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▶ Místo úvodu
Internet: http://vychodnicechy.info
Informace: Východní Čechy – sdružení měst a obcí, 
Erbenova 919, Dvůr Králové nad Labem

Východní Čechy to je región Velké Pardubické, pardubických 
perníků, Orlických hor, náchodského zámku a vodní nádrže Rozkoš. 
Tak alespoň vidí tento región většina z nás.  Východní Čechy jsou 
co se týče oblíbenosti trochu pozadu v srovnání s Krkonošemi, 
Šumavou nebo jižními Čechy. 

Jeho centrální část kolem řeky Labe tvoří tak trochu fádní 
rovinatá krajina. Směrem na sever se profil regiónu postupně 
mění a krajina je hornatější a také hezčí. Vyvrcholení 
návštěvníka čeká ve formě jedinečných skalních měst v okolí 
Teplic nad Metují, Adršpachu a Broumova. Jak vidět není to 
nijak nezajímavý región. V jeho centrální části leží Hradec 
Králové a Pardubice, dvě města, která ale nejsou typickými 
turistickými destinacemi. Na území regiónu se nachází také 
jedna památka světového významu.  Je to nádherný 
renesanční zámek v Litomyšli zapsaný na seznamu 
světového dědictví UNESCO. Další nádherné renesanční 
zámky najdete v Opočně, Častolovicích a Doudlebech. 
Renesanční domy zdobí zase náměstí v Novém Městě nad 
Metují a horolezce přitahují skalní stěny Adršpašských a 
Teplických skal a Broumovské stěny. V barokním 
komplexu někdejších lázní špitálu Kuks a v blízkém 
Betlému můžete zase obdivovat barokní galerii soch 
významného sochaře M. B. Brauna.

PODZVIČÍNSKO
Podzvičínsko je oblast rozkládající se pod nejvyšší horou 
Krkonošského podhůří, kterou je necelých 700 metrů vysoká 
Zvičina. Táhne se východním směrem od Českého ráje a 
města Jičín až po Dvůr Králové nad Labem. Zejména pro 
rodiny s malými dětmi bude největší atrakcí této oblasti 
zoologická zahrada v Dvoru Králové. V této ZOO žije většina 
zvířat ve volné přírodě a vy si je budete moci v létě prohlížet 
z pohodlí dvoupatrových safaribusů. Atrakce zcela jiného 
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druhu na vás čeká v Kuksi, kde stojí jedinečný komplex 
barokních budov někdejšího špitálu s galerií barokních soch 
od významného barokního sochaře M. B. Brauna. Další 
sochy tohoto barokního mistra najdete v nedalekém 
Betlémě.

▶ Dvůr Králové nad Labem
Internet: www.mudk.cz, www.dvurkralove.cz, www.zoodk.cz
Počet obyvatel: 16 000

Největší atrakcí Dvoru Králové nad Labem je zdejší 
zoologická zahrada, která byla otevřená v roce 1946. V 70. 
letech se z iniciativy tehdejšího ředitele Josefa  Wagnera  
začalo v královédvorské zahradě budovat safari. Ing. 
Wagner, tehdejší ředitel ZOO,   zorganizoval celkem 8 
expedic do Afriky, odkud přivezl kolem 2 000 kusů zvířat. 
Výstavba safari trvala déle než se původně předpokládalo a 
tak safari bylo otevřeno až v roce 1989. Dnes je 
královédvorská zoologická zahrada kombinací klasické ZOO 
se safari. V klasické části ZOO si můžete prohlédnout 
pavilon ptáků, ryb, velkou voliéru a výběhy šelem, slonů a 
opic. Od května až do konce září mají návštěvníci možnost 
prohlídnout si zvířata ve volné přírodě a to ze speciálně 
upravených safaribusů. Ve velkých letních výbězích tady 
můžete pozorovat africké kopytníky a ptáky. 

ZOO Dvůr Králové nad Labem, internet: www.zoodk.cz, 
otevřeno denně od 9.00-18.00 hod. Projížďka na 
safaribusech trvá asi 15-20 minut, v červenci a srpnu se 
pořádají také večerní safari.

▶ Kuks
Asi 40 km severně od Hradce Králové mezi Jaroměří a 
Dvorem Králové se nachází obec Kuks s jedinečným 
architektonickým lázeňským komplexem ze 17. století. 
Barokní komplex nechal postavit hrabě František Antonín 
Špork, syn císařského generála z období třicetileté války. 
Jeho záměrem bylo vybudovat lázeňský komplex, který měl 
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předčit Karlovy Vary. Se stavbou bylo započato v roce 1696 
a vedením byl pověřen italský architekt G. B. Alliprandi. 
Nejdříve byl v blízkosti pramenů postaven lázeňský dům, 
který byl později přestavěn na zámek. Ve stejnou dobu byl 
na kopci na druhé 

Kuks
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straně údolí Labe postaven špitál určený válečným invalidům 
a poddaným zámeckého pana. 

Středobodem špitálního komplexu se stal kostel Nejsvětější 
Trojice s velkou terasou, která sloužila jako galerie pod 
otevřeným nebem. Byly na ní umístěny sochy známého 
barokního sochaře M. B. Brauna. Plastiky, které vznikly v 
letech 1712-19, zobrazují křesťanské ctnosti a neřesti. 
Budova lázní ležících nedaleko ještě říčky Labe byla silně 
poškozena povodněmi v letech 1740 a 1775. Také zámek 
stojící na kopci nad někdejšími lázněmi byl silně poškozen a 
následně opuštěn. V roce 1901 byl pak zámek zbourán a 
zůstalo z něj pouze schodiště. Nedaleko Kuksu se nachází 
Bethlém, přírodní galerie plastik od M. B. Brauna z let 1723-
31. 

KLADSKÉ POMEZÍ
Internet: www.euro-glacensis.cz

Kladské pomezí je oblastí ležící východně od Pozvičinska. 
Táhne se od Jaroměře směrem na sever k česko-polské 
hranici. K největším přírodním atrakcím této oblasti patří 
Adršpašsko-teplické skály, Broumovské stěny a samozřejmě 
Babiččino údolí u České Skalice. Milovníci architektonických 
památek si přijdou na své v Novém Městě nad Metují s 
jedinečným náměstím a renesančním zámkem. Další 
renesanční zámek se nachází v Náchodě, rodném městě 
spisovatele Josefa Škvoreckého, který sem umístil děj své 
knihy Zbabělci líčící revoluční květnové dny roku 1945. 
Milovníci vojenské architektury by měli navštívit někdejší 
pevnost Josefov u Jaroměře, která je zcela ojedinělým 
příkladem fortifikačního umění 18. století. 

Půjčovny kol ČD
Na vybraných železničních stanicích Českých drah v turistický 
atraktivních oblastech si můžete půjčit kolo. Ve východních Čechách 
si kolo můžete půjčit v České Skalici, Jičíně, Turnově a Tanvaldě.

