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Hořejší Padrťský rybník

Brdy a Podbrdsko představují ideální volbu pro 
každého, kdo se rozhodne vydat za odpočinkem 
do přírody, po stopách vojenských bagančat, 
načerpat pozitivní energii, prozkoumat zákoutí 
městských uliček či seznámit se s místní historií. 
Zelené plíce středních Čech, nekonečné moře 
lesů Brd protkané menšími asfaltovými cestami, 
tichá místa, kde jako by se zastavil čas, střípky 
vojenské minulosti, hornická tradice i řada ro-
mantických hradů a zámků – to vše je oblast 
zvaná Brdy a Podbrdsko. 

Díky dlouhodobě uzavřenému vojenskému 
újezdu najdete v regionu vzácně zachovanou 
přírodu i drsnou krajinu, kterou můžete objevovat 
při pěším výletu nebo ze sedla kola. Region vi-
noucí se na jih od Prahy až na hranici Středo-
českého kraje, od Křivoklátska až k Vltavě. 
Vydejte se do regionu, kde je stále co poznávat. 
Do regionu, který ctí svoji minulost a nabízí 
nepřeberné množství aktivit pro všechny, kdo 
touží po jedinečném zážitku.
Objevte turistickou oblast Brdy a Podbrdsko! 
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Dopadová plocha Brda, výhled směrem k Valdeku

Nadechněte se v krajině 
ticha
Ať už vystoupáte na nejvyšší vrchol středních 
Čech (Tok 865 m n. m.), nebo naopak sejdete 
k břehům řeky Vltavy, čekají na vás dechberoucí 
výhledy a kouzla matky přírody. Můžete vyšplhat 
na skalní útvary, napít se z řady přírodních 
studánek nebo se projít po vřesovištích, která 
vás na chvilku přenesou do drsné skotské 
krajiny. Vydejte se na Jindřichovu skálu, vyjděte 

si na Plešivec nebo k Fabiánovu loži, skalnímu 
útvaru pojmenovanému po strážci Brd. 
Oblastí protékají dvě významné řeky - Berounka 
a Vltava, které v parných dnech přinášejí 
příjemné osvěžení. Jejich břehy lemují skalní 
masivy, ze kterých se otevírají překrásné 
vyhlídky. A pokud by snad dosavadní výhled 
stále nebyl dle vašich představ, zdolejte některou 
z rozhleden vypínajících se vysoko nad vrcholky 
stromů.



„Vždy mě bavilo objevovat a hledat něco nového, co nikdo nezná. 
Nejlepší na tom je ten pocit, že jdu někam, kam běžní návštěvníci lesa nechodí – a nikde se vlastně 
dopředu nedá zjistit, co mě tam čeká.“

Vladimír „Holly“ Holan - fotograf
www.instagram.com/vladimir.aka.holly
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Brdský test opevnění 
proti nepřátelům



Vydejte se po stopách 
vojenských bagančat
Přítomnost armády se nesmazatelně zapsala do 
rázu kraje. V hlubokých lesích CHKO Brdy je 
dodnes patrná téměř 90 let dlouhá vojenská 
činnost. Ukrývají se zde zbytky kdysi přísně 
střežených objektů vč. podzemního skladu 
jaderných hlavic Javor 51, partyzánských 
bunkrů, pevnostních srubů vybudovaných za 
účelem testování jejich odolnosti, vojenských 
letišť i radaru německé Luftwaffe na vrcholu 
Prahy. Hřebeny pak skrývají bývalou raketovou 
základnu Dobříš. Bez povšimnutí by neměl 
zůstat ani Památník Vojna Lešetice, bývalé 
vězeňské zařízení pro odpůrce komunistického 
režimu, který vznikl ze zajateckého tábora 
německých válečných zajatců.

Pěchotní srub CE Jordán
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Památník Vojna Lešetice



Slapská přehrada
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Navštivte technické památky
Region Brdy a Podbrdsko vždy oplýval nerostným bohatstvím. Jeho největší 
poklad představuje železná ruda, zlato a stříbro, které se ukrývají pod 
povrchem a ke kterým se po 2. světové válce přidala i těžba uranu. Hlavním 
centrem byla královská Příbram, kde můžete v hornickém skanzenu sfárat 
do historických štol a seznámit se s unikátními parními těžními stroji. Se 
zlatem se potkáte v Novém Kníně, kterým protéká zlatonosná říčka Kocába. 
Podbrdský Komárov se proslavil výrobou litinových předmětů, které se zde 
zhotovují dodnes. Nedaleko hutě se nachází . muzeum umělecké litiny
Bohatství Brd a Podbrdska je ukryté i ve zdroji nejcennějším – vodě. 
Zavítejte k povrchovému kanálu Struhy, Padrťským rybníkům i k vltavské 
přehradní kaskádě.



