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Dobré odpoledne, Borku! 
 Dnes nabídnu ohlédnutí za týdenní rodinnou dovolenou na Příbramsku. Sama Příbram 
je hodně zajímavá. Jedním z lákadel pro turisty bude jistě Svatá Hora, místo s bazilikou 
Nanebevzetí Panny Marie, nádhernou barokní stavbou. Kromě baziliky nabízí místo také 
rozhledy dolů na město. Lze sem dojet autem, městskou dopravou, ale je také možné 
vystoupat sem od centra města po 343 schodech. 
 Příbram je známá historií těžby rud. Však je možné navštívit hned tři místa jako 
muzea těžby (hornické skanzeny). V jedné části je také možné kousek projet i důlním 
vláčkem (i s kočárkem, s invalidním vozíkem!). Velmi mě zaujal parní stroj, který kdysi 
zajišťoval výtah až do 39. podzemního patra! Co mě udivilo, že před těmi bez mála dvěma 
stovkami let byla hloubka pater počítána na tisíciny metru, tedy na milimetry, že výtah 
obsluhovali jen dva lidé. Opravdu doporučuji k návštěvě. 
 Z Příbrami pojďme pěšky po modré turistické značce přes Vysokou u Příbramě do 
Rožmitálu. Vysoká je místem, kde v nádherně udržovaném parku stojí zámek z druhé 
poloviny 19. století. Stavěl ho hrabě Kounic a pobýval zde hudební skladatel Antonín Dvořák. 
A právě jako muzeum Antonína Dvořáka zámek dnes funguje. V parku lze najít Rusalčino 
jezírko, památné stromy, kolem těch nejstarších jistě kdysi hudební skladatel kdysi procházel. 
 Dalším bodem, kde se zastavíme, bude Rožmitál pod Třemšínem. Je spojený s celou 
řadou osobností. Asi nejznámějším bude Jakub Jan Ryba, autor České mše vánoční. O něm se 
lze hodně dovědět v Bodbrdském muzeu. Je velmi příjemné v muzeu pobýt, najdeme v něm 
kromě expozice věnované Rybovi třeba i vystavená stará auta, převážně aerovky. Muzeum je 
bezbariérové. Z Rožmitálu lze dojít asi jeden kilometr kolem rybníka do Starého Rožmitálu. 
Proč? Určitě nemineme Cvokařské muzeum hned u cesty. To mě zaujalo už zvenku, všiml 
jsem si tabulky s textem VSTUP VOLNÝ A NUTNÝ. V tomto minimuzeu jsou ukázky 
výrobků hřebíků, hřebíčků, skob a cvoků do bot, výroba těchto výrobků zde na rožmitálsku 
měla významnou tradici. Jen kousek od muzea je to ke kostelu Povýšení svatého Kříže, 
v němž se poprvé hrála o Vánocích 1796 Česká mše vánoční a hned vedle kostela je hřbitov 
a zde hrob Jakuba Jana Ryby. 
 
 
 