Internet: www.cd.cz/pujcovnykol
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▶ Jaroměř - Josefov
Prvním větším městem, pokud jedete z Hradce Králové 
směrem na sever do Náchodu je dvojměsto Jaroměř -
Josefov. Jaroměř se může pochlubit malým náměstím s 
několika hezkými měšťanskými 

Jaroměř – dům na náměstí

domy a podloubím. Náměstí uzavírá na jedné straně gotický 
kostel sv. Mikuláše. Město se dále může pochlubit dvěma 
díly významného barokního sochaře Matyáše Brauna. Na 
náměstí stojí jeho Mariánské sousoší a na hřbitově zase 
Plačící žena. Zájemce o moderní architekturu potěší 
informace, že se tady nachází  také jedna významná 
památka naší moderní architektury. Jedná se o Wenkeův 
obchodní dům, který navrhl známý český architekt Josef 
Gočár. Dům byl postaven v letech 1910-11 pro zasílatelský 
velkoobchod firmy A. Wenke. Dnes se v domě nachází 
městské muzeum a galerie. Muzejní expozice je věnována 
historii domu a nábytku navrženému architektem Gočárem. 
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V galerii zase najdete expozici s obrazy místních rodáků 
mezi kterými vynikají díla Josefa Šímy. 

Josefov, pevnost - město, ležící asi tři kilometry od 
Jaroměře a dnes tvořící součást města, je vynikajícím 
příkladem fortifikačního umění 18. století. Podobná pevnost -
město se u nás zachovala pouze v Terezíně. Pevnost se 
začala stavět na příkaz císaře Josefa II. v roce 1780 za 
účelem ochrany zemské hranice před pruskou rozpínavostí. 
Stejnému účelu sloužily také pevnosti Terezín a Hradec 
Králové. Josefov byl dostavěn v roce 1787 a od roku 1793 
nesl jméno svého zakladatele. Jak ubíhala léta stali se pro 
Rakousko z pruských nepřátel pruští přátelé a pevnost 
nebyla nikdy obléhána. V roce 1888 byl Josefov jako 
pevnost zrušen. V druhé polovině 19. století se někdejší 
pevnost proměnila na posádkové město a v době válek 
sloužila jako internační tábor. 

V 20. století patřil Josefov k našim typickým posádkovým 
městům. Po srpnové okupaci Československa v roce 1968 
Sovětským svazem se tady až do roku 1991 usídlila 
sovětská armáda. K čemu to vedlo je pořád viditelné i dnes. 
Město chátrá, fasády se rozpadají podobně jako domy, o 
které nikdo moc nepečuje.  Staré nápisy na domech pořád 
připomínají dobu minulou, kdy se u nás budoval socialismus. 
Návštěva Josefova proto může být zajímavá pouze pro 
zájemce o fortifikační umění 18. století popř. pro nostalgiky 
za dobou, kdy bylo vše šedé a kdy se poroučelo větru a 

dešti. K největším turistickým atrakcím 
Josefova patří podzemní chodby, které jsou 
zpřístupněny v délce 1 km a pak lapidárium 
originálních barokních soch Matyáše Brauna 
z Mariánského sloupu na náměstí.

Příjezd a doprava
Autem po silnici 33 z Hradce Králové, odkud je to asi 17 km. Vlakové 
nádraží se nachází dost daleko od centra, nejdříve se dejte směrem 
doprava po Nádražní ulici a pak doleva po Sv. Čecha a Husové. 
Autobusové nádraží se nachází nedaleko náměstí přímo v centru města. 

Informace
Informační centrum, nám. ČSA 16, tel. 491847220, internet: www.jaromer-
josefov.cz. 

PRAKTICKÉ
INFORMACE
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Muzea a galerie
Městské muzeum, Husova 110, otevřeno červenec, srpen út-po od 10.00-
17.00 hod., duben, květen, červenec, září, říjen so, ne od 10.00-16.00 hod. 
Stálá expozice se nachází v novorenesanční budově bývalé radnice a je 
věnovaná dějinám města.

Městské muzeum, Husova třída 295, otevřeno duben-listopad po-pá od 
9.00-17.00 hod., so, ne od 13.00-17.00 hod. Muzeum ve Wenkeově domě s 
expozicí o historii domu a obrazy Josefa Šímy.

Podzemní chodby v pevnosti Josefov, Josefov, otevřeno květen-září 
denně kromě po od 9.00-12.00 a 13.00-17.00 hod., červenec, srpen do 
18.00 hod., duben, říjen so, ne od 9.00-12.00 a 13.00-16.00 hod.

První vojensko-historické muzeum M. Frosta, Masarykovo nám, Josefov, 
internet: www.muzeum.hradecko.com, otevřeno květen-září denně kromě 
po od 9.00-12.00 a 13.00-17.00 hod., duben, říjen so, ne od 9.00-12.00 a 
13.00-16.00 hod. Expozice je věnovaná rakousko-uherské armádě, 1. a 2. 
světové válce a válkám po roku 1945. 

Tip: Od dubna do září se pořádají výlety parním vlakem na trase 
Jaroměř-Náchod.

Železniční muzeum, Nádražní 222, internet: www.spolecnost-zeleznicni.cz, 
otevřeno červenec, srpen denně kromě po od 9.00-16.00 hod., duben, 
květen, červen, září, říjen so, ne od 9.00-16.00 hod. Výstava historických 
lokomotiv se nachází na nádraží.

▶ Česká Skalice
Internet: www.ceskaskalice.cz
Počet obyvatel: 5 500

Česká Skalice, město ležící na břehu vodní nádrže Rozkoš, 
je známá především obdivovatelům díla Boženy Němcové. 
Známá spisovatelka a autorka Babičky tady strávila část 
svého mládí. Děj Babičky, nejznámější knihy spisovatelky, 
se odehrává v Babiččině údolí několik kilometrů severně od 
města. 

Centrum města tvoří Husovo náměstí s několika starými 
měšťanskými domy. Z náměstí vede směrem k řece Úpě 
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ulice Boženy Němcové. Hned na jejím začátku stojí stará 
roubená škola, kterou navštěvovala Barunka Panklová, jak 
zní rodné jméno Boženy Němcové. Dnes se tady nachází 
muzeum a začíná tady naučná stezka Babiččino údolí. 
Když budete pokračovat dále a přejdete na druhou stranu 
řeky narazíte na Maloskalický muzejní areál, který se skládá 
ze tří objektů. 

V muzeu Boženy Němcové, které se nachází v někdejším 
Steidlerově hostinci, najdete expozici o díle a životě 
spisovatelky. 

Škola nedaleko náměstí

Muzeum se nachází v budově, kde se B. Němcova stala v 
roce 1837 královnou prvního jiřinkového bálu. Textilní 
muzeum se nachází hned vedle a obsahuje ukázky 
potištěných textilií a forem pro ruční tisk textilií. Jedná se o 
jediné muzeum u nás, které se specializuje na dějiny textilní 
výroby. Třetím objektem areálu jsou pozůstatky někdejší 
gotické tvrze, která dnes slouží jako výstavní síň. Na 
přelomu srpna a září se tady dodnes konají výstavy jiřin. U 
areálu se nachází druhé zastavení na naučné stezce.
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Příjezd a doprava
Příjezd po silnici číslo 33 vedoucí z Hradce Králové 
do Náchodu. Česká Skalice se nachází na 
železniční trati z Prahy přes Hradec Králové do 
Trutnova. Autobusem se sem dostanete z Prahy, 
Brna, Hradce Králové a Liberce. 

