BRDY
A PODBRDSKO
Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, území na jihozápadě středních Čech, představuje ideální volbu
pro každého, kdo hledá odpočinek v divoké přírodě,
nebo rád odhaluje industriální a vojenskou minulost
naší země. Díky vojenskému újezdu připomíná krajina střední části Brd, dnes nejmladší CHKO u nás, tajemná skotská vřesoviště. Romantické duše okouzlí
příběhy zdejších hradů a zámků.
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Vydejte se krajinou Káji Maříka. Začněte v zám-

Dominanty královského horního města Pří-

Malebné městečko na úpatí Brd se pyšní

Celoročně otevřený zámek Dobříš přita-

Seznámit se s životem a dílem světoznámého

ku Mníšek pod Brdy. Expozice vás přenese do

bram vás zavedou do dolů i do kopců. Vystou-

mnoha zajímavostmi. Projděte se uličkami

huje pozornost všech f ilmových nadšenců.

hudebního skladatele Antonína Dvořáka mů-

období 1. republiky. Na své si tu přijdou také

pejte po krytém schodišti na Svatou Horu, jed-

historického centra i alejí královny Johanky,

Odhalte f ilmová zákoutí v zámeckých kom-

žete v novorenesančním zámečku ve Vysoké

malí návštěvníci, které pohádkovou říší pro-

no z nejvýznamnějších mariánských poutních

která se zde narodila. V Podbrdském muzeu

natách i f rancouzské zahradě a anglickém

u Příbramě. Projděte se rozsáhlým parkem

vede královna Elsa. Nad zámkem se na kopci

míst ve střední Evropě, anebo sfárejte do jed-

si prohlédněte řadu zajímavých expozic. Zaví-

parku. Hrobku rodu Colloredo-Mannsfeldů,

a objevte Rusalčino jezírko, které skladatele

tyčí barokní areál Skalka s poustevnou, kos-

né z šachet Hornického muzea Příbram, kde

tejte také do Cvokařského muzea ve Starém

majitelů zámku, najdete v kostele Povýše-

inspirovalo. Návštěvu spojte s prohlídkou ne-

telem a klášterem, odkud se otevírá výhled na

se projedete hornickými vláčky a seznámíte se

Rožmitále. Procházku po okolí města spojte

ní sv. Kříže. Nostalgické vzpomínky oživíte

dalekého židovského hřbitova v Kamenné.

městečko i okolí. Díky bývalému dolu Skalka

s hornickým folklórem. V rekreačním areálu

s návštěvou mohyly u Voltuše, připomínající

v Muzeu hraček. Nevynechejte ani řadu dob-

Jen přes kopec navštivte jediné autenticky

můžete poznat také podzemí barokního are-

Nový rybník načerpejte energii před dalším

místo tragické smrti skladatele Jakuba Jana

říšských židovských památek. O umu ruka-

dochované vězení pro komunistické odpůrce

álu. Fanoušky slavného „žlutého cirkusu“ ces-

objevováním. Milovníci umění a fotografií by

Ryby. V kostele Povýšení sv. Kříže si poslech-

vičkářských tovaryšů se přesvědčte v Muzeu

Památník Vojna v Lešeticích. Poslední boje

tovatele Dana Přibáně nadchne návštěva Mu-

neměli vynechat Galerii Františka Drtikola se

něte hru na unikátní varhany, na které hrál

Dobříš. Návštěvu Dobříše spojte s nedalekou

2. světové války připomíná žulový památník

zea trabantů v Nové Vsi pod Pleší. Náves jak

stálou expozicí známého fotografa. Své zna-

Ryba například Českou mši vánoční. Rožmitál

Starou Hutí, kde se u rybníka Strž nachází

u Slivice. Z nedalekého Lázu se vydejte na vr-

z Ladových obrázků najdete v Kytíně, kde se

losti divoké přírody nedalekých Brd rozšíříte

využijte jako jeden z výchozích bodů do vrchol-

empírový dům s Památníkem Karla Čap-

cholky Brd nebo k vodním nádržím Láz a Pil-

můžete osvěžit v rodinném pivovaru. Výlet za-

v Domě Natura. Naučná stezka lesoparkem

ků Brd. Červená turistická značka vás dovede

ka. S jeho okolím vás seznámí naučná stez-

ská.

končete vycházkou ke kytínské hájovně, která

Litavka vás dovede až k Muzeu Bohutínska,

na vrchol Třemšín s pozůstatky středověkého

ka. Dobříš využijte jako výchozí bod pro pěší

inspirovala autorku Káji Maříka Marii Černou

kde se rozhlédnete do okolí ze staré těžní věže.

