
Hlavní památky a atraktivity
regionu Od Brd k Vltavě

Dobříšsko, Novoknínsko, Střední Povltaví

The main tourist attractions in the Brdy Vltava region
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Rozhledna na Veselém vrchu u Mokrska
Rozhledna je 42 m vysoká a byla postavena v roce 1999 
jako základnová stanice veřejné radiotelefonní sítě. 
Po vystoupání nahoru a zdolání 137 schodů se naskýtá 
neopakovatelný pohled na povltavskou krajinu plnou 
zelených vrchů, do kterých se ztrácejí modré zákruty 
Slapského jezera. K rozhledně se dostanete z Prostřední 
Lhoty, odkud vás čeká mírnější výstup dlouhý cca 
1500m nebo z parkoviště u Mokrska, kde následuje cca 
600m dlouhý strmější výstup.
Observation tower on Veselý vrch in Mokrsko

The tower is 42 m high and was built in 1999 as a base station of public radio 
network. After climbing up 137 steps you will get an unforgettable view of the 
unique landscape, full of green hills and meanders of the Slapy dam.

http://www.chotilsko.cz

Štola Josef
Štola Josef je průzkumné důlní dílo s délkou chodeb 
téměř 8 km, které bylo vyraženo počátkem 80. let 20. 
stol. v rámci rozsáhlého geologického průzkumu. Štola 
se nachází ve zlatorudním revíru Psí hory v ložiscích 
Čelina a Mokrsko na Novoknínsku. Celkový potenciál 
ložisek byl odhadnut na 132 t zlata, čímž se řadí mezi 
nejvýznamnější v Evropě. Průměrný obsah zlata 
v hornině je 2g/t. K těžbě vzhledem k předpokláda-
nému negativnímu vlivu na životní prostředí nikdy 
nedošlo. Od roku 2007 zde Fakulta stavební ČVUT 

v Praze provozuje Podzemní laboratoř Josef. 
Josef mine 
Joseph  is a former exploration mine driven in the early 80s to examine the 
concentration of gold in the ore district. The concentration of gold in the area 
is high, but the mining project finally was retreated for environmental reasons. 
Now it is used for educational and research purposes. 

http://ceg.fsv.cvut.cz

Pohádkový dům v Pičíně
V Pičíně se nachází jeden ze vchodů do Pohádkové 
země Vítězslavy Klimtové. Návštěvníci zde najdou 
bezkonkurenčně největší koncentraci skřítků a jiných 
pohádkových bytostí v České republice. 
Fairytale house in Pičín  
One of the entrances to Fairyland of  Vítězslava Klimtová 
is in Pičín. Visitors will see the largest concentration 
of gnomes and other fairy-tale beings.

www.pohadkovazeme.info/PZ/picin/

Lanový park Slapy
Lanový park je postaven v kaňonu nad potokem, 
který se vlévá do slepého ramene přehradní nádrže 
Slapy, hned na úpatí Živohošťského mostu silnice 114. 
Návštěvníky zde čeká 60 překážek na třech úrovních 
včetně dlouhých přejezdů. Vzhledem k úžasné členitos-
ti terénu se na pár metrech ocitnete až téměř 
ve dvacetimetrové výšce. 
Rope Park Slapy 
Rope Park is built in the canyon above the creek and 
the visitors will discover 60 barriers on three levels, 

including long passages. Due to the uneven terrain you can find yourself almost 
in a 20 m height.

http://adrenalin-slapy.cz/index.htm
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Zámek Dobříš
Současná podoba zámku vznikla v 18. stol. podle projektu 
architekta J. R. de Cotte, interiéry navrhl G. N. Servandoni. 
Po skončení 2. sv. války byl zámek užíván jako Domov spi-
sovatelů. Dnes je zpět v rukách rodu Colloredo-Mannsfeld. 
K zámku patří krásný francouzský park a rozsáhlý anglický 
park. Kromě prohlídky interiérů zámků je možné navštívit 
také výstavu Přízraky Dobříšska inspirovanou místními 
pověstmi. V areálu zámku se dále nachází Muzeum města 
Dobříše s výstavou historických motocyklů, Galerie JCM, 
zámecká restaurace či hotel.