Informace
Informační centrum, Husovo nám. 52, tel. 491453870. Informace, prodej 
map a průvodců, zprostředkování ubytování.

Muzea a galerie
Areál Barunčiny školy, B. Němcové 9, internet: www.bozenanemcova.cz. 
Stará roubená škola s bytem učitele a třídou, kterou navštěvovala Barunka 
Panklová. Škola se nachází nedaleko Husova náměstí v centru města.

Maloskalický muzejní areál, Maloskalická 47, internet: 
www.bozenanemcova.cz. Muzejní areál skladající se z muzea Boženy 
Němcové, textilního muzea TIBA a maloskalické tvrze. 

Cykloturistika
Okruh Boženy Němcové - Cyklistický okruh vede místy spojenými se 
životem naší největší ženské spisovatelky. Okruh vede z České Skalice do 
Babiččina údolí.

Válka roku 1866 - Okruh vede místy bojů mezi rakouskou a pruskou 
armádou v roce 1866.

▶ Ratibořice a Babiččino údolí
Asi tři kilometry severně od České Skalice se nachází 
zámek Ratibořice s parkem a na něj navazující Babiččino 
údolí. Babiččino údolí je dnes přírodní rezervací, kterou 
vede naučná stezka s budovami připomínajícími děj 
„Babičky“.  Naučná stezka dlouhá 7,5 km začíná v České 
Skalici a je vhodná jak pro pěší turistiku tak i pro cykloturisty. 
Na trase se nachází informační tabule s výkladem. První 
úsek hned za městem vede loukami  směrem k bažantnici, 
za kterou stojí lovecký pavilón. Stavění podobných pavilónu 
bylo v období romantismu velice populární a naznačovalo 
zájem zámeckých pánů o přírodu. Za loveckým pavilónem 
začíná zámecká zahrada se zámkem. Původně barokní 
zámek byl v dvacátých letech 19. století přebudován 

PRAKTICKÉ
INFORMACE
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vévodkyní Kateřinou Zaháňskou (paní kněžna z Babičky) na 
empírový zámek. Zámek je zařízen původním nábytkem 
přibližující způsob bydlení šlechty v 19. a na počátku 20. 
století. Zámek je přístupný veřejnosti. Hned u zámku na 
místě dnešního  skleníku se nacházelo původní panské 
bělidlo, kde Božena Němcová, rozená Barbora Panklová s 
rodiči nějakou dobu bydlela.  

Tip pro vozíčkáře: Trasa od parkoviště u Panské hospody až k 
Viktorčinu  splavu má pevný povrch a vede po rovině. Pro lidi na 
vozíku je bez problému zvládnutelná.

Mlýn v Babiččiném údolí

Další budovy spojené s Babičkou se nachází dále na stezce. 
Tou první je Ludrův mlýn a mandl z poloviny 18. století. Mlýn
je zařízen starým lidovým nábytkem a expozice připomíná 
dobu, kdy tady bydlela B. Němcová. Vodní mandl je vybaven 
funkčním zařízením. Nedaleko mlýna narazíte na pomník 
babičky a dětí, nalevo je Panská hospoda a parkoviště. 
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Staré bělidlo
„Bylo to stavení nevelké, ale hezoučké. Okolo oken obrácených k 
východu táhla se vinná réva, před okny pak byla malá zahrádka 
plná růží, fial, rezedky i salátu, petrželky a jiné drobné zeleniny. Na 
severovýchodní straně byl ovocný sad a za ním táhla se louka až ke 
mlýnu. Velká stará hruška stála při samém stavení, kladouc se 
všemi svými ratolestmi na šindelem krytou střechu, pod níž hnízdilo 
mnoho vlašťovic. Uprostřed dvorku stála lípa, pod ní lavička. Na 
jihozápadní straně bylo menší stavení hospodářské a za ním táhlo 
se chrastí a křoví až ke splavu nahoru. Okolo stavení vedly dvě 
cesty. Jedna vozová, kterou mohl nahoru podél řeky k 
rýznburskému dvorci a na Červenou Hůru, aneb dolů ke mlýnu a 
vždy podél řeky až do nejbližšího městečka, malou hodinku cesty 
vzdáleného. Řeka ta je divoká Úpa, která utíká z hor Krkonošských, 
vrhajíc se přes sráze a skály, proplítajíc se úzkými údolinami až do 
roviny, kudy bez překážky do Labe pospíchá, ustavičně mezi 
zelenými břehy, majíc z jedné strany vysoké stráně porostlé 
rozličným stromovím. Zpředu stavení, tesně vedle zahrádky, byl 
chodník podél strouhy, kterou si vedl mlynář od splavu na mlýn. Od 
stavení přes strouhu byl můstek na stráň, kde byla pec a sušírna.“ 

B. Němcová: Babička

Babiččino údolí
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U Panské hospody začíná nejoblíbenější část naučné stezky 
údolím. Stezka vede hezkým údolím  směrem k Starému 
bělidlu a Viktorčinu splavu. Po pravé straně se před vámi 
rozkládají louky s řekou Úpou, po levé straně chodníku vede 
zase uměle vybudovaný kanál přivádějící vodu z Úpy do 
mlýna.  Dalším zastavením je Staré bělidlo, dřevěná roubená 
budova zařízená podle popisu v Babičce. Panklovi, rodiče B. 
Němcové,  tady ale nikdy nebydleli, pouze B. Němcová tady 
strávila jedny prázdniny s dětmi. Za Starým bělidlem se 
nachází Viktorčin splav. Stezka od Viktorčina splavu vede 
dále k rýzmburskému altánu a ke zřícenině hradu Rýzmburk. 
Je třeba říci, že většina návštěvníků končí svou procházku u 
splavu. Pokud budete pokračovat dále, budete za námahu 
odměněni hezkým pohledem do okolí, který se vám nabídne 
od rýzmburského altánu.  

Zámek Ratibořice, otevřeno květen-září denně kromě po od 
10.00-16.00 hod., červenec, srpen do 17.00 hod., duben, 
říjen so, ne od 10.00-15.00 hod. Stejnou otevírací dobu mají 
objekty v Babiččině údolí - Ludrův mlýn, starý mandl a 
Bělidlo. Naučná stezka Babiččino údolí je otevřena od dubna 
do října. Stezka je dlouhá 7,5 km a pokud ji chcete projít 
celou z České Skalice až po zříceninu hradu Rýzmburk 

budete potřebovat asi 3 hod. 
Nejnavštěvovanější úsek od parkoviště u 
Panské hospody po Viktorčin splav 
zvládnete za cca. 30 minut.  

Příjezd a doprava
Návštěvníci přijíždějící autem od České Skalice narazí 

nejdříve na zámek Ratibořice, stojící uprostřed hezké zámecké zahrady s 
řadou vzácných stromů. Do Babiččina údolí se dostanete, když projedete 
kolem parkoviště u zámku a zaparkujete na parkovišti u Panské hospody.

