
Láz
 Souřadnice: 49°39´4´´ / 13°54´37´´, 

588 m n. m., počet obyvatel:  590
Obec leží 60 km jihozápadně od Prahy, 8 km 

jihozápadně od Příbrami, její západní okraj tvoří hranice 
vojenského újezdu. V lesích nad obcí je prameniště říčky 
Litavky. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349.

Kdysi hornická obec obklopená brdskými lesy. Z brdských 
rybníků (Pilského a Lázského) vede plavební kanál, který přiváděl 
vodu do příbramských rudných provozů. Byl postaven v 19. století 
a v současné době se stal významnou technickou památkou. Dnes tato 
vodní díla zásobují Příbram pitnou 
vodou. Do obrazu obce se významně 
zapisuje bezprostřední kontakt správ-
ního území s rozlehlým vojenským 
prostorem. V obci najdeme pozůstatky 
typické podbrdské lidové architektury. 
Řada zdejších stavení slouží k indivi-
duální rekreaci.

Dopravní spojení: odbočka ze silnice I/18 v úseku Příbram – Rožmitál pod Třemšínem. 
Obcí vede cyklostezka č. 8190 a značená cyklotrasa Praha – Vídeň č. 302. n www.obeclaz.eu

Ohrazenice
Souřadnice: 49°47´13´´ / 13°57´22´´, 415 m n. m., počet obyvatel: 272

Obec leží cca 4 km západně od městyse Jince. 
První písemná zmínka pochází z roku 1370. 

Obec leží v atraktivní brdské krajině při hlavním hřebeni 
Brd a v těsném kontaktu s vojenským újezdem. V katastru obce 
se nacházela šachta Eisengruber. Tato šachta patřila k nejstarším na 
hořovicko – jineckém panství. Pravděpodobně se tady těžil hematit. 
Severozápadně od obce ležela šachta Hanzlíkov. Právo těžby udělil Ob-
lastní soud v Příbrami v roce 1808 a těžba byla ukončena v 1. polovině 19. 

století. Obec se rozvíjela na obou stráních Pstruhového potoka, který vtéká do Litavky. Zástavba obce má pozvolný, podhorský charakter. 
Dopravní spojení: místní komunikace Jince – Ohrazenice. Obcí vede značená cyklotrasa Praha – Vídeň č. 302. n www.ohrazenice.eu

www.pribram.eu

Podbrdského regionu

Bohutín
 Souřadnice: 49°39´24´´ / 13°56´13´´, 553 m n. m., počet obyvatel: 1 665

Obec leží 3 km jižně od Příbrami, podél hlavní komunikace na Rožmitál pod Třemšínem I/18, v údolí říčky Litavky. První písemná zmínka o obci 
je z roku 1379.

I Bohutín patří ke starým hornickým obcím, které vznikly v okolí Příbrami. Jejich obyvatelé docházeli do příbramských dolů za prací. Zemědělství bylo 
pouze doplňkovou činností. Tomu odpovídá i styl zdejších staveb, které zcela postrádají obvyklé zemědělské zázemí tak, jak je známe z českého venkova. Bo-
hutín je výjimečný i v udržování tradic. Své jméno i mimo region má tradiční Bohutínský masopust. V obci je Vysokopecký rybník s rozlohou 10 ha a přelivem 
hráze ve výšce 538,6 m n. m. Rybníkem protéká říčka Litavka, jejíž koryto dále pokračuje Lesoparkem, který vznikl v místě středověkého rýžování stříbra. Dodnes jsou zde patrné zbytky po rýžování. V obci jsou 
i dvě bývalé šachty Řimbaba a Štěpánka. Výraznou dominantou Bohutína je kostel Sv. Máří Magdalény. Za zmínku stojí i mlýny, z nichž dva jsou stále funkční. V obci jsou stravovací i ubytovací možnosti a celá řada 
sportovních zařízení. Dopravní spojení: komunikace č. I/18 Příbram – Rožmitál pod Třemšínem. Obcí vede značená cyklotrasa Praha – Vídeň č. 302. n www.obec-bohutin.cz

Vydalo město Příbram v roce 2011 v rámci projektu „Propagace turistické destinace Příbramsko“, který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 
n Fotografie: archiv měst a obcí, http://photo.czechtourism.com n Realizace a design: Machart, s.r.o., www.machart.cz n Náklad: 500 ks n Neprodejné

Čenkov
Souřadnice: 49°46´39´´ / 14°0´39´´, 400 m n. m., počet obyvatel: 382

Obec leží cca 10 km severně od Příbrami v údolní nivě říčky Litavky 
a její zástavba volně přechází do zástavby sousedních Jinců. První písemná 

zmínka je z roku 1454. Dopravní spojení: komunikace č. 118 Příbram – 
Jince, obcí prochází železniční trať Příbram – Zdice. Obcí vede značená 

cyklotrasa Praha – Vídeň č. 302. n www.cenkov.obeccr.cz

Bratkovice – Dominikální Paseky
Souřadnice: 49°44´22´´ / 13°59´53´´, 446 m n. m., počet obyvatel: 308

Obec leží cca 7 km severně od Příbrami, 
v údolní nivě říčky Litavky. První písemná zmínka 

o obci pochází z roku 1394. 
Celé údolí, podle četných nálezů již 

od středověku, žilo těžbou a zpracová-
ním železné rudy. Roztroušený ráz 

Dominikálních Pasek, daný při jejich 
vzniku postupným kácením lesů, 

přetrvává dodnes. Obec leží v centru pohoří Brdy v údolí říčky Litavky a vy-
stupuje dalších asi 300 výškových metrů do úbočí hřebene vrcholu Brda 

(773 m), který již patří do nepřístupného území vojenského výcvikové-
ho prostoru Jince.

