.
Jak se tam dostanete: Z Dobříše se vydáte do Staré Hutě, kterou vás provedou značené odbočky nebo modře značená turistická značka až k rybníku Strž.

I–XII
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POHÁDKOVÝ DŮM PIČÍN
Máte-li rádi pohádky, zastavte se v Pičíně na prohlídku Pohádkového domu výtvarnice
Vítězslavy Klimtové. Výstava vás přenese do světa rusalek, víl, skřítků a strašidel,
navštívíte sklepení s čerty, obydlí skřítků, pohádkový ateliér nebo si projdete venkovní
pohádkovou stezku.

Kontakt:
50

P
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Pohádkový dům
262 25 Pičín 150
tel.: 724 236 884, 608 961 611
e-mail: info@pohadkovazeme.cz
www.pohadkovazeme.cz

Při svých toulkách po brdských
Hřebenech často mimo značené
cesty narazíte na trampské sruby
a tábořiště. Brdy jsou v současnosti nejoblíbenější trampskou
lokalitou v okolí Prahy.

CO JEŠTĚ MŮŽETE NAVŠTÍVIT, VIDĚT A ZAŽÍT:
ČAPKOVA STEZKA

Kontakt:

Pokud toužíte poznat místa, jimiž rád procházel Karel Čapek, vydejte se po značeném,
asi sedmikilometrovém okruhu. Začátek najdete u Památníku Karla Čapka ve Staré
Huti u rybníka Strž.

www.capek-karel-pamatnik.
cz/html/turistika.htm
Výběžek brdských Hřebenů
od Dobříše k Novému Knínu
je nazýván Kozí hory. Touto
zajímavou krajinou vede Čapkova
stezka.

SPORTOVNÍ KLUB VLAŠKA DOBŘÍŠ

Kontakt:

Kdo dává přednost sportu, může využít služeb klubu Vlaška. Najdete ho na severním
okraji města u strakonické silnice. Nabízí dva tenisové kurty, pískové hřiště na nohejbal, volejbal či pétanque, dětské hřiště a samozřejmě i občerstvení.

Sportovní klub Vlaška
Azalková 928, 263 01 Dobříš
tel.: 721 588 815, 602 102 093
e-mail: info@vlaska.cz
www.vlaska.cz

I–XII
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ROZHLEDNA STUDENÝ VRCH

Kontakt:
http://sweb.cz/s.krajina

50

Původně měřičská kamenná věž z minulého století se díky nadšencům stala alespoň
částečně přístupným vyhlídkovým bodem. Na údržbě a rekonstrukci se stále pracuje
a plánované je i vykácení stromů, které brání ve výhledu. O termínech zpřístupnění
věže je dobré se dopředu informovat.
Jak se tam dostanete: Z Dobříše se vydáte po silnici směrem na Hostomice. Asi po šesti
kilometrech narazíte na značenou odbočku, která vás po lesní cestě dovede až na místo.

Pohled z rozhledny na Studeném
vrchu X

Kontakt:
Neumětely
267 24 Hostomice pod Brdy
http://rodokmen.semik.org/
rodokmen/neumetely.html

ŠEMÍKŮV POMNÍK
V NEUMĚTELÍCH
„V Neumětelích se věřilo a věří,
že zde Šemík, věrný kůň rytíře
Horymíra leží“ hlásá nápis
na pískovcovém pomníku. Dle
pověsti je u vrat zdejší tvrze
pohřben slavný kůň vladyky
Horymíra; dnes toto místo
označuje velký kámen v parku
u hlavní silnice.

Kontakt:

CVOČKÁŘSTVÍ BĚŠTÍN

Běštín
267 24 Hostomice pod Brdy
www.obecbestin.cz

V bývalé běštínské škole, dnes
sídle obecního úřadu, najdete
pamětní síň tradiční brdské
výroby cvočků. Pamětní deska
připomíná zajímavou událost
z roku 1866, kdy při povstání
vykořisťovaných chudých cvočkářů židovskými obchodníky
došlo k rabování a následnému
vystěhování Židů z obce.
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Dobříšsko

Muzeum zlata Nový Knín – špýchar Prostřední Lhota – Slapy – naučné
stezky Slapy
Doplňkové programy: rozhledna Veselý vrch – Mokrsko – sportovní
farma Michael

den

2.