Hornické muzeum Příbram
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Cestami železa, 
stříbra a zlata
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Prozkoumejte hradní zákoutí 
i romantické zámky
Brdy a Podbrdsko nejsou pouze krajinou nádherné 
přírody, ale také řady významných královských 
a šlechtických sídel. Jen kousek od sebe se nacházejí 
dva významné královské hrady Točník a Žebrák, které 
střeží hranici Křivoklátska. S renesancí přišla změna 
životního stylu i do oblasti Podbrdska a dala zapo-
čnout výstavbám honosných zámeckých sídel. 
Projděte se komnatami zámků Hořovice či Mníšek 
pod Brdy, poznejte vůni francouzské zahrady zámku 
Dobříš nebo si vyslechněte příběhy, které vypráví 
zámek Březnice. 

Zámek Mníšek pod Brdy

Zámek Hořovice
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Zámek Dobříš

Hrad Točník
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Hornická chalupa Hornického muzea Příbram
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Památník Karla Čapka

Podbrdské muzeum

Poznejte brdskou historii a tradice
Nejjednodušší způsob, jak se seznámit s historií a tradicemi Brd 
a Podbrdska, nabízejí zdejší muzea. Začněme Hornickým muzeem 
Příbram, které je největším hornickým muzeem v České republice.  
Expozice vám přiblíží bohatou montánní minulost příbramského 
regionu. V Podbrdském muzeu se dozvíte o životě a hospodaření 
v Brdech i o královně Johaně a Jakubu Janu Rybovi, dvou význam-
ných rožmitálských osobnostech. S tradicí výroby cvočků se 
seznámíte v Cvokařském muzeu a v Muzeu Dobříš vás zasvětí do 
tajemství výroby rukaviček. Jak se žilo v Povltaví, vám prozradí 
v muzeu Špýchar v Prostřední Lhotě. Za dalšími tradicemi a in-
formacemi o přírodě i historii Podbrdska se vydejte do Čechovy 
stodoly či do centra Příbrami do Domu Natura.
Řada oblastí ve středních Čechách je díky poloze okolo Prahy 
protkána místy pamatujícími významné osobnosti. Nejinak je 
tomu i v Podbrdsku. Zajděte na návštěvu do empírové vily Karla 
Čapka ve Strži u Staré Huti, zámečku, rozsáhlého parku či 
Rusalčinu jezírku ve Vysoké u Příbramě, které byly inspirací 
hudebního skladatele Antonína Dvořáka. Milovníci moderní 
fotografie by si neměli nechat ujít expozici příbramské Galerie 
Františka Drtikola věnované odkazu místního rodáka a prvního 
českého světově uznávaného fotografa.
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Svatá Hora

Načerpejte energii na 
posvátných místech
Pro posílení ducha a načerpání nové energie 
zavítejte na poutní místa, která vás svou krásou 
nenechají vyjít z úžasu. Nejvýznamnější z nich je 
Svatá Hora. Mariánská barokní perla se vypíná 
nad královským městem Příbram a střeží blaho-
byt místních lidí. Chloubou chrámu je nádherný 
hlavní oltář ze stříbra vytěženého v místních 
březohorských dolech. Kromě velmi hodnotné 
architektury je zde několik stovek plastik a obra-
zů a mimořádně bohatá štuková výzdoba. Pozi-

tivní energií vás nabije i barokní areál Skalka, 
který z vrchu hledí na zámek v Mníšku pod Brdy. 
Opomenout nelze ani klášter Svatá Dobrotivá 
v Zaječově. 
Kdo by neznal vánoční mši od Jakuba Jana Ryby. 
V Rožmitále pod Třemšínem zavítejte do kostela 
Povýšení sv. Kříže, kde mše poprvé spatřila 
světlo světa.
Ani židovské památky opředené mysticizmem 
v kraji nechybí. V Březnici naleznete dochované 
židovské ghetto Lokšany. S neuspořádaným 
vzhledem židovských hřbitovů se seznámíte 
v Litni, Hostomicích, Dobříši nebo v Kamenné.
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Barokní areál Skalka

Kouzlo ticha 
a rozjímání
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Prověřte svou fyzičku
Nazujte pohorky, osedlejte kola a naplá-
nujte si výlet, který skutečně prověří vaše 
fyzické schopnosti. Hustá síť lesních cest 
i menších silniček představuje ráj pro 
každého turistu i cyklistu. Čekají na vás 
prudká stoupání i zasloužená klesání. 
A pokud vyznáváte spíše mokré varianty 
sportovních aktivit, vydejte se k řece 
Vltavě, kde na vás čeká řada nevšedních 
sportovních zážitků.