Dobříš Castle
The current appearance of the castle was built in the 18th century. The castle has 
a beautiful French garden and English park. You can also visit interiors and exhibit 
inspired by the Dobříš legends. The castle also houses the Museum of Dobříš with 
an exhibition of historic motorcycles, gallery, restaurant and hotel. 

www.zamekdobris.cz

Depozitář a archiv Muzea města Dobříš
Naleznete zde historické fotografie Dobříše, letecké snímky 
města i keramické modely staré Dobříše, historické tisky 
a další zajímavosti. Muzeum má dvě pobočky – depozitář 
a archiv v centru města a muzeum na nádvoří zámku Dobříš.
Museum of Dobříš, Mírové nám.
You will find here historical and aerial photos of Dobříš, 
ceramic models of historical Dobříš, old prints and other 
attractions.

www.mestodobris.cz
   

Židovský hřbitov v Dobříši
Hřbitov s asi 250 cennými náhrobky barokního typu se na-
chází na severním okraji města, na kopci zvaném Větrník. 
Nejstarší náhrobek pochází z roku 1650. V období 2. sv. 
války byl hřbitov velmi zanedbán a poničen. Restaurován 
byl v letech 1988–89, kdy byla postavena nová brána i zeď 
a byl zmenšen.
The Jewish cemetery in Dobříš
The cemetery with about 250 valuable gravestones of 
Baroque type is located on a hill called Větrník. It was 
restored in 1988–89, when a new gate and wall was built.

Kulturní dům čp. 68 - bývalá synagoga v Dobříši
V roce 1903 koupila tento dům židovská obec a začala se 
stavět nová synagoga, o rok později byla dokončena a po-
svěcena. Neměla však dlouhou historii. Během 2.sv. války 
byla budova ničena, chátrala i po válce. V roce 1955 zde 
byl otevřen kulturní dům, který je zde dodnes. V prvním 
patře se konají výstavy, v přízemí potom koncerty, divadelní 
a jiná představení, schůze městského zastupitelstva.
House of Culture No. 68 
- former synagogue in Dobříš
Synagogue was here from the beginning of 20th century 

but later it was neglected and destroyed. From 1955 a community center is housed 
there and many exhibitions, concerts or theatre performances take place there.

www.kddobris.cz

Památník Karla Čapka ve Staré Huti
Na místě dnešního památníku byla původně železárna. 
Karel Čapek a jeho manželka, herečka Olga Scheinpflugová 
získali dům v roce 1935 jako svatební dar a Karel Čapek zde 
trávil volný čas, zahradničil, psal. Expozice v domě se věnuje 
jak životu a dílu spisovatele, tak i jeho manželce a jejich 
rodinnému příteli, novináři Ferdinandovi Peroutkovi. Dům 
se nachází za obcí Stará Huť na Strži u rybníka.
Karel Čapek Memorial in Stará Huť
Building that famous Czech writer Karel Čapek used as 
a summer house shows exhibition dedicated to his life and 

work, to his wife, an actress Olga Scheinpflugová and their family friend a journalist 
Ferdinand Peroutka.

www.capek-karel-pamatnik.cz

Městská památková zóna Nový Knín
Nový Knín, královské zlatohorní město, se nachází 10 km 
od Dobříše na malebné řece Kocábě. Památkové zóně 
dominuje  náměstí Jiřího z Poděbrad s kostelem sv. Mikuláše, 
radnicí, mincovnou a kašnou. 
The town of Nový Knín, preserved historical site 
Nový Knín, former goldbearing royal town, is located at 
picturesque river Kocába. Heritage site is dominated by the 
square of George of Podebrady with St. Nicholas Church, 
Mint and  a fountain.

www.mestonovyknin.cz

Muzeum zlata Nový Knín
Expozice seznamuje s historií těžby a zpracování zlata 
na Novoknínsku, s dějinami města, místními řemesly 
a průmyslem a s historií mistrovství světa v rýžování zlata 
u nás i v zahraničí. Muzeum je pobočkou Hornického muzea 
Příbram a sídlí v historické budově Mincovny.
Gold Museum in Nový Knín
The museum is dedicated to the history of mining and gold 
processing in the area, the history of the town and local 
crafts and the industry. Museum is located in historic Mint 
at the main square.