▶ Náchod
Internet: http://mestonachod.cz, www.icnachod.cz
Počet obyvatel: 21 000

Náchod byl založen v 13. století jako hrad, kolem kterého 
pozvolna vyrostlo město, určený k ochraně staré obchodní 

PRAKTICKÉ
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stezky spojující české království s Polskem. Centrum města 
tvoří čtvercové Masarykovo náměstí, kterému dominuje 
budova barokní Staré radnice postavené v polovině 17. 
století C. Luragem a C. Serenou. Před bílou budovou s 
hodinovou věží se nachází pranýř z roku 1531. Naproti na 
druhé straně náměstí stojí novorenesanční budova Nové 
radnice s vyhlídkovou terasou na hodinové věži postavená 
počátkem 20. století. Bílou fasádu radnice zdobí sgrafity s 
historickými motivy podle návrhu Mikoláše Aleše. Další 
zajímavou budovou náměstí je secesní budova divadla 
postavená v letech 1912-14 a budova hotelu a divadla 
Beránek. Komplex se může pochlubit zajímavým interiérem 
s původní malířskou výzdobou, ke které patří také opona od 
M. Aleše. Církevní architekturu na náměstí reprezentuje 
kostel sv. Vavřince s dvěmi věžemi ze 16. století postavený 
v renesančním stylu. Na kopci nad náměstím stojí 
renesanční zámek, který vznikl přestavbou gotického hradu 
v letech 1566-1614. Na zámku se můžete kromě jiného 
prohlédnout sbírku starých tapisérií. 

Příjezd a doprava
Ideálním dopravním prostředkem je automobil 
popřípadě autobus. Do Náchodu se dostanete přímým 
autobusovým spojem z Prahy a dalších 
východočeských měst. Vlakové spojení je špatné. 
Autobusové a vlakové nádraží se nachází vedle sebe 
asi 500 metrů od centra města.

Informace
Informační a cestovní centrum, Kamenice 144, internet: 
www.icnachod.cz. 

Muzea a galerie
Zámek, otevřeno duben, říjen v so, ne od 9.00-16.00 hod., květen-září 
denně kromě po od 9.00-17.00 hod.

Galerie výtvarného umění, Smiřických 272, internet: www.gvun.cz,  
otevřeno denně kromě po od 9.00-12.00 a 13.00-17.00 hod. Galerie se 
nachází v někdejší jízdarně u zámku a najdete v ní expozice ruského 
malířství 19. století.

PRAKTICKÉ
INFORMACE
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▶ Nové Město nad Metují 
Internet: www.novemestonm.cz
Počet obyvatel: 10 000

Nové Město nad Metují je v srovnání s ostatními našimi 
městy relativně novým městem. Bylo založeno až v roce 
1501. Centrum města s hezkým náměstím s měšťanskými 
domy se zachovalo v podobě z první poloviny 17. století. Za 
svůj jednotný charakter „vděčí“ paradoxně požáru z roku 
1626, který zničil podstatnou část domů. Jeho tehdejší 
majitel a také zakladatel města  Jan Černčický nechal po 
požáru postavit fasády domů s podloubím, které prodal 
obyvatelům. Ti si pak na pozemku za fasádou postavili 
zbytek domu. Druhou pamětihodností po náměstí, které bylo 
vyhlášeno památkovou rezervací, je zámek. 

Zámek v bezprostřední blízkosti náměstí byl postaven v 16. 
století a v polovině 17. století byl přestavěn v barokním stylu. 
Jeho dnešní podoba je z let 1908-40. Tehdejší majitelé -
bohatá rodina Bartoňů - pověřila  přestavbou zámku 
známého brněnského architekta Dušana Jurkoviče, který 
provedl úpravy v duchu secesního slohu, který je patrný 
zejména v interiérech. Součástí zámeckého areálu je také 
francouzský park a miniaturní plastiky z dílny M. B. Brauna, 

který byly původně na zámku Kuks. 
Památník B. Smetany v bezprostřední 
blízkosti zámku připomíná časté návštěvy 
skladatele, který zde navštěvoval svého 
synovce.

Příjezd a doprava
Z Hradce Králové je to 17 km autem severním směrem. Vlakem z Hradce 
Králové nebo Náchodu, autobusem z Prahy, Brna, Hradce Králové, 
Náchodu a Ostravy.

Informace
Turistické informační centrum, U Zázvorky 1210, tel. 491470331. Další 
infocentrum se nachází v městském muzeu v ulici Na Zadomí 1226, tel. 
491470289. Veřejný internet. 

PRAKTICKÉ
INFORMACE
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Muzea a galerie
Zámek, Husovo nám., otevřeno červenec, srpen denně od 9.00-17.00 hod., 
duben-červen, září-říjen denně kromě po od 9.00-16.00 hod. Zámecké 
interiéry, moderní české malířství a sochařství. 

Městské muzeum, Na Zadomí 1226, internet: www.muzeum-nmnm.cz, 
otevřeno květen-září po-pá od 9.00-17.00 hod., so, ne od 9.00-12.00 a 
13.00-17.00 hod., říjen-duben út-ne od 13.00-16.00 hod. Dějiny a příroda 
města a okolí.

Cestou k Adršpašsko-teplickým skalám a Broumovským 
stěnám budete ve směru od Náchoda projíždět městečko 
Police nad Metují. Obklopeno horami leží v kotlině nedaleko 
hranice s Polskem. Nachází se na území Broumovské 
chráněné oblasti uprostřed Broumovských hor. 

Centrum města, které bylo založeno nedaleko kláštera 
založeného mnichy řádu benediktinů, tvoří malé náměstí s 
několika hezkými měšťanskými domy. Nejhezčím domem na 
náměstí je budova radnice s podloubím a hezkou věží s 
hodinami.  Původně se jednalo o obytný dům opata 
Bennona, který od roku 1740 slouží jako radnice. Z dalších 
významných  architektonických památek tady najdete 
původně gotický kostel přestavěný v době baroka nesoucí 
jméno Nanebevzetí Panny Marie, budovu staré dřevěné 
školy z roku 1785, která dnes slouží jako muzeum. 

Asi 7 km od města se nachází Hvězda, oblíbené výletní 
místo s barokní kaplí Marie Sněžné, která byla postavená 
podle návrhu K. I. Dientzenhofera. Milovníci přírody určitě 
zaujme stolová hora Ostaš se skalním labyrintem  tvořící 
dominantu krajiny.

▶ Broumov
Internet: www.broumov-mesto.cz, www.broumovsko.cz
Počet obyvatel: 8 500

Úplně na severu Východních Čech v Broumovském výběžku 
leží Broumov, město jehož dominantou je benediktinský 
klášter. Klášter v Broumově spolu s klášterem v Polici nad 
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Metují založil na hranicích svého království král Přemysl 
Otakar II. Řada podobných klášterů, které byly stavěny jako 
opora královské moci byla postavená také na jihu a západě 
Čech.  Broumovský klášter stojí na vysokém ostrohu nad 
řekou Stěnavou. Dnešní podoba kláštera pochází z doby 
baroka. Impozantní areál byl postaven podle projektu 
známého barokního stavitele K. I. Dientzenhofera a skládá 
se ze samotné klášterní budovy,  klášterního kostela sv. 
Václava, gymnázia, klášterní knihovny a několika 
hospodářských budov. 

