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Mimo program MS mají účastníci možnost 

 navštívit zajímavosti v místě závodu a jeho okolí 

 Muzeum zlata v Novém Kníně 

 Regionální muzeum zlata v Jílovém u Prahy 

 Hornické muzeum Příbram s prohlídkou podzemí 

 Muzeum staré Vltavy v Chotilsku 

 Muzeum Křížovnický špýchar v Prostřední Lhotě 

 Průzkumnou štolu „Josef“ ve Smilovicích 

 Naučné stezky v okolí Nového Knína 

 Rozhlednu na Veselém vrchu 

 Drtinovu rozhlednu na Besedné 

Komora po experimentální těžbě zlata - štola „Josef“ Smilovice 

Muzeum zlata v historické budově „Mincovny“ v Novém Kníně 

Možnosti ubytování v místě  

a blízkém okolí konání MS 

 
Penzion Maruška  www.penzionmaruska.cz 
(v místě konání MS) 

Penzion u kapličky  www.penzion-u-kaplicky.cz 
(4 km od místa konání MS) 

Hotel Garni****  www.zamekdobris.cz 
(10 km od místa konání MS) 

Apartmány   www.spadobris.cz 
(11 km od místa konání MS) 

Penzion Na statku  www.statekdobris.cz 
(11 km od místa konání MS) 

Rodinný penzion  www.slapy-penzion.cz 
(11 km od místa konání MS) 

Kemp Cholín   www.kempcholin.xf.cz 
(11 km od místa konání MS - karavany, stany) 

Hotel Hladina   www.hotel-hladina.cz 
(12 km od místa konání MS) 

RS V Zátiší  www.slapy-zatisi.cz 
(12 km od místa konání MS) 

RS Stará Živohošť  www.starazivohost.cz 
(13 km od místa konání MS) 

Hotel Atlantida   www.hotel-atlantida.eu 
(13 km od místa konání MS) 

Hotel Laguna   www.lagunahotel.cz 
(15 km od místa konání MS) 

RS Častoboř  www.rscastobor.cz 
(22 km od místa konání MS) 

RC Krakonoš   www.centrumkrakonos.cz 
(27 km od místa konání MS) 

Juniorcamp   www.zivohost.cz 
(27 km od místa konání MS - karavany, stany) 
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  Nový Knín, královské zlatohorní město, lákalo svým  
bohatstvím zlata již od neolitu. První stopy osídlení se 
zde objevují již v mladší době kamenné. Svědčí o tom   
četné zachované stopy po kutání, pinkové tahy, štoly či 
jednotlivé archeologické nálezy, později také písemnosti     
a mapy. Významná písemná zmínka o Knínu je z roku 
1186, kdy zde byl uzavřen tzv. "Knínský smír", smlouva, 
kterou byla Morava opětovně připojena k Čechám.  
   Rozvoj těžby zlata přivedl do těchto končin horníky    
a v těsném sledu přinesl i rozkvět řemesel. Městečko se 
vzmohlo natolik, že již v roce 1379 mělo vlastní školu.  
V 16. století Nový Knín patřil mezi královská zlatohorní 
města a byl spravován nejvyšším mincmistrem.  
   Za třicetileté války bylo město vydrancováno a doly 
zničeny. Někdejší blahobyt se již nevrátil. Ani později 
opakované pokusy o obnovu těžby k úspěchům nevedly, 
až do 2. pol. 20. století, kdy byly průzkumem potvrzeny 
nové zásoby zlatých rud na ložiskách Čelina a Mokrsko.          

Program a rozdělení soutěží  
Mistrovství světa v rýžování zlata 

2020 

Registrace soutěžících na místě: 
15. až 17. srpna od 11:00 do 20:00 hodin 

Rozdělení soutěží a výše startovného: 

 Neoficiální soutěže 

 Jackpot (4 €) 
 Děti (2 €) 
 

 Oficiální soutěže 

 2členná družstva (30 €) 
 3členná družstva (45 €) 
 5členná družstva (75 €) 
 Junioři do 16 let (10 €) 
 Tradiční pánev -„čína” (20 €) 
 Veteráni (20 €) 
 Ženy (25 €) 
 Muži (25 €) 
 Národní družstva (75 €) 

   Český klub zlatokopů vznikl v r. 1994 po rozdělení      
Československa a prostřednictvím České asociace zlato-
kopů se téhož roku stal také členem Světové asociace 
zlatokopů. 

  Ve své činnosti klub navázal na tradici soutěží v rýžová-
ní zlata pořádaných na území bývalého Československa     
ve dvouletých intervalech již od roku 1979. Nyní střídavě        
s Moravskoslezským klubem zlatokopů a Slovenskou   
asociáciou zlatokopov klub pořádá společná Mistrovství 
České republiky a Slovenské republiky, která se konají 
každoročně. V rámci takto organizovaných soutěží se  
Nový Knín s povodím zlatonosné řeky Kocáby třikrát stal 
dějištěm otevřeného národního mistrovství a v roce 1999 
hostil také účastníky Mistrovství světa KOCÁBA 1999.  

   Nabyté zkušenosti je Český klub zlatokopů spolu s měs-
tem Nový Knín připraven zúročit při konání Mistrovství 
světa v rýžování zlata v roce 2020, k němuž srdečně zve 
jak účastníky, tak i širokou veřejnost. 

   Historii města přibližuje Muzeum zlata, dnes pobočka 
Hornického muzea Příbram, umístěné v historické bu-
dově tzv. Mincovny na náměstí Jiřího z Poděbrad. Zde 
se od 15. století zpracovávalo zlato vytěžené v místních 
revírech a odsud bylo odváženo do mincoven v Praze   
a Kutné Hoře. Od roku 1561 budova sloužila jako sídlo       
perkmistrovského úřadu. Muzeum zlata dokumentuje     
montánní činnost v povodí říčky Kocáby, představuje     
historii těžby a zpracování zlata na Novoknínsku, dějiny 
města, místních řemesel a průmyslu, ale také historii 
soutěží  v rýžování zlata u nás i v zahraničí.      
   V okolí Nového Knína jsou vyznačeny naučné stezky  
s geologicko-hornickou tematikou. Provázejí po stopách 
důlních činnosti zachovaných v okolí Chramiště, Kozích 
a Psích hor, Libčic, Čeliny, Mokrska a hornických osad 
mezi Dobříší a Vltavou od Kamýka po Štěchovice. 

Kontaktní adresy: 

      www.novyknin2020.cz 
      www.zlatokop.cz/CKZ/ 
        www.mestonovyknin.cz 

Doprovodný program MS 2020 

 Slavnostní úvodní průvod 
 Škola rýžování 
 Večerní hudební program 
 Exkurze do hornických lokalit 
 Koncerty ve štole „Josef“ 
 „Se zlatem mě baví svět“ 
 (rodinný program Gold Quest) 

 Ukázky řemesel spojených       
se zpracováním zlata 