Dopravní spojení: komunikace Hluboš – Sádek – Obecnice, 
obcí prochází železniční trať Příbram – Zdice. Obcí vede znače-

ná cyklotrasa Praha – Vídeň č. 302.
n www.volny.cz/bratkovice

Svazek je ustanoven jako pracovní a iniciativní skupina na podporu a koordinaci prací při obnově 
a rozvoji regionu. Svazek obcí Podbrdského regionu vznikl z původního Sdružení podbrdského 
regionu, které bylo registrováno od roku 1994. Společným jmenovatelem všech členských obcí 
jsou Brdy, Litavka a hornictví.

Sdružení má celkem 12 členů – patří sem obce: Láz, Bohutín, Podlesí, Příbram, Lhota u  Příbramě, 
Obecnice, Sádek, Trhové Dušníky, Bratkovice – Dominikální Paseky, Čenkov, Ohrazenice, Křešín. 

n www.podbrdsko.com, e-mail: info@podbrdsko.com



Lhota u Příbramě 
Souřadnice: 49°42´53´´ / 13°58´50´´, 487 m n. m., počet obyvatel: 486

Obec leží 2 km severozápadně od Příbrami 
v údolní nivě říčky Litavky a Obecnického potoka. 
První písemná zmínka o obci je z roku 1292, kdy 
český král Václav I. věnoval Klášteru zbraslavské-
mu obec Německá Lhota. 

V okolí obce bývala kutiště a dnes již zanik-
lé doly. Rozvoj obce byl vždy spjat s hornictvím 
a především s hutnictvím. Doly, hutě a zemědělství byly hlavním zdrojem pracovních příležitostí 
a obživy. Ve zdejších jamách se dobývala olověná ruda obsahující stříbro a ruda železná. Typickým 
obrázkem dnešní Lhoty jsou vysoké komíny příbramských Kovohutí.

Dopravní spojení: komunikace III. třídy Příbram – Sádek – Obecnice a Příbram – Obecnice. 
Obcí vede značená cyklotrasa Praha – Vídeň č. 302/A. n www.lhotaupribrame.cz

Křešín
Souřadnice:  49°48´9´´ / 13°57´15´´ / 448 m n. m., počet obyvatel: 112

Poslední obec v severní části okresu Příbram, 
v sousedství obcí Jince a Felbabka, na severním úbočí 
brdských hřebenů. První písemná zmínka pochází 
z roku 1370.

Katastrální území obce se nachází v atraktivní 
krajině Brdského hřebene. Výrazným prvkem ovlivňu-
jícím obec je existence rozlehlého vojenského újezdu 

v těsném kontaktu se stávajícím zastavěným územím. V obci jsou dva rybníky – ten jižněji položený 
má výraznější vliv na podobu návsi se vzrostlou stromovou zelení a kapličkou. V katastru se nachází 
přírodní památka Na Horách o rozloze 41 tisíc metrů čtverečních, kde jsou chráněné rostliny – lomiká-
men zrnatý, huseník lysý, zběhovec ženevský, vstavač kukačka, kociánek dvoudomý, lišejníky, borovice 
černá, ostřice jarní, pomněnka chlumní, rozchodník pochybný, modřenec širolistý, vřes, jalovec obecný, 
zimostrázek alpský, koniklec luční český a další. V katastru obce se nachází i různé druhy zkamenělin.

Dopravní spojení: místní komunikace Jince – Felbabka – Křešín. Obcí vede značená cyklotrasa 
Praha – Vídeň č. 302. n www.oukresin.cz

Sádek
Souřadnice: 49°43´55´´ / 13°59´13´´, 483 m n. m., počet obyvatel: 223

Obec cca 7 km severně od Příbrami, v těsné blízkosti 
brdského lesa, na úbočí Drahlínského potoka – přítoku Litavky. 
První písemná zmínka o Sádku je z roku 1390.

Název pravděpodobně vznikl od tehdy existujícího sadu. 
Další rozvoj Sádku je zaznamenán v 18. století. V roce 1876 
byla na místě tehdejší dřevěné zvonice postavena zděná kaplič-
ka se soškou Jana Nepomuckého. Rychlý rozvoj obce umožnil 
tehdy vývoj hornictví na Příbramsku, které poskytovalo zdejším 
obyvatelům obživu. Rozšířeno bylo i cvočkařské řemeslo, které 
se provozovalo na starých usedlostech. 