Druhý den se vydáme od Dobříše směrem ke Slapské přehradě. Ta samozřejmě poskytuje především dokonalé rekreační a sportovní zázemí, a to nejen v letní sezoně.
Na jejích březích najdete propojenou síť naučných stezek nebo rozhlednu. S těžbou
zlata se zase můžete seznámit v Novém Kníně nebo v Mokrsku.
MUZEUM ZLATA NOVÝ KNÍN
Historicky velmi slavné, leč v posledním století opomíjené královské horní město
Nový Knín leží na březích zlatonosné říčky Kocáby. Právě těžba zlata se zasloužila
o mohutný rozvoj města. V roce 1186 zde byla uzavřena smlouva zvaná Knínský smír
o opětovném připojení Moravy k Čechám. Zajímavostí je, že za Marie Terezie byla
v Novém Kníně otevřena první včelařská škola v Čechách. Na náměstí můžete obdivovat řadu barokních domů.
Místní muzeum, pobočka Hornického muzea v Příbrami, využívá historickou budovu
mincovny na náměstí. Jedná se o renesanční, v jádru gotický dům přestavěný barokně
s empírovou fasádou. Muzeum dokumentuje těžbu zlata od nejstarších dob až po
současnost, věnuje se dějinám města, místním řemeslům, ale i nedávnému mistrovství
světa v rýžování zlata, které proběhlo v roce 1999 na Kocábě.

nedele

Kontakt:
I–XII
IV–X
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Muzeum těžby a zpracování
zlata na Novoknínsku
náměstí Jiřího z Poděbrad 47
262 03 Nový Knín
tel.: 318 593 015
e-mail: munovyknin@volny.cz
www.muzeum-pribram.cz
www.mestonovyknin.cz

MUZE
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Budova muzea v Novém Kníně

Ve vodě kašny se krásně odráží
zdobené fasády domů na náměstí
v Novém Kníně

W

Kontakt:
KŘÍŽOVNICKÝ ŠPÝCHAR PROSTŘEDNÍ LHOTA
Sídlem muzea je barokní špýchar, založený rytířským řádem Křižovníků s červenou hvězdou. V jeho expozici naleznete zemědělské stroje a nářadí, náčiní domácí
a řemeslné výroby nebo vybavení interiéru lidového obydlí a hospodářských objektů.

Muzeum Křížovnický špýchar
Prostřední Lhota u Nového Knína
262 03 Nový Knín
tel.: 318 543 958, 318 626 307
e-mail: info@muzeum-pribram.cz
www.muzeum-pribram.cz
11

Barokní pomník sv. Floriána
naleznete ve volné krajině nedaleko
obce Chramiště u Nového Knína T

Muzeum mapuje nejstarší dějiny těžby zlata, keltské oppidum Hrazany, působení
řádu Křižovníků, ale i tradice závodů silničních motocyklů. Zajímavým doplňkem jsou
i sezonní výstavy výtvarného umění.
Jak se tam dostanete: Z Nového Knína asi pět kilometrů jihozápadně po silnici směr
Mokrsko.
I–XII
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Kontakt:

SLAPSKÁ PŘEHRADA

Vodní svět, penzion Vltavanka
Županovice 47, 263 01 Dobříš
tel.: 318 595 341, 605 901 389
e-mail: info@vltavanka.cz
www.vltavanka.cz
www.slapy.cz

Slapská přehrada vybudovaná v padesátých letech minulého století sice zatopila nádherné hluboké vltavské údolí, ale na druhé straně na březích jezera, které dosáhlo
délky 44 kilometrů, vytvořila řadu nových rekreačních center. Možnosti ubytování
i náplně volného času jsou obrovské.

N áš t ip

Hladinu Slapské přehrady brázdí
v letních měsících výletní lodě
i pravidelné plavební linky.
Můžete využít lodní dopravu
na trase Slapy, přehrada –
Rabyně – Ždáň – Měřín – Stará
Živohošť – Nová Živohošť –
Cholín – Županovice – Zvírotice –
Kamýk nad Vltavou – Solenice,
Orlická přehrada nebo přívoz
mezi Starou a Novou Živohoští.
Nabídka zahrnuje také večerní
plavby nebo možnost individuální
objednávky.
www.lodnidopravaorlikslapy.cz
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Dobříšsko