V refektáři kostela se nachází replika tzv. Turínského plátna, 
která tady byla objevena. Od svého vzniku až do roku 1945 
sloužil klášter řádu benediktinů. V padesátých letech 20. 
století sloužil tehdejšímu komunistickému režimu jako 
internační tábor pro kněze, později v něm byl umístěn archiv 
ministerstva vnitra. Klášterní areál za léta budování 
socialismu nesmírně zpustl a zchátral. S opravou bylo 
započato až po roce 1989, kdy byl klášter navrácen opět 
církvi. 

Všichni, kdo se zajímají o církevní architekturu, by si měly 
prohlédnout  vesnické barokní kostely v okolí Broumova. 
V bezprostředním okolí města se v malých vesnicích 
nachází osm barokních kostelů a několik menších církevních 
staveb, které v 18. století nechali pro své farníky postavit  
opati broumovského kláštera. Jedná se o zajímavý  soubor 
barokních staveb pečlivě vsazených do krajiny s kterou 
vytvářejí jednotný celek. Všechny jsou viditelné z 
mateřského kláštera v Broumově a všechny navrhovala 
dvojice otec a syn Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové. 
Všechny z nich jsou bohužel nachází v zchátralém stavu 
podobně jako jejich domovský klášter - stav typický pro 
všechny církevní stavby v oblasti někdejších Sudet. 
Jednotlivé kostely hledejte v těchto vesnicích Šonov, 
Božanov, Bezděkov, Vižňov, Heřmánkovice, Otovice, 
Ruprechtice a Vernéřovice. Na Hvězdě nedaleko Police 
nad Metují objevíte zase barokní kapli navrženou K. I. 
Dientzenhoferem.
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Příjezd a doprava
Autem přes Hradec Králové a Náchod. Autobusem z 
Náchodu, Hradce Králové a dalších východočeských 
měst. Příjezd vlakem možný ale spojený s častým 
přesedaním. 

Informace
Informační centrum, Mírové nám. 56, tel. 491524168, internet: 
www.broumovsko.cz. 

Muzea a galerie
Klášter, otevřeno duben-říjen denně kromě po od 9.00-16.00 hod. 

Muzeum Broumovska, Klášter 1, otevřeno květen-září denně 
kromě po od 8.00-12.00 a 13.00-17.00 hod. Vlastivědné 
muzeum se nachází v prvním patře kláštera. 

CHKO Broumovsko leží v nadmořské výšce  350 až 880 
metrů a její rozloha je 410 km2. Jedinečností chráněné 
krajinné oblasti Broumovsko je její skalní reliéf se skalními 
městy a  stolovými horami. K nejcennějším částem 
Broumovska patří národní přírodní rezervace Adršpašsko-
teplické skály a Broumovské stěny. Územím CHKO probíhá 
evropské rozvodí mezi Baltským a Severním mořem.

▶ Broumovské stěny
Internet: www.broumovsko.cz

Národní přírodní rezervace Broumovské stěny se nachází 
několik kilometrů jižně od Broumova. Jedná se o pískovcový 
hřbet asi 12 km dlouhý vytvářející četné rokle, skalní 
bludiště, kterými vede rozsáhlá síť turistických stezek. Hlavní 
turistická trasa vede po hřebenu Broumovských stěn a 
umožňuje návštěvníkům jedinečné pohledy dolu do údolí 
řeky Stěnavy. Tím se Broumovské stěny liší od Adršpašsko-
teplických stěn, kde turistické stezky vedou údolím a 
návštěvník obdivuje krásu a jedinečnost přírody pohledem 
zezdola. Na hřebenu stěn byla v roce 1733 K. I. 
Dientzenhoferem postavená barokní kaple s půdorysem ve 
tvaru hvězdy. Od Hvězdy je nádherná vyhlídka do okolí, stojí 
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tady restaurace a začíná tady několik turistických tras. 
Broumovské stěny jsou přístupné jak pro pěší tak i pro 
cykloturisty na horských a trekkingových kolech. Přístup do 
stěn je možný z několika míst např. z Broumova, Police nad 
Metují, Martínkovic, Křinic, Hlavňova, Slavného, Machova a 
Bočanova. 

Cyklobusem do Broumovska
Od května do září jezdí do oblasti Broumovského výběžku cyklobusy 
z Hradce Králové a Náchodu. Autobusy jezdí na trase: 

Hradec Králové-Náchod-Police n. M.-Teplice n. M.-Adršpach

Náchod-Kudowa Zdroj-Karlow-Radkow-Broumov (bus jezdí přes 
Polsko)

Internet: www.branka.cz/vylety.htm

▶ Adršpašsko-teplické skály
Internet: www.adrspach.cz, www.teplickeskaly.cz
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Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály leží 
asi 20 km severně od Náchodu. Jedná se o oblast o rozloze 
asi 1 800 ha, která přitahuje zejména pěší turisty a 
horolezce, kteří tady najdou vynikající podmínky pro lezení.  
Pěší turisté tady zase mají k dispozici asi 70 km značených 
stezek, na své si přijdou také cykloturisté. Turistika se zde 
začala rozvíjet v 19. století, kdy se začala také budovat síť 
turistických stezek. Adršpašsko-teplické skály jsou součástí 
chráněné krajinné oblasti Broumovsko. V průběhu milionů let 
tady vlivem přírody vznikly jedinečné přírodní útvary 
vytvářející zajímavá skalní města s vysokými skalními 
stěnami, stolovými horami, hlubokými kaňony a malými 
jezírky. 

Tip: Trasa od parkoviště k jezírku v Adršpašských skalách vede 
většinou po rovinatém a písčitém terénu bez prudkých stoupání a 
není fyzicky náročná. 

Adršpašské skály jsou pojmenovány podle zříceniny hradu 
Adršpach a nachází se jižně od města Dolní Adršpach. 
Východiskem pro seznámení se s touto částí je parkoviště u 
hotelu Skalní město, kde se nachází dvě vstupní brány. 

Nedaleko jedné z nich se nachází malé jezírko a tady začíná 
asi 3,5 km dlouhá turistická stezka, která vede skalním 
městem. Na konci trasy na vás čekají dva vodopády a 
Adršpašské jezírko, které si můžete prohlédnou také z 
pramic. Odtud vede stezka dále k Teplickým skalám. Lépe 
ale bude, když se vrátite zpět na parkoviště. 

Teplické skály se dají navštívit také z Teplic nad Metují, kde 
turistická stezka začíná na parkovišti u hotelu Orlík u silnice 
směrem do Dolního Adršpachu. Vstup do skalného města se 
nachází asi 1,5 km od začátku stezky. Okruh Teplickými 
skalami je dlouhý asi 6 km. 
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Informace
Infocentrum, Horní 13, Teplice nad Metují, tel. 491581197, internet: 
www.teplickeskaly.cz. 