Dopravní spojení: komunikace III. třídy Příbram – Sádek – Obecnice a komunikace III. třídy Hluboš 
– Sádek – Obecnice. Obcí vede značená cyklotrasa Praha – Vídeň č. 302A. n www.obec-sadek.cz

Trhové Dušníky
 Souřadnice: 49°43´6´´ / 14°1´20´´, 450 m n. m., počet obyvatel: 427

Obec leží 2 km severně od Příbrami v údolní nivě říčky 
Litavky. První písemná zmínka je z roku 1268. 

Tato první vesnice z Příbrami směrem na Jince bývala 
v dobách, kdy v Příbrami nesměli žít Židé (1568 – 1853), jejich 
útočištěm. V roce 1741 koupila Dušníky příbramská obec a za-
členila je do svého panství. Býval tu zámek, zbořený v 70. letech 
minulého století, ze kterého zbyla pouze barokní kaple Nejsvě-
tější trojice a pivovar. Mezi přírodní pamětihodnosti patří meandry na řece Litavce severně od obce. 

Dopravní spojení: na komunikaci 118 Příbram – Jince. Obcí vede značená cyklotrasa Praha – 
Vídeň č. 302.n www.trhovedusniky.cz

Příbram
 Souřadnice: 49°41´00´´ / 14°00´00´´, 502 m n. m., počet obyvatel: 33 582

Město ve Středočeském kraji, 60 km jihozá-
padně od Prahy. 

První písemná zmínka je z roku 1216. Od 16. 
století nastal v tomto městě prudký rozkvět důlní 
těžby. Od roku 1579 byla Příbram královským hor-
nickým městem. Další rozvoj hornictví nastal v 18. 
století. V současné době je veškerá hornická činnost 

ukončena a někdejší slávu hornického řemesla připomíná Hornické muzeum Příbram. Mezi nejkrásnější 
pamětihodnosti města bezesporu patří slavné poutní místo Svatá Hora, která je neodmyslitelnou ku-
lisou města. Barokní klášterní komplex je s centrem města spojen krytým Svatohorským schodištěm. 
Součástí svazku je město především svojí západní částí – Březové Hory, Orlov, Lazec, Kozičín.  

Dopravní spojení: z Prahy po rychlostní komunikaci R4, odbočka na komunikaci I/18, dále 
pak po městském okruhu Evropská ulice. Západní částí města vede značená cyklotrasa Praha – 
Vídeň č. 302, na ni po městě navazují značené cyklostezky. n www.pribram.eu

Obecnice
Souřadnice: 49°42´59´´ / 13°56´58´´, 520 m n. m., počet obyvatel: 1 225

Obec leží 8 km severozápadně od Příbrami. Prv-
ní historické zmínky o Obecnici jsou z roku 1394.

I Obecnice má svoji hornickou historii. První 
zpráva o dolování z roku 1556 hovoří o jámě Rei-
chentrost (Bohaté potěšení) a jámě Gabe Gottes 
(Boží dar). Z roku 1912 je šachta zvaná Bohatá 
naděje. Kulturním dědictvím, které zároveň svědčí 

o silné mariánské tradici, je žulový sloup s litinovou soškou Panny Marie. Stojí na návrší zvaném 
Panenka (u hřbitova). Nejvýznamnější kulturně-historickou památkou 19. století je kostel Šimona 
a Judy. Obecnice současnosti je vyhlášená pořádáním Bečánovského nugetu. Jde o každoročně se 
opakující podívanou, která bývá vždy druhou únorovou sobotu a jedná se o závod lidských spřežení. 
Účastí závodníků i návštěvníků již dávno překročila hranice regionu. V létě je na místním koupališti 
„Obecnické muzicírování“, tedy víkendy plné hudby a zábavy.

Dopravní spojení: komunikace III. třídy Příbram – Obecnice (přes Podlesí), Příbram – Obecnice a Pří-
bram – Sádek – Obecnice. Obcí vede značená cyklotrasa Praha – Vídeň č. 302.n www.obecnice.eu

Podlesí
 Souřadnice: 49°41´26´´ / 13°58´23´´, 503 m n. m., počet obyvatel: 1 051

Obec na levém břehu říčky Litavky, na úpatí Brd, 2 km západně 
od Příbrami. První písemná zmínka o obci je z roku 1527.

I tato hornická obec je svojí historií spjata s dolováním stříbra na 
Příbramsku. Název obce vyjadřuje i její polohu – pod lesem. Hornictví 
se stalo v 18. století dominantním oborem lidské činnosti a vtisklo tvář 
mnoha obcím včetně Podlesí. Hornické obce charakterizuje zvláštní typ 
obydlí bez obvyklého hospodářského zázemí. Svébytnost hornické kul-
tury je možné nejlépe doložit na oboru typickém pro celé Příbramsko 
– betlémářství. Podleské betlémy jsou dokonce charakteristické svou 
naivistickou řezbou. V obci současnosti jsou dobré rekreačně-sportovní možnosti.

Dopravní spojení: komunikace III. třídy Příbram - Orlov a Příbram – Podlesí – Obecnice. Obcí 
vede značená cyklotrasa Praha – Vídeň č. 302. n www.obecpodlesi.cz
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