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Březnice
Město Březnice je vzdáleno 16 km od Příbrami. Jeho his-

torie začíná již ve 13. století. Při tvrzi obývané pány z Březnice 
vzniká osada, která vyrůstá v městečko, jehož existence je dolo-
žena prameny již roku 1327. 

Střed města vytváří ucelenou památkovou zónu, jejíž 
dominantou je kostel sv. Ignáce a sv. Františka, založen pánem 
na Březnici, Přibíkem Jeníškem z Újezda. Postavili jej v létech 
1642 - 1650 italští stavitelé Carlo a Martin Luragové. Na kostel 
navazuje budova jezuitské koleje (Konventu), která byla dokon-
čena v roce 1652. Vzniklo zde gymnázium se seminářem, které 
poskytovalo vzdělání nadaným studentům nejen z Březnice.

Ze staveb, které dotvářejí podobu Náměstí, jehož autory 
jsou arch. J. Kittrich a J. Hrubý, je třeba zmínit budovu radnice, 
postavenou v létech 1914 -1915. Nedaleko náměstí byla v roce 
1726 založena židovská čtvrť Lokšany. V jejím středu je synago-
ga, jejíž dnešní podoba se datuje z roku 1874.

Za zmínku stojí také starý židovský hřbitov z poloviny 
16. století. Náhrobní kameny s hebrejskými texty připomínají 
dlouholetou historii židovského osídlení města.

V Březnici byl vystaven kamenný most, který zdobí čtyři 
barokní sochy. Těsně za mostem stojí kaplička, první ze čtrnác-
ti, které vroubí cestu z Březnice na Svatou Horu v Příbrami.

Nejvýznamnější památkou města je renesanční zámek, 
postavený na místě gotického hradu ze 13. století. Svoji dnešní 
podobu získal v 16. století, kdy byla přestavěna původní tvrz 
a gotický hrad. Na zámku pobývalo mnoho známých a slavných 
osobností. Mimo jiné se zde uskutečnil tajný sňatek Ferdinanda 
Tyrolského se spanilou Filipínou Welserovou. V jihovýchodním 
křídle zámku je umístěna galerie malíře Ludvíka Kuby.

V blízkosti zámku stojí Pivovar Herold, jehož budovy jsou 
součástí památkově chráněného historického jádra města. 
 Výroba piva sahá až do roku 1506. 
n Kontakt: tel.: +420 318 682 453, +420 318 683 218; 
e-mail: infobreznice@volny.cz; www.breznice.cz

Rožmitál 
pod Třemšínem

Malebné město leží v krásném údolí pod zalesněnými 
brdskými vrchy, v kraji pod památným Třemšínem. Je vzdáleno 
80 km jihozápadně od Prahy a 17 km od Příbrami. K návštěvě 
města a jeho okolí vybízí řada pamětihodností. Ve Starém Rožmi-
tále stojí od nepaměti farní kostel Povýšení sv. Kříže s unikátními 
varhanami z roku 1750, na něž v létech 1788 - 1815 hrával 
Jakub Jan Ryba. Zde pravděpodobně roku 1796 zazněla poprvé 
jeho slavná Česká mše vánoční „Hej mistře“. Městu vévodí re-
nesanční zámek, v minulosti majetek slavných Lvů z Rožmitála, 
který je v současnosti pro veřejnost nepřístupný. 

Významné osobnosti města si rožmitálští každoročně při-
pomínají na letní historické slavnosti Den s českou královnou. 
Slavnost se koná vždy poslední červnovou sobotu. Již tradičním 
se stal i jarmark lidových řemesel, na který se sjíždějí 1. adventní 
sobotu řemeslníci z celého okolí.

Na Vaši návštěvu čeká nové Podbrdské muzeum s památ-
níkem Jakuba Jana Ryby a České mše vánoční, galerií a expozicí 
historických automobilů. Muzejní komplex je bezbariérový, vybave-
ný audiovizuální technikou a přátelský k rodinám s dětmi. Okolní 
příroda je stvořena pro turistiku, cyklistiku i sběr hub. 
n Kontakt: tel.: +420 318 660 008;  
e-mail: infocentrum@rozmitalptr.cz; www.rozmitalptr.cz
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Příbram
Město Příbram se řadí mezi nejvýznamnější historická králov-

ská horní města v České republice. Rozkládá se na úpatí brdského 
pohoří cca 60 km jihozápadně od Prahy. Nejstarší dochovaný pí-
semný dokument o existenci Příbrami se datuje k roku 1216, kdy 
město koupil pražský biskup Ondřej. V době vlády českého krále 
a císaře Svaté říše římské Karla IV. nechal arcibiskup Arnošt z Pardu-
bic na místě původní dřevěné tvrze postavit kamenný hrádek, jádro 
dnešního příbramského Zámečku – Ernestina. Se jménem Arnošta 
z Pardubic je spjata pověst o vzniku dřevěné sošky Panny Marie 
a svatohorské kaple, která byla později, od roku 1660, jezuity po-
stupně přestavěna v honosný barokní chrám. Svatá Hora se časem 
stala významným poutním místem a národní kulturní památkou.

Příbram vešla do povědomí svojí slavnou hornickou a hutnic-
kou minulostí. První dochovaný písemný pramen o dolech a huti 
se váže k roku 1311, archeologické nálezy jsou ještě staršího data. 
Těžba stříbra zaznamenala první konjunkturu od 30. do 50. let 
16. století. Na tento hospodářský rozvoj zareagoval císař Rudolf II. 
v roce 1579 povýšením Příbrami na svobodné královské horní 
město.

Hornické muzeum Příbram nabízí ke zhlédnutí 61 stálých 
expozic prezentujících návštěvníkům bohatou montánní minu-
lost spjatou s těžbou v uranovém ložisku, stříbrorudním revíru 
a podbrdské železářské oblasti. K nejvzácnějším exponátům pa-
tří státem chráněná technická památka – parní těžní stroj dolu 
Vojtěch z roku 1889, obří vodní kolo v podzemí dolu Drkolnov 
z 19. století a parní těžní stroj dolu Anna z roku 1914. Hornické 
muzeum láká také k atraktivním jízdám hornickým vláčkem na 
povrchu i v podzemí.

Historická budova Zámečku – Ernestina zve návštěvníky do 
Galerie Františka Drtikola na stálou expozici věnovanou životu 
a dílu světoznámého příbramského rodáka, po němž je galerie 
pojmenována, či ke zhlédnutí Muzea III. odboje. 

Město Příbram může návštěvníky zaujmout množstvím dal-
ších pamětihodností, bohatým kulturním a sportovním děním 
či pestrou činností spolků. To vše dotváří charakteristickou tvář 
tohoto významného města v srdci Čech.
n Kontakt: tel.: +420 318 402 381, +420 800 555 600;  
e-mail: info@pribram-city.cz; www.pribram.eu
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