Po stopách prvních turistů 
přes Svatojánské proudy

Dechberoucí výhledy na poklidnou řeku 
Vltavu nabízí procházka přes Svatojánské 
proudy, při které roztaje srdce i nejzarytěj-
ších odpůrců romantiky.

Trasa začíná v obci Třebenice u autobusové 
zastávky, odkud po zelené sestoupíte pod 
hráz Slapské přehrady. Minete přístaviště 
výletních lodí a vydáte se podél řeky. Po 
pár kilometrech opustíte i tu nejzapadlejší 
chatovou výstavbu a dřevěnými vrátky 
vstoupíte do Třebenické obory – nejkrá-
snější části trasy zvané Svatojánské 
proudy. Zatímco vlevo se vyhýbáte skalním 
výčnělkům, vpravo vás uklidní pohled na 
hluboko zakousnutou Vltavu. Trasa se 
klikatí stejně jako řeka a k překonání skal-
ního masivu využívá vytesaných tunelů. 
Pozvolna sestoupíte k řece a dojdete ke 
známé trampské osadě Ztracená naděje, 
která zde stojí již od roku 1919. Od rozcestí 
Nad Přehradou započne výstup spolu 
s replikou první turistické trasy, vyznačené 
Klubem českých turistů roku 1889. Na 
vrcholu se od trasy odpojte na rozcestí 
Kolna a využijte modré značení zpět do 
Třebenic.

Obtížnost: střední
Délka trasy: 10,5 km
Převýšení: 311 m

Zajímavosti na cestě: 
hráze Slapské a Štěchovické přehrady, 
údolí Svatojánských proudů, Bílé skály, 
vyhlídka Zadka, trampská osada Ztracen-
ka, replika 1. trasy KČT, Třebenická obora.
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Brdská horská prémie

Výlet na Houpák a Tok skutečně prověří vaši fyzič-
ku. Čeká vás trasa dlouhá 30 km s převýšením 
713 m. Svačiny s sebou a hurá na to!

Začnete v Zaječově, kde se nachází bývalý augusti-
niánský klášter, a vrhnete se po asfaltce do prvního 
stoupání. U Bílého křížku odbočte na původní 
dlážděnou cestu a přes plochu bývalého vojen-
ského letiště se dostanete k prvnímu bunkru. Podél 
pěchotního srubu CE Jordán (zvaného Benešák), 
který někteří z nás znají z filmu Obecná škola, vy-
stoupáte na vrchol Houpák, odkud je z betonové 
pozorovatelny patrně nejkrásnější výhled v Brdech. 
Na rozcestí se napojte na červené značení. Ani teď 
si ještě neodpočinete, neboť započne výstup na 
nejvyšší bod středních Čech. Dopadové plochy 
Jordán i Tok se díky činnosti vojáků přeměnily 
v rozsáhlá vřesoviště, a tak si budete připadat jako 
na drsné skotské vysočině. Za Tokem vás čeká 
zasloužené klesání k rozcestí Na Třetí, kde využijte 
zelené značení. Po cestě minete Bor, kde stávala 
arcibiskupská myslivna v tyrolském stylu. Pokud si 
troufáte, můžete ještě vystoupat na vrch Koruna. 
Červené značení, které přináší řadu stoupání 
a klesání, sledujte od rozcestí Pod Bučinou zpět 
k dopadové ploše Jordán. Z Dlouhého vrchu vás 
čeká nejprudší a nejnebezpečnější sestup po 
Železné cestě. Nakonec se napojte na cyklotrasu 
2252, která vás dovede zpět do Zaječova.

Obtížnost:  náročná 
Délka trasy:  30 km
Převýšení:  713 m

Zajímavosti na trase: 
klášter a poutní místo Svatá Dobrotivá v Zaječově, 
Bílý kříž na památku boje s pytláky, letiště Pod 
Hejlákem, pěchotní srub CE Jordán, Carvánka, 
Bor s výhledy, skála Gundálka.
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Projížďka hornickým vláčkem v Hornickém muzeu Příbram

Potěšte své nejmenší
Mohlo by se zdát, že Brdy a Podbrdsko je kraj 
zaslíbený především sportovcům. Nenechte se 
splést. I pro vaše ratolesti se v turistické oblasti 
nachází plno zážitků. Vezměte své děti a projeďte 
se hornickým vláčkem v Hornickém muzeu 
Příbram, pohrajte si s nimi na dětských hřištích 
v areálu přírodního koupaliště Nový rybník nebo 

je vezměte na prohlídku místní mini ZOO, která je 
určitě bude bavit. Na zámku Hořovice si připravili 
trasu Hry a hračky malých aristokratů a na 
zámku v Mníšku pod Brdy nabízejí speciální 
pohádkové prohlídky pro děti od 3 do 9 let. 
„Pevnost Boyard“ můžete zdolat v akčním 
TEPfactoru Chotilsko a v malé princezny a rytíře 
promění vaše dítka v Podbrdském muzeu.