hradu, kapličkou a partyzánským bunkrem.

výlet k rozhledně Studený vrch a k, v lese
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V podbrdských Hořovicích najdete hned dva

Nejmladší CHKO u nás, přezdívaná zelené plí-

Za romantickými příběhy se vypravte na jih

Soustava vodních děl na řece Vltavě skláda-

Pod povrchem královského města Nový Knín

zámky, které by neměly uniknout vaší pozor-

ce Čech, získala díky působení armády podo-

středních Čech. Navštivte renesanční zámek

jící se z devíti přehrad nabízí zážitky po celý

se ukrýval skutečný poklad. V budově tzv. Min-

nosti. Ve Starém zámku zhlédněte zajíma-

bu skotských vřesovišť i tiché krajiny, kde často

s Lokšanskou knihovnou, která patří k nejstar-

rok. V letních měsících jsou břehy nádrží

covny navštivte Muzeum zlata, kde odhalíte

vou expozici o hořovickém regionu. V Novém

celý den nikoho nepotkáte. Hustá síť opuště-

ším u nás. Jen přes říčku Skalici se nachází ži-

ideálním místem pro aktivní i odpočinkovou

tajemství těžby a zpracování cenného kovu.

zámku vás přivítá Sluneční a Herkulova brána.

ných silniček a lesního porostu dělají z Brd

dovské ghetto, kde navštivte synagogu. V bý-

dovolenou. Meandrující řeka ve skalnatém

Do míst bývalých dolů i ke zlatonosné říčce

Při prohlídce se seznámíte s hračkami malých

cyklistický ráj. K návštěvě lákají bezpočty vy-

valé jezuitské koleji najdete Městské muzeum

údolí vytvořila řadu krásných vyhlídek i ta-

Kocábě vás dovede okružní naučná stezka

aristokratů nebo navštívíte unikátní oválnou

hlídkových míst i pozůstatky vojenské minu-

a Galerii Ludvíka Kuby – významného české-

juplných zákoutí. Projděte se po nejstarší

Nový Knín a okolí. Překonat sebe sama se vy-

knihovnu. Po prohlídce obou zámků se vy-

losti. Vystoupejte na nejvyšší vrchol středních

ho spisovatele a malíře. Březnické pivo můžete

pěší stezce Svatojánským údolím k jedné

dejte do TEPfactoru v Chotilsku, adrenalinové

dejte k Loretánské kapli a kostelu Nejsvětější

Čech Tok, prozkoumejte bunkry na Jordánu,

ochutnat v pivovaru Herold v sousedství zám-

z nejstarších trampských osad „Ztracená

hry na motiv Pevnosti Boyard. Střední Povlta-

Trojice. Okolo novorománské hřbitovní zdi po-

nebo si projděte jednu z naučných tras, jakou

ku. Pohodlnou procházkou dojdete do neda-

naděje“ z roku 1919, nebo si odpočiňte v jed-

ví prozkoumáte z Drtinovy rozhledny a roz-

kračujte do Lesoparku Dražovka s dětským

Projekt „Rozvoj produktu Střední Čechy královské” byl realizován

je třeba obecnický Klobouček. K návštěvě lá-

leké Dobré vody, kde nad léčivým pramenem

nom z řady kempů u Slapské, Orlické či Ka-

hledny Veselý vrch. Se životem na venkově se

za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky

hřištěm. Výlet spojte s návštěvou největšího

kají také Padrťské rybníky, vyhlídka z Jindři-

stojí kaple sv. Máří Magdalény od Carla Lu-

mýcké vodní nádrže. Prozkoumat betonový

seznámíte v barokním špýcharu v Prostřední

z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

českého souhradí, královských hradů Točník,

chovy skály anebo vrcholy Praha, Plešivec

raga nebo zřícenina tvrze Hrochův Hrádek.

kolos zevnitř můžete při návštěvě Štěcho-

Lhotě. Děti potěší procházka Zooparkem jele-

s medvědáriem v hradním příkopu, a Žebrák.

a Třemšín. Vydejte se k Fabiánovu loži, skal-

Objevte zachovalá stavení lidové architektury

vické přehrady. Duševní očistu zažijete při

ní Homole s volně se pasoucí domácí i divo-

Nebo s prohlídkou zámku Zbiroh, kde vznikla

nímu útvaru pojmenovanému po strážci Brd.

v části Drahenic nazvané Račany.

cestě na Makovou horu u Smolotel, kam vás

kou zvěří.

světoznámá Slovanská epopej od Alfonse Muchy.

dovede turistické značení od Orlické přehrady.
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