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ŽIJEME
DINOSAURY
ŽIJEME
DINOSAURY

Ozvučené robotické a statické modely dinosaurů v životních velikostech 

3D Kino Dětské paleontologické hřiště ukrývající zkamenělého tvora 

Cesta do minulosti Země  Nejrůznější atrakce, houpadla a prolézačky

 DinoShop  DinoCafe  Parkování ZDARMA
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Z BABIČČINA DVOREČKU 
DO VŠECH KOUTŮ SVĚTA

SETKÁNÍ S DOMESTIKOVANÝMI ZVÍŘATY 

EVROPY, ASIE, AFRIKY A JIŽNÍ AMERIKY

WWW.ZOO-VYSKOV.CZ

ZOOPARK VYŠKOV

MÁME NOVÝ 
      FILM

Hlasujte přímo v kinosále
a sami rozhodněte 
o osudu mláděte...

DINOPARK.CZ

Prázdniny jsou v polovině. Co si 
takhle naplánovat výlet na Pilskou 
nádrž? 

Žďáráci, nenechte se mýlit, nebude 
to jen pár kroků za naše město. Ten-
tokrát zamíříme do bývalého vojen-
ského prostoru Brdy, téměř na hra-
nici Středočeského  a Plzeňského 
kraje. 

V tamním lesnatém údolí se také 
leskne hladina s názvem Pilská 
nádrž. Patří k našim historickým 
vodním dílům. Byla budována v 
letech 1849–1853 jako zásobárna 
vody pro příbramské stříbrorudné 
doly a hutě. Vodní dílo dostalo jmé-
no Sofiin rybník. To po arcivévodky-
ni Sofii, matce budoucího rakouské-
ho císaře Františka Josefa I. Později 
ji přejmenovali dle původního ryb-
níka Pilka ze 17. stol.. Napájí ji Pil-
ský potok. 

Pilská nádrž je největším rezervoá-
rem pitné vody pro město Příbram a 
okolí, takže koupat se v ní rozhodně 
nemůžeme. Sportovní rybáři to tu 
budou milovat.

Zdejší voda vyniká vysokou kyse-
lostí a díky průzračnosti připomí-
ná nádrž horské jezero. Nad ní jsou 
rašeliniště.

Zatopená plocha je 21 ha a nádrž 
zadržuje 1,6 mil. m³ vody.

Zalesněné údolí kolem nádrže je 
velmi půvabné a obklopují jej vrchy, 
z nichž nejnižší má 719 m. Je to 
vyhlášený houbařský ráj a na své si 
přijdou i botanici. 

Stavba nádrže začala v roce 1851 

pěchováním hráze. Jak uvádí histo-
rické zdroje, stavělo se ručně a stov-
kám dělníků při utloukání jílu vyhrá-
val do rytmu flašinetář, aby všichni 
tloukli stejně. Stavba byla dokonče-
na v roce 1853. Hned rok nato ale 
došlo k neštěstí. Po vydatných deš-
tích se hráz naplnila po okraj a zača-
la prosakovat.

Rychlí poslové na koních varova-
li obyvatele Bohumína, ale to už se 
hráz provalila a ohromný vodní pří-
val strhnul vše, co mu stálo v cestě. 

Později byla hráz opakovaně 
vyspravována, ale hladinu už drželi 

jen nízko. Až po roce 1956 prošla 
Pilská nádrž zásadní rekonstrukcí. 
Naplněna až po přelivovou hranu 
byla teprve v roce 1985. Pilská nádrž 
v Brdech je jedinou českou obnove-
nou přehradou s protrženou hrází. 

Při tomto výletu nelze vynechat 
největší hornické muzeum v Česku 
z r. 1886. Je v Příbrami a nabízí přes 
40 stálých expozic zdejších stříbro-
rudných a uranových dolů. 

Dokumentuje takřka tisíciletou 
historii zdejšího revíru i dobývá-
ní uranového ložiska po roce 1948. 
Nejcennější exponáty jsou z doby 

pravěku a bronzové předměty z kelt-
ské civilizace. Z hornických zajíma-
vostí zaujme největší vytěžený kus 
stříbra vystavený v českých muze-
ích. Váží 11 kg.  Zdejší šachetní věž 
z roku 1879 byla díky své historické 
a architektonické hodnotě navržena 
do seznamu technických památek 
UNESCO. 

S nedalekým Rožmitálem pod 
Třemšínem si asi řada z nás spojí 
kantora a regenschoriho Jakuba Jana 
Rybu. Zde složil nejslavnější Českou 
mši vánoční, ale i píseň Spi, má zlatá, 
boubelatá, jednu z nejoblíbenějších 
písní národního obrození.

Rožmitál začal psát svoji historii již 
v 10. století. Hrad z počátku 13. stol. 
dostal dle tehdejší módy název Rosen-
thal (údolí růží). Později byl renesanč-
ně přestavěn a je přístupný.

Z místních pánů proslula Joha-
na z Rožmitálu, druhá choť Jiřího z 
Poděbrad, a její bratr Jaroslav Lev z 
Rožmitálu, který vedl mírové posel-
ství s cílem podpořit snahu Jiřího 
z P. k vytvoření unie křesťanských 
evropských států.

Mají tu i Cvokařské muzeum. Ale 
nebojte, s psychiatrií nemá nic spo-
lečného. Expozice muzea ve Starém 
Rožmitále se věnuje tradiční výrobě 
hřebíků. A nebylo to řemeslo věru 
lehké. Jeden cvočkař musel denně 
udeřit kladivem čtyřicetitisíckrát. 
Hřebíky se dle účelu lišily velikos-
tí i ukováním své hlavy. Muzeum je 
volně přístupné od jara do podzi-
mu. -lko-

PILSKÁ nádrž ve středočeských Brdech.
 Zdroj: www.brdy.info/pilska_dronem.jpg

Na Pilskou nádrž i do muzea cvokařů