www.muzeum-pribram.cz

Muzeum historie Vltavy a balonového létání 
v Chotilsku
Muzeum z roku 2011, které se nachází v rekonstruované 
budově bývalého statku v obci Chotilsko, přibližuje návštěvní-
kům atraktivní oblast středního Povltaví. Druhé samostatné 
muzeum představuje expozici zaměřenou na balonové létání. 
V budově je zajištěn bezbariérový přístup. 
Museum of History of the Vltava River 
and Museum of balloon flying in Chotilsko
New Museums are located in a renovated building of the 
former farmhouse in the village of Chotilsko and bring 

visitors to the attractive Middle Povltaví and adds even more exhibits focused on 
ballooning.

www.balonovemuzeum.cz

Muzeum Špýchar Prostřední Lhota
Muzeum s expozicí ze života venkovského obyvatelstva 
středního Povltaví je pobočkou Hornického muzea 
Příbram a sídlí v památkově chráněném objektu z roku 
1770. Ve čtyřpodlažním kamenném špýcharu, původně 
historickém majetku Rytířského řádu Křižovníků 
s červenou hvězdou, jsou zemědělské stroje, nářadí 
i předměty spojené s denním životem rolníků, ale také 
interiér lidového obydlí nebo vesnické hospody. 
Archeologická část expozice představuje nejstarší 
dějiny regionu spjaté s těžbou a zpracováním zlata a též 

výsledky archeologického výzkumu keltského oppida Hrazany.
Granary museum in Prostřední Lhota  
Museum invites visitors to explore rural life and is housed in a building from 1770 
listed as a cultural heritage. In the four floor stone granary building you can see 
farm machinery, tools and objects associated with the daily life of peasants.

www.muzeum-pribram.cz

Kostel svatého Jana Nepomuckého ve 
Štěchovicích
Kostel byl postaven v letech 1911–1914 podle návrhu 
od Kamila Hilberta, který připravil projekt secesního 
kostela, tvarem přizpůsobeného okolním svahům 
vltavského údolí. Jedná se o ojedinělou sakrální stavbu. 
Kostel je zasvěcen  patronu Svatojánských proudů, 
loďařů, vorařů, šífařů, mlynářů a zpovědníků. 
Church of St. John of Nepomuk in Štěchovice 
The church was built between 1911–1914 by Kamil 
Hilbert whose project was adapted to the shape of 

the surrounding slopes of the Vltava valley. This is a unique religious building.

http://stechovice.farnost.cz

Kostel sv. Petra a Pavla ve Slapech
Kostel byl postaven v letech 1684–1716 a jeho autorem 
je Jan Santini, velká postava české architektury té doby. 
Kostel stojí na vyvýšené plošině a tvoří dominantu obce 
Slapy. Při vstupu do kostela je na horní stěně možné 
vidět erb hraběte Theobalda Westphalena, který byl 
patronem zdejšího kostela.
Church of St. Peter and Paul in Slapy 
The church was built between 1684–1716 and its author 
is John Santini, great figure of Czech architecture. The 
church stands on a raised platform and dominates the 
area.

http://stechovice.farnost.cz

Vodní elektrárna Štěchovice
Vodní dílo Štěchovice bylo budováno v letech 1938 až 
1947. Betonová přehrada s žulovým obkladem je 22,5 m 
vysoká a 120 m dlouhá. K vodnímu dílu patří i plavební 
komora, která překonává rozdíl mezi horní a spodní 
hladinou 19,10 m a je ojedinělá ve střední Evropě.
Hydroelectric power Štechovice 
Štěchovice Waterworks was built between 1938 and 
1947. The concrete dam with granite tile is 22.5 m high 
and 120 m long. The structure has a lock that is unique 
in Central Europe. 

www.cez.cz/cs/kontakty/informacni-centra/ic-stechovice.html

Region Od Brd k Vltavě
Nedaleko na jih od Prahy se rozkládá turistický region Od Brd k Vltavě, pokrývající území Dobříšska, Novoknínska a středního Povltaví. Jak již název napovídá, oblast je spojena 
s Brdy, přesněji řečeno s jejich severní části Hřebeny, která tvoří západní hranici území. Přes malebné obce ve středu se region táhne až k Vltavě na východě.


