
Region turystyczny Brdy i Podbrdsko, obszar na 
południowym zachodzie Czech Środkowych, jest 
idealnym miejscem dla każdego, kto szuka relaksu 
na łonie natury albo lubi odkrywać przemysłową 
i  militarną przeszłość naszego kraju. Dzięki tere-
nom wojskowym krajobraz środkowej części Brd, 
najmłodszego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
(OChK) w Republice Czeskiej, przypomina dziś ta-
jemnicze szkockie wrzosowiska. Romantyczne dusze 
oczarują historie tutejszych zamków i pałaców.
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W poszukiwaniu romantycznych opowieści 
warto wybrać się na południe Czech Środ-
kowych i odwiedzić pałac renesansowy z naj-
starszą Biblioteką Lokšanską w Czechach. Po 
drugiej stronie rzeczki Skalicy leży dzielnica 
żydowska z synagogą. W dawnym kolegium 
jezuickim mieści się Muzeum Miejskie i Ga-
leria Ludvika Kuby – sławnego czeskiego pi-
sarza i malarza. W browarze Herold niedaleko 
pałacu można skosztować březnickie piwo. 
Spokojny spacer zaprowadzi nas do pobliskiej 
Dobrej vody, gdzie nad  leczniczym źródłem 
stoi kaplica św. Marii Magdaleny Carla Lura-
ga, a także ruiny twierdzy Hrochův Hrádek. 
Zachowane budynki architektury ludowej 
można obejrzeć w dzielnicy Drahenic zwanej 
Račany.

6. BŘEZNICE

9.

Z życiem i twórczością światowej sławy kom-
pozytora Antonína Dvořáka zapoznają się 
Państwo w neorenesansowym pałacyku w Vy-
sokim u Příbramě. W trakcie spaceru po roz-
ległym parku można odkryć Jeziorko Rusałka, 
które było źródłem inspiracji dla kompozyto-
ra. Spacer można połączyć ze zwiedzaniem 
pobliskiego cmentarza żydowskiego w Ka-
mennej. Po drugiej stronie wzgórza warto od-
wiedzić jedyne zachowane w pierwotnej po-
staci więzienie dla przeciwników komunizmu, 
Miejsce Pamięci Vojna w Lešeticach. Ostatnie 
walki II wojny światowej upamiętnia grani-
towy pomnik niedaleko Slivice. Z pobliskiego 
Lázu można wybrać się na szczyty Brd lub do 
zbiorników wodnych Láz i Pilská.

MIEJSCE PAMIĘCI 
ANTONÍNA DVOŘÁKA

System budowli hydrotechnicznych na rze-
ce Wełtawie, składający się z 9 zapór, oferuje 
atrakcje przez cały rok. Latem brzegi zbior-
ników są idealnym miejsce na aktywny odpo-
czynek i  relaks. Meandrująca rzeka stworzyła 
w skalistej dolinie wiele pięknych punktów 
widokowych i  tajemniczych zakątków. Warto 
wybrać się na spacer najstarszym szlakiem 
turystycznym przez dolinę Svatojánské údo-
lí do jednej z  najstarszych osad trampowych 
„Utracona nadzieja“ z 1919 r. lub odpocząć w 
jednym z wielu kempingów nad zbiornikami 
Slapy, Orlik czy Kamýk. Podczas zwiedzania 
zapory Štěchovickiej można od wewnątrz 
zbadać betonowego kolosa, a droga na Mako-
vou horu koło Smolotel, dokąd prowadzą zna-
ki turystyczne z zapory Orlik, to idealny czas na 
duchowy odpoczynek.

8. WEŁTAWSKA KASKADA 10.

Pod powierzchnią królewskiego miasta Nový 
Knín ukrywał się prawdziwy skarb. W budyn-
ku tzw. Mennicy mieści się Muzeum Złota, 
które zdradza tajemnicę wydobycia i obróbki 
cennego kruszcu. Do miejsc dawnej kopalni 
i do złotonośnej rzeczki Kocába prowadzi pętla 
– ścieżka dydaktyczna Nový Knín i okolice. 
Dla lubiących wyzwania czeka TEPfactor w 
Chotilsku, adrenalinowa gra oparta na Twier-
dzy Boyard. Środkowe Povltaví można oglą-
dać z wież widokowych Drtiny i Veselý vrch. 
Wiejskie życie przybliża barokowy spichlerz w 
Prostřední Lhotě. Dzieciom spodoba się spa-
cer po Parku Zoo jelení Homole ze spokojnie 
pasącymi się domowymi i dzikimi zwierzętami.

NOVÝ KNÍN

Najmłodszy obszar chronionego krajobrazu  
w naszym kraju, nazywany zielonymi płucami 
Czech, dzięki działalności wojska zyskał postać 
szkockich wrzosowisk i spokojnej krainy, gdzie 
często przez cały dzień nie spotka się żywej 
duszy. Gęsta sieć zapomnianych dróg i lasów 
sprawia, że pogórze Brdy to raj rowerzystów. 
Kuszą niezliczone punkty widokowe i  pozo-
stałości wojskowej przeszłości. Warto wejść 
na najwyższy szczyt Czech Środkowych Tok, 
zwiedzić bunkry na Jordánu lub przejść jed-
ną ze ścieżek dydaktycznych, np.  Kapelusik; 
zobaczyć Padrťské rybníky, punkt widokowy 
z Jindřichovy skály lub szczyty Praha, Ple-
šivec i Třemšín. Można także wybrać się do 
Loży Fabiana, formacji skalnej nazwanej na 
cześć strażnika Brd.