Infocentrum Adršpach, Dolní Adršpach 26, tel. 491586012, internet: 
www.skalyadrspach.cz. Informační centrum je u vstupní brány nedaleko 
železniční stanice.
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HRADECKO
Hlavní město Královehradeckého kraje určitě nebude tou 
hlavní destinací pokud vyrazíte do východních Čech. Město 
se ale může pochlubit hezkým starým náměstím a pokud 
máte malé děti určitě byste neměli vynechat návštěvu 
zdejšího akvária s podvodním tunelem. Milovníci moderní 
architektury zase do Hradce Králové jezdí za secesními a
funkcionalistickými stavbami architektů J. Gočára a J. 
Kotěry, kteří jsou také architekty nového Hradce 
postaveného počátkem 20. století na pravém břehu Labe. 

Originální muzeum betlému najdete v Třebechovicích 
pod Orebem, obci ležící asi 10 km východně od Hradce 
Králové. K nejhezčím exponátům muzea patří Třebechovický 
betlém, který vznikal celých 40 let. Zhotovili ho koncem 19. a 
začátkem 20. století dva lidový umělci. Jesličky jsou 7 metrů 
dlouhé, 3,5 metrů vysoké a 2 metry hluboké a nachází se v 
něm více než 200 pohyblivých postav. 

Asi 12 km západně od Hradce v Hrádku u Nechanic stojí 
zámek z 19. století s parkem o ploše 15 ha. Zámek byl 
postaven v letech 1841-54 ve stylu windsorské gotiky pro F. 
A. Harracha. Interiér zámku vám přiblíží bytovou kulturu 
šlechty v 19. století a v parku se nachází hezké golfové 
hřiště. V Smiřicích vás čeká barokní zámek s kostelem. Asi 
10 km severovýchodně od Hradce Králové v blízkosti obce 
Chlum došlo 3. 7. 1866 k bitvě mezi pruskou a rakouskou 
armádou. Na památku této bitvy stojí zde památník. 

▶ Hradec Králové
Internet: www.hradeckralove.org
Počet obyvatel: 100 000

Hradec Králové leží uprostřed roviny na soutoku Labe a 
Orlice. Archeologický průzkum dokazuje, že toto území bylo
obydleno již v 12. století před n. l. Dnešní město bylo 
založeno v roce 1225 Přemyslem Otakarem I. a to na místě, 
kde kdysi stála slovanská osada. Od 14. století byl Hradec 
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Králové věnným městem českých královen. Jako první tady 
sídlila Eliška Rejčka, vdova po českém králi Václavovi II. Z 
tohoto období pochází označení „Králové“ v názvu města. 

Dnešní město se skládá z dvou zcela odlišných částí -
starého města a nového města. Staré město bylo v letech 
1765-80 obklopeno silnými hradbami, které Hradec 
proměnily v největší pevnost země. V 80. letech 19. století 
byly hradby strženy a tím začala proměna města. Na druhé 
straně řeky Orlice začalo tak počátkem 20. století prakticky 
na zelené louce růst nové město. Architektonické ztvárnění 
nového Hradce bylo svěřeno do rukou dvou významných 
architektů Jana Kotěry a Josefa Gočára.

Centrum starého města tvoří velké náměstí nepravidelného 
tvaru nazývané Velké náměstí, na které navazuje Malé 
náměstí. Dominantou Velkého náměstí je kostel sv. Ducha, 
který nechala postavit královna Eliška Rejčka.  
Nejvýznamnější gotická stavba města se začala stavět v 
roce 1307. Původní gotická stavba utrpěla během četných 
požárů hodně škod a koncem 18. století byla proto 
přestavěna v gotickém stylu. Další přestavba chrámu 
proběhla v duchu neogotiky v druhé poloviny 19. století. 
Kostel sv. Ducha je jedním z mála kostelů u nás, které byly 
postaveny z cihel. Pozornost návštěvníka si zaslouží 
zejména gotický oltář z roku 1494. Dalším uměleckým 
pokladem je obraz našeho předního barokního mistra Petra 
Brandla. Bílá věž, která stojí hned vedle kostela, byla 
postavena v druhé polovině 16. století. 

Ve zvonici věže se nachází druhý největší zvon země. 
Jmenuje se Augustin a je z 15. století. Kromě toho je tady 
vyhlídková  terasa s hezkým pohledem na staré město. 
Nedaleko věže na západní straně náměstí stojí budova 
radnice postavena v 15. století. Původně gotická radnice 
byla v 19. století rozšířena o druhé patro, které bylo 
ztvárněno v empírovém stylu. Jednou z nejskvostnějších 
budov na náměstí je biskupská residence, která stojí na 
jižní straně náměstí vedle kostela. Barokní rezidence byla 
postavena v letech 1709-10. Vedle stojící barokní palác U 
Špuláků z poloviny 18. století patří k nejhezčím příkladům 
barokní architektury města. 
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Také kostel Nanebevstoupení Panny Marie, který stojí 
vedle paláců byl postaven v období baroka. Vznikl podle 
plánů  architekta Carla Luraga v letech 1654-66 a o sto let 
byl přestavěn. Vnitřek kostela zdobí obrazy Petra Brandla 
znázorňující sv. Jana Nepomuckého a sv. Ignáce.

Kromě těchto příkladů staré architektury zdobí Hradec také 
několik moderních budov, které si zaslouží zmínku. První z 
nich je budova Grandhotelu Bystrica na ulici Čs. armády,  
okružní silnicí kolem starého města. Hotel byl postaven v 
letech 1903-4 podle plánu architekta Jan Kotěry a je 
jedinečným příkladem secesního stylu u nás. 

Druhou budovou je Východočeské muzeum stojící na 
nábřeží nedaleko hotelu, které navrhl také Jan Kotěra. 
Muzeum je považováno za jeho nejlepší dílo. Další vynikající 
příklad moderní architektury představuje budova Tylova 
gymnázia stojící na Tylově nábřeží na druhé straně řeky v 
nové části města. Budovu postavenou  v letech 1925-27 

navrhoval Josef Gočár.

Příjezd a doprava
Hradec leží asi 110 km východně od Prahy, přibližně 
polovina trasy vede po dálnici. Ve směru z Brna nebo 
Olomouce se sem dostanete přes Svitavy. Dobré 
autobusové spojení z Prahy a dalších větších měst, 
vlakem se do Hradce Králové dostanete přes 
Pardubice. Autobusové a železniční nádraží leží vedle 

sebe v nové části města. Do starého města se z nádraží dostanete pěšky 
za cca. 20 minut, když půjdete pořád rovně směrem k Labe. 

Informace
Informační centrum, Gočárova 1225, tel. 495534485, internet: www.ic-
hk.cz, otevřeno po-pá od 8.00-17.30 hod.  Informační centrum se nachází v 
nové části města asi 5 min. pěšky od nádraží. Pobočka se nachází na 
Velkém náměstí 165 ve starém městě.

Muzea a galerie
Galerie moderního umění, Velké nám. 139, otevřeno denně kromě po od 
9.00-12.00 a 13.00-18.00 hod. České malířství 20. století (Filla, Kubišta, 
Váchal, Tichý, Zima, Muzika, Josef Čapek).

PRAKTICKÉ
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Muzeum východních Čech, Eliščino nábř. 465,  otevřeno denně kromě po 
od 9.00-12.00 a 13.00-17.00 hod.  Expozice je věnována životu a kultuře lidí 
v 19.-20. století. 