Přehrada je i výbornou základnou pro potápění. V Županovicích sídlí v penzionu Vltavanka společnost Vodní svět, která vám umožní zkusit si své první podvodní krůčky,
zapůjčí vybavení a zajistí kompletní servis. Právě tady se můžete potopit k zaplavené
nejstarší plavební komoře Evropy.
NAUČNÉ STEZKY U SLAPSKÉ PŘEHRADY
Na břehu Slapské přehrady objevíte zajímavou soustavu tří naučných stezek, které se
částečně protínají a navazují na sebe:
Naučná stezka Vymyšlenská pěšina začíná na břehu přehrady v osadě Kobylníky
a po čtyřech kilometrech vás dovede do Mokrska. Najdete na ní deset zastávek a je
zaměřena na historii a přírodu.
Drtinova stezka odbočuje přímo z trasy předešlé stezky, její pětikilometrová trasa
s osmi stanovišti končí v Živohošti. Vede přes Hněvšín, rodiště profesora filozofie
a pedagogiky PhDr. Františka Drtiny, kterému je věnována.
Historii a především těžbě zlata je věnována naučná stezka Zlaté Psí hory, která
začíná v Čelině u bývalé štoly Josef a jejíž pětikilometrový okruh se v Mokrsku střetává s naučnou stezkou Vymyšlenská pěšina.

Kontakt:
IV–X

www.chotilsko.cz/zajimavosti.htm

50

N áš t ip

Zajímavou podívanou je tradiční
Memoriál generála Custera, probíhající v polovině měsíce srpna.
Účastní se ho na dvě stovky
jezdců na koních, vojsku velí
herec Václav Vydra a celá akce se
odehrává v blízkém i vzdálenějším
okolí Drtinova statku v Hněvšíně.
www.hnevsin.cz

CO JEŠTĚ MŮŽETE NAVŠTÍVIT, VIDĚT A ZAŽÍT:

Kontakt:

ROZHLEDNA VESELÝ VRCH

www.rozhlednyunas.cz/
rozhledny/vesely-vrch-u-mokrska

Nedaleko Mokrska na značené cestě i naučné stezce můžete vystoupat na 42 metrů
vysoký vysílač. Plošina umístěná asi v poloviční výšce ocelové konstrukce slouží jako
rozhledna. Nabízí nádherné výhledy na okolí Slapské přehrady i na vzdálenější Brdy,
při dobré viditelnosti spatříte Říp, Šumavu, Bezděz, Ještěd nebo Alpy. Zajímavostí je
zavěšený, každoročně na Silvestra aktualizovaný letopočet z velkých plechových číslic.

N áš t ip

Chcete-li poznat lokalitu s největším ložiskem zlata v celé Evropě, vydejte se do Mokrska.
Stopy po těžbě zde najdete na každém kroku. Odhaduje se, že místní křemičitá ruda
obsahuje asi 100 tun drahého kovu. Snahy o obnovu těžby však narážejí na ekologická rizika,
při zpracování by bylo nutno používat prudce jedovaté kyanidy. Dosud tedy vítězí krásná
rekreačně využívaná krajina.

SPORTOVNÍ FARMA MICHAEL NA TVRZI NEDVĚZÍ
Nad Slapskou přehradou najdou vyznavači sportů v prostorách opravené původní tvrze románsko-gotického původu sportovní a ubytovací centrum, které nabízí vyjížďky na koních, tenisové
kurty, hřiště na volejbal, nohejbal i golfový klub s možností zapůjčení holí a služeb trenéra.

Kontakt:
I–XII

Další zajímavá místa v okolí:
• Korkyně je vsí starého rodu Korků, v níž najdete zachovanou část bývalé kaple s původní
dlažbou a zbytky fresek.
• Ve Slapech stojí zajímavý barokní kostel sv. Petra a Pavla s osmibokou věží. Na místním
hřbitově se nachází hrob Ing. Rudolfa Formise, německého emigranta, který v roce 1935
z místního hotelu v Záhoří na rozhlasových vlnách šířil do Německa protifašistické vysílání
a byl zde německými agenty zastřelen.
• Barokní zámeček, po požáru obnovený jako klasicistní patrová stavba s mansardovou
střechou, naleznete v Čelině. Pozoruhodná je i zdejší barokní kaple – z vnějšku osmiboká,
uvnitř šestnáctiboká.