4. OCHK BRDY

Najciekawsze zabytki królewskiego górnicze-
go miasta Příbram zaprowadzą nas do kopal-
ni i na wzgórza. W górę po zadaszonych scho-
dach na Świętą Górę, jedno z najważniejszych 
maryjnych miejsc pielgrzymkowych w Euro-
pie Środkowej, a w  dół do jednego z szybów 
Muzeum Górniczego Příbram, gdzie można 
przejechać się kolejką górniczą i poznać fol-
klor górniczy. W ośrodku rekreacyjnym Nový 
rybník można odpocząć przed kolejnymi wy-
prawami. Miłośnicy sztuki i fotografii powin-
ni odwiedzić Galerię Franciszka Drtikola ze 
stałą wystawą znanego fotografa. W Domu 
Natury poszerzą Państwo swoją wiedzę o dzi-
kiej przyrodzie pobliskich Brd. Ścieżka dydak-
tyczna przez park leśny Litavka prowadzi aż do 
Muzeum Bohutínska, gdzie można podziwiać 
okolicę ze starej wieży górniczej.

3. PŘÍBRAM

2. HOŘOVICE

W podbrdskich Hořovicach wznoszą się dwa 
zamki, których nie można pominąć. W Starym 
Zamku czeka ciekawa wystawa o tutejszym re-
gionie. W Nowym Zamku przywitają Państwa 
Bramy Słońca i Herkulesa. Podczas zwiedzania 
można obejrzeć zabawki małych arystokratów 
i  odwiedzić unikatową owalną bibliotekę. Na-
stępnie warto zobaczyć Kaplicę Loretańską 
i kościół Św. Trójcy. Dalej, idąc wokół neoro-
mańskiego muru cmentarnego, dotrzemy do 
Parku Leśnego Dražovka z  placem zabaw. 
Przy okazji warto też odwiedzić największy cze-
ski zespół zamkowy, królewskie zamki Točník 
z wybiegiem dla niedźwiedzi w fosie i Žebrák, 
a także zamek Zbiroh, gdzie powstała słynna 
Epopeja słowiańska Alfonsa Muchy.

Zamek Dobříš, otwarty przez cały rok, przy-
ciąga miłośników sztuki f ilmowej. W kom-
natach zamkowych, francuskim ogrodzie 
czy angielskim parku można odkryć znane 
z f ilmów zakątki. Grobowiec rodu Collore-
do-Mannsfeldów, właścicieli zamku, znajdu-
je się w kościele Podwyższenia Krzyża Św. 
Nostalgiczne wspomnienia ożyją w Muze-
um Zabawek, a sztukę czeladników ręka-
wiczkarstwa można podziwiać w  Muzeum 
Dobříš. Miasto ma także swoje zabytki żydo-
wskie. Stąd warto się wybrać do niedalekiej 
miejscowości Stará Huť, gdzie nad stawem 
Strž stoi dom empirowy z Miejscem Pamięci 
Karla Čapka. Po okolicy prowadzi ścieżka dy-
daktyczna. Dobříš jest punktem wyjścia na 
pieszą wycieczkę do wieży widokowej Stu-
dený vrch i do ukrytej w lesie niedokończo-
nej zapory na Chumavie.

7. DOBŘÍŠ1.

Malownicze miasteczko u podnóża Brd oferu-
je wiele atrakcji. Na przykład spacer uliczkami 
zabytkowego centrum i aleją tutaj urodzonej 
królowej Johanki. W Podbrdskim Muzeum 
można obejrzeć wiele ciekawych eksponatów. 
Zapraszamy także do Muzeum Gwoździarzy 
w Starém Rožmitále. W ramach spaceru war-
to dojść aż do mogiły u Voltuše, przypomina-
jącej miejsce tragicznej śmierci kompozytora 
Jakuba Jana Ryby. W kościele Podwyższenia 
Krzyża Św. można posłuchać wyjątkowych or-
ganów, na których Ryba grał na przykład Cze-
ską Mszę Bożonarodzeniową. Rožmitál może 
być punktem wyjścia na szczyty Brd. Czer-
wony szlak turystyczny prowadzi na szczyt 
Třemšín z ruinami zamku średniowiecznego, 
kaplicą i bunkrem partyzantów.

5. ROŽMITÁL 
POD TŘEMŠÍNEM

To kraina bohatera czeskich powieści, Káji Maří-
ka. Zwiedzanie warto zacząć od zamku Mníšek 
pod Brdy. Wystawa przeniesie nas do czasów  
I Republiki, a najmłodszych gości po bajko-
wym królestwie oprowadzi królewna Elsa. Na 
wzgórzu nad zamkiem wznosi się kompleks 
barokowy Skalka z pustelnią, kościołem i 
klasztorem, z którego rozciąga się widok na 
miasto i okolicę. W dawnej kopalni Skalka 
można zwiedzić tutejsze podziemia. Miło-
śników słynnego „żółtego cyrku“ podróżnika 
Dana Přibánia zachwyci wizyta w Muzeum 
Trabantów w Novej Vsi pod Pleší. Wiejski plac 
jak z obrazków Lady znajdziemy w Kytínie, 
gdzie orzeźwimy się w rodzinnym browarze. 
Wycieczkę warto zakończyć spacerem do ky-
tínskej leśniczówki, która zainspirowała au-
torkę Káji, Marię Černą, piszącą pod pseudoni-
mem Felix Háj.
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