
Naše Město
Dobřichovice



Naše Dobřichovice

• Dobřichovice je nádherné
město plné překvapení. 
V okolí jsou nádherné lesy
a památky.

• Můžete sem jezdit na výlety
do lesa, nebo v létě k vodě.



Dobřichovice

• Dobřichovice se rozkládají na obou březích
Berounky, 22 km jihozápadně od centra
Prahy. Jsou oblíbeným výletním místem
Pražanů, protože jsou východištěm výletních
cest do Českého krasu a do lesů táhnoucích
se po Hřebenech, které dále pokračují
do Brd. Dobřichovice mají 3507 trvale
bydlících obyvatel.



Dobřichovický znak

• Stříbrno-modrý štít, vlevo půl
zlatého slunce, vpravo
osmihrotý kříž nad hvězdou, 
obojí červené.

Zajímavost
• Mnoho let se vedly spory o to, zda
Dobřichovice mají či nemají mít svůj
znak. Existoval totiž návrh cca 120
let starý a další návrhy znaku z roku
1968. Dnešní znak byl nakonec
výbrán z návrhů z roku 1968.



Co pro mne znamená domov.

• Je rozdíl mezi slovem
dům a domov. Někdo
může mít nádhernou
vilu ale nemusí se v ní
cítit dobře.

• Pro mě domov
znamená místo, které
mám ráda a jsem
v něm spokojená se
svou rodinou.



Proč člověk potřebuje domov?

• Domov člověk potřebuje 
k tomu, aby si mohl někde 
odpočinout.

• Někde, kde by byl
spokojený a měl tam klid.



Místo které mám
nejraději

• Já mám nejraději alej do Karlíka, protože je 
zde krásná trasa na chození a vždy když
chodíme do Karlíka, cestou navštívíme
zrzavé koťátko.



Pověst a vznik názvu 
Dobřichovice

• Nejmladší syn Dobřicha chtěl mít
svůj vlastní rod. Proto si založil nový
domov u řeky Mži, která se dnes
nazývá Berounka. K Berounce se 
přestěhovali lidé z Karlíka protože se 
tam zastavovali obchodní vozy, které
jely do Prahy a rozkvétala zde obchod. 
Když jeho otec zemřel, tak místo
pojmenovali Dobřichovice.



Památky
• V roce svatořečtění sv. Jana Nepomuckého, 

tedy v roce 1729, byla na prostranství před 
křížovnickou rezidencí při brodu přes 
Berounku, osazena světcova socha. Pořídil jí 
na svůj náklad farář Jiří Schicht, který zastával 
v roce 1727-1730 úřad duchovního správce 
dobřichovické farní osady. Typ dobřichovické 
sochy vychází z Rauchmillerova a Brokofova
díla na pražském Karlově mostě. Dva hlavní 
body legendy, zpověď královny a svržení 
světcova těla do Vltavy, zobrazují mělké 
reliéfy, osazené na soku sochy.



Příroda

• Okolí Dobřichovic je 
nádherné. Obec leží v údolí
Berounky a nabízí rozhledy
na okolní kopce. Po vybudování
cyklostesky je možné jezdit z Prahy
až do Berouna na kole. Je zde
velké množství turistických tras
v okolních lesích. Severní hranice
Dobřichovic a Karlíku tvoří zároveň
hranice CHKO Český kras, která
byla vyhlášena v roce 1972.
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