Expozice hraček na zámku Hořovice
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Areál Nový rybník v Příbrami
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Brdy a Podbrdsko v číslech, která vás budou bavit:

rozloha vzácné 
rokokové zahradní 

architektury 
zámku Dobříš;

2
ha

rok, kdy vznikla 
Chráněná krajinná 

oblast Brdy;

2015

tolik zastavení má 
křížová cesta barokního 

areálu Skalka;

14
rozloha 

turistické oblasti 
Brdy a Podbrdsko;

1530
km2

výška nejvyššího
brdského 
vrchu Tok;

865

svislá hloubka dolu 
Vojtěch v Příbrami, 

která se stala v roce 
1875 světovým 

rekordem;

množství vytěženého 
uranu do roku 1991 
na Příbramsku, které
představovalo 36 % 

celkového vytěženého 
množství uranu 

v ČR - naše republika 
patřila mezi největší

producenty uranu na světě;

48432
tun

z tohoto století 
pochází domeček 

pro panenky, jeden 
z nejvzácnějších

exponátů prohlídkové 
trasy „Hry a hračky 
malých aristokratů“ 

zámku Hořovice;

17.
stoletímetrů

1000
metrů

pozice vodní nádrže 
Slapy v žebříčku 

největších přehrad 
v ČR;

6.
historických 

zázraků 
na Svaté Hoře, 

které schválil Vatikán;

4000

doba, po kterou byl 
vstup do části Brd 
veřejnosti zakázán;

90
let

počet evropsky 
významných 

přírodních lokalit;

18
téměřpřes
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rok prvního uvedení 
České mše vánoční od 

Jakuba Jana Ryby 
v rožmitálském 

kostele Povýšení 
sv. Kříže;

rok, kdy se na březnickém 
zámku uskutečnila tajná 
svatba neteře majitelky 

zámku Filipíny Welserové
a arcivévody Ferdinanda II. 

Tyrolského, syna císaře 
Ferdinanda I. -  až v roce 1576

papež zprostil Ferdinanda 
a Filipínu slibu mlčení a oba mohli 

vystupovat jako manželé i na veřejnosti;

1557
přes

360 000

počet návštěvníků, 
kteří ročně 

navštíví zámky 
a muzea v oblasti Brdy 

a Podbrdsko.

Zřícenina hradu Valdek je veřejnosti zatím nepřístupná

1796
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Hudební festival Antonína Dvořáka

Skalecká pouť



Tradiční akce v regionu

Název akce

Hudební festival Antonína DvořákaHudební festival Antonína DvořákaHudební festival Antonína Dvořáka

Májové slavnosti Májové slavnosti Májové slavnosti 

Korunovace milostné sošky Korunovace milostné sošky 
Panny Marie SvatohorskéPanny Marie Svatohorské
Korunovace milostné sošky 
Panny Marie Svatohorské

Novák FestNovák FestNovák Fest

Skalecká pouťSkalecká pouťSkalecká pouť

Slavnost královny JohankySlavnost královny JohankySlavnost královny Johanky

Motorkářský cvočekMotorkářský cvočekMotorkářský cvoček

Hořovická heligonkaHořovická heligonkaHořovická heligonka

Příbramská svatohorská šalmaj Příbramská svatohorská šalmaj Příbramská svatohorská šalmaj 

Termín

duben/květen

květen

červen

červen

červenec

červen

červenec

srpen

září

Místo

Příbram, Dobříš, Vysoká u Příbramě,
Březnice

Dobříš

Příbram–Svatá Hora

Příbram

Mníšek pod Brdy

Rožmitál pod Třemšínem

Hořovice

Hořovice

Příbram 

Běh města Příbrami



Turistická oblast Brdy 
a Podbrdsko, z.s.
Zborovská 11/81, 
150 00 Praha 5 – Smíchov
IČO: 07384840
www.brdyapodbrdsko.cz
e-mail: info@brdyapodbrdsko.cz

Vydala TO Brdy a Podbrdsko, z. s., v roce 2020 
v nákladu 3000 ks

Foto: L. Renner, F. Ortmann, J. Hodrment, P. Marhoul, 
V. Holan, archiv Středočeské centrály cestovního ruchu 
a Turistické oblasti Brdy a Podbrdsko, Shutterstock

Foto na titulní straně: Barokní areál Skalka
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