Atrakce pro děti
Obří akvárium, Envi dům, Baarova ulice 1663 / 10, tel.  495534555, 
otevřeno denně kromě po od 9.00-18.00 hod. www.obriakvarium.cz. Tady 
se můžete seznámit s rybičkami a flórou jižní a střední Ameriky. V pět metrů 
dlouhém a osm metrů širokém akváriu se nachází 40 druhů  jihoamerických 
ryb. Ryby můžete pozorovat z podmořského tunelu, který nabízí pohled 
jakoby z mořského dna. Druhá část expozice je věnovaná tropickému 
pralesu. 

ORLICKÉ HORY A PODHŮŘÍ 
Internet: www.euro-glacensis.cz

Orlické hory táhnoucí se podél hranice s Polskem a jejich 
nejvyšší vrchol Velká Deštná nabízí ideální podmínky pro 
milovníky přírody. V létě tady můžete procházet naučnými 
stezkami, v zimě si na své přijdou vyznavači lyžování. K 
nejatraktivnějším turistickým cílům pod Orlickými horami 
patří nádherný renesanční zámek Opočno, další 
renesanční zámek na vás čeká v Doudlebech a 
Častolovicích asi 10 km od Rychnova nad Kněžnou. 

Zámek Častolovice byl po roce 1989 navrácen svým 
původním majitelům z rodu Šternberků. Jeho současná 
majitelka Diana Sternbergová zámek nechala zrestaurovat a 
zámecké pokoje zpřístupnila návštěvníkům. Na zámku se 
nachází také mini zoologická zahrada. 

Zájemci o vojenskou historii si v této oblasti mohou 
prohlédnout části vojenského opevnění, které bylo 
vybudováno v období první republiky. Dělostřelecké 
pevnosti Bouda a Hanička se skládají z několika 
samostatných vojenských objektů, které byly součástí 
opevnění hranic někdejšího Československa a které byly 
částečně propojeny podzemními chodbami.
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▶ Rychnov nad Kněžnou
Internet: www.rychnov-city.cz, www.euro-glacensis.cz, 
www.rychnovsko.cz, www.e-rychnovsko.cz
Počet obyvatel: 12 000

Centrum Rychnova tvoří obdélníkové náměstí nazývané 
Staré náměstí s jednopatrovou budovou radnice z počátku 
19. století a pamětní deskou Magdaleny Dobromily 
Rettigové, která ve městě v roce 1825 dopsala svou známou 
Domácí kuchařku.  

Město pod Orlickými horami je v myslích mnoha lidi pevně 
spojeno se spisovatelem Karlem Poláčkem. Dům s koňskou 
hlavou, o kterém se Poláček zmiňuje hned v úvodu své knihy 
„Bylo nás pět“, tady pořád ještě stojí. Najdete ho v Tylově 
ulici nedaleko říčky Kněžná, která protéká městem. 

„Do školy chodím každý den kolem jednopatrového domu, na 
kterém je štít s nápisem Martin Bejval. A pod tím jest tiskacím 
písmem napsáno: Povoznictví a obchod uhlím. Ten nápis je modře 
a červeně vymalovány a po obou stranách jsou zkřížená kladívka, 
což se mi velice líbí. A ještě více se mně líbí koňská hlava, co je 
přidělaná mezi dvěma okny v prvním patře.“ 

K. Poláček: Bylo nás pět

Další zajímavosti najdete asi 500 metrů od náměstí v okolí 
rychnovského zámku. Barokní zámek nechal v 17. století 
postavit rod Kolovratů, který je vlastníkem zámku i dnes. 
Měli by sem zamířit zejména zájemci o dějiny a umění. Na 
zámku je umístěna expozice Muzea Orlických hor a v 
zámecké obrazárně si můžete prohlédnout malířské umění 
našich umělců 17. a 18. století. 

Nedaleko zámku stojí kostel Nejsvětější Trojice, gotický 
kostel ze 16. století s barokním průčelím. V renesanční 
zvonici stojící vedle kostela se nachází Kryštof, třetí největší 
zvon Čech a Moravy ulitý v roce 1602. 
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Příjezd a doprava
Rychnov leží asi 40 km východně od Hradce 
Králove. Z Hradce Králové se sem dostanete 
autobusem nebo vlakem. Doprava autobusem je 
pohodlnější, vlakem musíte 1-2x přestupovat. 

Informace
Informační centrum, Svatohavelská 105, tel. 494 539 027, internet: 
www.rychnovsko.cz, otevřeno po-pá 8.00-17.00 hod., so, ne 8.00-12.30 
hod. Informační centrum se nachází nedaleko náměstí. Informace o 
ubytování, prodej map a průvodců. 

Muzea a galerie
Kolowratský zámek, Zámek, otevřeno denně kromě po od 9.00-13.00 a 
14.00-17.00 hod., v zimě otevřeno pouze do 16.00 hod. V jednom křídle je 
umístěna zámecká galerie, dále na zámku najdete expozici muzea a galerie 
Orlických hor. 

Muzeum a galerie Orlických hor, Zámek 1, internet: www.moh.cz,  
otevřeno denně kromě po od 9.00-13.00 a 14.00-17.00 hod., v zimě 
otevřeno pouze do 16.00 hod. Expozice věnovaná městu a jeho okolí. 

Židovský synagoga a památník K. Poláčka, Palackého 602, otevřeno 
duben-září denně kromě po od 9.00-13.00 a 14.00-17.00 hod., říjen pouze 
do 16.00 hod. Expozice přibližuje dějiny židovské komunity v Orlických 
horách a život spisovatele K. Poláčka. 

Památník K. Plachetky, Jiráskova 2 (budova bývalých kasáren), otevřeno: 
po-pá 8.00-12.00 a 13.00-15.00 hod. Ornitologická sbírka obsahující asi 700 
vypreparovaných ptáků. 

▶ Opočno
Internet: www.opocno.cz

Renesanční zámek v Opočně vznikl přestavbou gotického 
hradu v druhé polovině 16. století. V průběhu další 
přestavby, kterou po roce 1700 vedl G. B. Alliprandi byly 
strženy renesanční fasády a také severní křídlo budovy. 
Zámek je od roku 1634 ve vlastnictví rodiny Colloredo, která 
zde v průběhu staletí shromáždila cennou sbírku obrazů. 
Kromě zámecké galerie si zde můžete prohlédnout  sbírku 
zbraní ze 16.-19. století a knihovnu. Knihovna obsahuje asi 
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12 000 knih. K nejstarším patří „Liber cronicarum“, kniha 
vedut evropských měst, která byla vydaná v roce 1493 v 
Norimberku. Anglický lesopark z 19. století, který navazuje 
na zámecký areál má rozlohu 22 ha. O něco dále se nachází 
zámecká obora s muflony a jeleny. 

Zámek Opočno, otevřeno duben, říjen v so, ne od  10.00-
17.00 hod., květen.září denně kromě po od 9.00-17.00 hod.

