
Hra s brdským Fabiánem Objevte naše soutěžní místa Seznamte se s navštívenými místy

Studánka se nachází pod úpatím vrchu Klobouček. V této 

části nalezneme ještě původní lesní porosty Brd. Na 

vrcholu Vás překvapí skalní útvary (mrazové sruby). 

Víte, že je na Kloboučku malá jeskyně (nedostupná)?

Krásná dominanta Brd nad Příbramí s 779 m. n. m. Pod 

vrcholem na Vás čeká skalní vyhlídka: Kazatelna. Výhled 

přes Příbramsko až k Českomoravské vrchovině. 

Víte, že vrchol má naší turistickou známku č. 2389? 

Zde se zadržuje čistá brdská voda pro Příbram a okolí. 

Původně zdroj užitkové vody pro doly na Příbramsku. 

Vrchol Zavírka nad hrází skrývá kamení z opevnění. 

Víte, že v roce 1854 došlo k protržení hráze?

Hráz z let 1818 až 1820 je zásobárou pitné vody. Spolu 

s Pilskou nádrží původně vedla vodu do dolů. Nad hrází se 

pnou dvě osmistovky Hradiště a Brdce. 

Víte, že kanál pro doly v Příbrami byl dlouhý 17,5 km?

Po větrné smršti zde v roce 1749 vznikla sklářská huť. Levné 

brdské palivové dřevo zásobovalo huť 34 let. Majitel Matěj 

Adler pak přesídlil do skláren na Šumavě. 

Víte, že je zde i ohraničený výběh pro lesní zvěř?

Stékají se zde malé potůčky z okolních rašelinnišť. Voda je 

tak vysoce kyselá a to s hodnotou pH = 4. Je obklopena 

brdskými hory Tok, Houpák a Brda. 

Víte, že v Čechách je jen zde Orobinec stříbrošedý?

Nejvyšší vrchol Brd a současně Středočeského kraje. 

Ocitnete se v horské krajině a to ve výšce 865 m. n.m. Právě 

jste jen 45 km vzdušnou cestou od Prahy. 

Víte proč se vrchol jmenuje Tok?

Detailní informace ke hře s Brdským Fabiánem naleznete na  

www.objevbrdy.cz/fabian.html

Odpovědi na otázky, tipy na výlety, trasy, ubytování, stravování 

a aktuality naleznete na  www.objevbrdy.cz

Informace o soutěžícím
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1) Klobouček - studánka pod Kloboučkem

Po ochutnání lahodné vody z této studánky pořiďte Vaší 

soutěžní fotografii přímo před ní. Ideální místo pro sepsání 

povídky s Fabiánem, co říkáte?

2) Třemošná - vrchol

U vrcholového mužíka (kamenné mohyly) vytvořte další 

soutěžní fotografii. Jako náhradu lze využít nedaleké 

triangulační  označení  s  vrcholovou  knihou. 

3) Pilská nádrž - portál pod hrází

Po přečtení informací z tabule Povodí Vltavy se vyfoťte před 

stavbou kamenného portálu (podzemní vstup do hráze). 

Bod máte splněn…

4) Lázská nádrž - hráz

Dorazili jste k závoře a ceduli o zákazu vstupu na hráz? Zde 

je Váš další kontrolní bod. Vyfoťte se u něj a kochejte se. 

Fabián je někde poblíž...

5) Sklená Huť - seník

Jediná stavba ve volném prostoru Skelné Hutě, jistě ji ne-

přehlédnete. Máte ji? Teď už stačí jen zapózovat a fotografii 

poslat do soutěže.

6) Octárna (Obecnická nádrž) - hráz

Stejně jako u Lázské nádrže: úsměv a cvak. Pak už jen 

pošlete Vaši fotografii u zákazu vstupu na hráz. Že je tu 

krásně?

7) Tok - vrchol (dobrovolný bonus)

Zdolali jste nejvyšší vrchol Brd? Gratulujeme! Nezapomeň-

te se vyfotit u legendární mohyly (mužíka) s nezapomenu-

telným dřevěným symbolem a vrcholovou cedulkou. 

8) Povídka o Fabiánovi (dobrovolný bonus)

Při toulkách po Brdech najdete jistě mnoho inspirace... 

Vyprávějte svůj příběh, povídku s Fabiánem všem. Přiložíte 

s dětmi i obrázek?

instagram.com/objevbrdy

facebook.com/objevbrdy.cz

Vydejme se společně v doprovodu našeho Brdského 

Fabiána, objevovat krásy a kouzla Brd. 

Je toho tolik. Tak pojďme na to!
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Při objevení všech šesti hlavních soutěžních míst si děti mohou pochutnat na lahodné pizze u našeho partnera.

Po předložení tohoto poukazu jen na Vás čeká pizza za zvýhodněnou fabiánskou cenu. Na poukaz lze čerpat jednu slevu.

Nárok na uplatnění Vám stvrdíme e-mailem po splnění všech kroků soutěže.

To vše na Vás čeká v Pizzeria & Ristorante Atollo: www.atollo.cz.                 Poukaz na pizzu lze uplatnit do 1. 2. 2018