Farma Michael
Nedvězí 1
257 44 Netvořice
tel.: 224 913 924
e-mail: info@farmamichael.cz
www.farmamichael.cz
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Zámek Mníšek pod Brdy – poutní kostel na Skalce – Černolické skály –
golfový klub Líšnice – cykloturistika
Hřebeny vévodí kraji nedaleko Prahy. Zvedají se hned za okrajem města a lákají svou
blízkostí, tedy i velmi dobrou dopravní dostupností. Milovníci památek se jistě vydají
do Mníšku pod Brdy i na nedalekou Skalku. Na jednotlivých zastaveních zdejší naučné
stezky se dozvíte řadu zajímavostí nejen o stavebních památkách, ale také o donedávna probíhající těžbě v této lokalitě. Zajímavým přírodním útvarem jsou křemencové Černolické skály, nechybí ani nabídka golfu či cykloturistiky.
ZÁMEK MNÍŠEK POD BRDY

Kontakt:
Zámek Mníšek pod Brdy
nám. F. X. Svobody 1
252 10 Mníšek pod Brdy
e-mail: mnisek@stc.npu.cz
www.zamek.mnisek.cz

IV–X
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Raně barokní zámek v Mníšku nechal postavit na místě původního opevněného panského sídla a původního zámku pražský měšťan, původně belgický koželuh, Servác
Engel z Engelflussu. Zajímavostí čtyřkřídlého uspořádání je pouhá trojice věží.
Prohlídka zahrnuje návštěvu vstupního schodiště, Zimní jídelny, kaple sv. Serváce,
Velké jídelny, přípravny, Velkého salonu, Hodinového salonu, Kuřáckého salonu, Dámského salonu, knihovny, pracovny a Loveckého salonu. Expozice je zaměřená na život
šlechty především v období mezi první a druhou světovou válkou. Kromě prohlídkového okruhu je možno také zdarma navštívit galerii. Na zámku probíhá řada výstav,
akcí, koncertů, divadelních představení a trhů, ale koná se tu i festival vín.

GALER

Nad Mníškem pod Brdy se zvedá věž
barokního kostela sv. Václava. V jeho
interiéru můžete vidět Brandlův
oltářní obraz sv. Maří Magdalény,
který sem byl přenesen z poutního
kostela na Skalce a patří k vrcholným
dílům tohoto malíře. X

Kontakt:

POUTNÍ KOSTEL SKALKA

www.hrady.cz/index.
php?OID=856
www.mnisek.cz

Zásluhou rodu Engelů v kopci nad Mníškem pod Brdy vyrostl zajímavý areál. Vévodí
mu zdálky viditelný barokní poutní kostel sv. Maří Magdalény od Kryštofa Dienzenhofera. Kostel patří k našim nejvýznamnějším barokním stavebním památkám.
V současné době není přístupný veřejnosti. Ze zajímavě pojatého interiéru, který představoval jeskyni, podlaha byla pokryta křemennými oblázky a ze stěn a stropu visely
krápníky, se bohužel zachovalo jen torzo.
Od kostela se můžete vydat na příjemnou vycházku k barokní budově bývalé poustevny, kterou s poutním areálem spojuje kapličková křížová cesta.
Jak se tam dostanete: Doporučujeme vyrazit pěší trasou z Mníšku pod Brdy po značené
naučné stezce, která vás po třech kilometrech s osmi zastávkami dovede až na místo.
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Dobříšsko

N áš t ip

Ideální formou poznání Hřebenů,
táhnoucích se přímo od hranic
Prahy, je cykloturistika. Centrální
hřebenová cesta je značená
a vede po trase Všenory –
Skalka – Stožec – Jelení
palouky – Dobříš. Na ni navazuje
řada odboček do Řevnic, Kytína,
Voznice či Všeradic. Využít
také můžete od dubna do října
cyklobusu od vlakových spojů
v Dobřichovicích do Mníšku
pod Brdy a Kytína.
www.ropid.cz

Víte, že v Mníšku pod Brdy se odehrává řada příběhů spisovatelky Marie Wagnerové-Černé?
Její jméno není příliš známé, zato její umělecký pseudonym Felix Háj a nejznámější dílo Kája
Mařík mnohým z vás určitě něco řekne…

N áš t ip

Asi dva kilometry nad Všenorami u obce Černolice navštivte křemencové Černolické skály,
zvané také Čertovy. Jsou známým cvičným horolezeckým terénem, ale na jejich vrchol se lze
dostat i pohodlnou cestou. Odmění vás krásná vyhlídka.

Kontakt:

GOLF LÍŠNICE
Historicky druhý český golfový klub vás do dnešních dnů může přivítat na svém devíti
jamkovém hřišti. Členem místního klubu byl například Jan Masaryk. Svou šanci zde
dostávají jak zkušení hráči, tak i začátečníci. Stačí si vybrat z nabízených balíčků
služeb – tréninkový, třídenní, pětidenní či minikurz golfu.

IV–X

Golfový klub Líšnice
252 10 Mníšek pod Brdy
tel.: 318 599 151
e-mail: info@gkl.cz
www.gkl.cz
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Západ slunce nad Berounkou
z Hřebenů
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