PARDUBICKO 
Centrum Pardubicka jsou Pardubice známé především 
tradiční výrobou perníků a Velkou Pardubickou. Kromě toho 
mohou Pardubice návštěvníkovi nabídnout zachovalé 
centrum města z kterého vyniká náměstí se starými 
měšťanskými domy. 

V Kladrubech nad Labem východně od Pardubic se 
nachází světoznámý hřebčín, kde se chová starokladrubské 
plemeno koně určené pro kočáry evropských královských 
dvorů. Dominantou oblasti je gotický hrad Kunětická hora, 
která je oblíbeným turistickým cílem. 

V Lázních Bohdaneč na vás kromě léčebných procedur 
čeká také několik funkcionalistických staveb J. Gočára, v 
Holicích si můžete prohlédnout památník cestovatele Emila 
Holuba s expozicí afrických zvířat a severně od Pardubic v 
Opatovicích na vás čeká jedinečné technické dílo z 
minulosti. Je to Opatovický kanál z 15.-16. století, kterým 
protékala voda z Labe určená k napájení rozsáhlé soustavy 
rybníků.

▶ Pardubice
Internet: www.pardubice.cz
Počet obyvatel: 90 000

Druhé největší město východních Čech leží na řece Labe. 
Podobně jako Hradec  Králové také Pardubice se skládají z 
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dvou částí - starého města a nové části postavené v 19. 
století. Centrum starého města tvoří obdélníkové 
Pernštýnovo náměstí lemované starými měšťanskými 
domy. Náměstí ve své dnešní podobě pochází z období po 
roku 1507, kdy bylo původní náměstí zničeno velkým 
požárem. V jeho středu stojí morový sloup z roku 1675. 
Měšťanské domy lemující náměstí pochází z 16.-18. století. 
Jedním z nejstarších je dům U Jonáše s popisným číslem 
50, který byl postaven v letech 1507-1515. Poznáte ho lehce 
podle postavy Jonáše a velryby, které zdobí jeho fasádu. V 
přízemí domu se nachází výstavní síň. 

Další hezkou budovou náměstí je radnice bohatě zdobená 
sgrafity. V Klášterní ulici nedaleko náměstí stojí gotický 
kostel ze 14. století, který byl postaven z iniciativy Arnošta z 
Pardubic, pražského arcibiskupa a rádce krále Karla IV. 
Dnešní vzhled obdržel kostel v 16. století. Pernštýnská ulice 
vás z náměstí přivede po několika stech metrech k zámku, 
který stojí nedaleko ústí řeky Chrudimky do Labe. 

Zámek v dnešní podobě vznikl v 16. století, kdy byla 
někdejší vodní pevnost přestavěna na zámek. Dnes v zámku 
sídlí východočeské muzeum a galerie.

 Staré město spojuje s novou částí města gotická Zelená 
brána ze 16. století, která byla součástí městských hradeb. 
Nedaleko brány se nachází kostel sv. Bartoloměje ze 16. 
století, který byl počátkem 20. století restaurován. V kostele 
se nachází hrobka někdejšího majitele města Vojtěcha z 
Pernštejna. Hrobku z první poloviny 16. století najdete v 
presbyteriu.  Naproti Zelené bráně stojí Grandhotel

navržený známým architektem Josefem 
Gočárem, který byl postaven v 30. letech 
20. století. 

Příjezd a doprava
Pardubice leží na hlavní železniční trati z Prahy do 
Ostravy, z obou směru dobré železniční spojení. 

Autobusem z Prahy, Brna, Hradce Králové a všech východočeských měst. 
Železniční a autobusové nádraží se nachází asi 100 metrů od sebe. Do 
starého města se dostanete pěšky za cca 20 minut, když  se dáte po 
Palackého ulici a pak po třídě Míru. Oběma ulicemi jezdí také autobusy, 
vystoupit musíte u Grandhotelu.

PRAKTICKÉ
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Informace
Informační centrum, třída Mírů 60, tel. 466612474, 466613223, otevřeno 
denně od 8.00-20.00 hod. Informace, prodej map, zprostředkování 
ubytování.

Muzea a galerie
Východočeské muzeum, Zámek 3, otevřeno denně kromě po od 9.00-
18.00 hod.

Východočeská galerie 3, Zámek, internet: http://www.vcg.cz, otevřeno 
denně kromě po od 9.00-18.00 hod. Trvalá expozice českého umění 20. 
století.

Galerie U Jonáše, Pernštýnovo nám. 50. Současné umění.

Jiné
Pardubice jsou známe jako město perníků a proto nikoho nemůže překvapit, 
že se tady každoročně v květnu konají slavnosti perníku.

CHRUDIMSKO A HLINECKO 
Turistickým magnetem této oblasti je především příroda 
s rozsáhlými lesy pokrývajícími svahy Železných hor. 
Chrudim nacházející se v severní části oblasti je starým 
historickým městem s bohatou loutkářskou tradicí a 
loutkářským muzeem. Do Hlinska na jihu oblasti by měli 
zamířit návštěvníci se zájmem o lidovou architekturu. 
Nedaleko Hlinska se totiž nachází skanzen lidovým staveb z 
18.-19. století představující vesnickou architekturu z oblasti 
Vysočiny. Pokud hledáte rekreaci u vody vydejte se na 
přehradu Seč na řece Chrudimce. 

▶ Hlinsko
Internet: www.hlinsko.cz
Počet obyvatel: 10 000

Do Hlinska se jezdí zejména kvůli lidové architektuře. 
Soubor lidových staveb a řemesel Vysočina, jak se zdejší 
skanzen oficiálně nazývá, se nachází na několika místech.
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Veselý kopec

Nejhezčí částí skanzenu a současně místem, kde je nejvíce 
budov je oblast nazývaná Veselý kopec ležící asi 9 km od 
města. Veselý kopec najdete, když po odbočení z hlavní 
silnice č. 343, kterou pojedete z Hlinska se dáte do 
Svobodných Hámrů. Tady si hned na začátku vesnice 
můžete prohlédnout vodní hamr a starý mlýn. O několik 
kilometrů dále na Veselém kopci najdete několik desítek 
staveb lidové architektury z oblasti Vysočiny. V nedaleké 
vesnici Možděnice stojí několik roubených domů. Součástí 
skanzenu je také část Hlinska zvaná Betlém. 

SVITAVSKO 
Hlavní atrakcí Svitavska a to dokonce světového významu je 
město Litomyšl. Nádherný renesanční zámek, který tady 
stojí je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO. 
Na zámku si můžete prohlédnout rodný dům skladatele 
Bedřicha Smetany. Ve městě se dále nachází muzeum 
grafika J. Váchala a za shlédnutí stojí také podélné náměstí 
lemované desítkami renesančních měšťanských domů. 
Moravská Třebová se může pochlubit městskou 
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památkovou rezervací a v Poličce se zase zachovalo 
městské opevnění. Toulavcovy maštale severozápadně od 
Poličky jsou zajímavým skalním městem, které potěší 
všechny milovníky přírody. 

▶ Litomyšl
Internet: www.litomysl.cz
Počet obyvatel: 10 000

Litomyšl, rodné město Bedřicha Smetany, který se zde 
narodil v roce 1824, leží asi 50 km jihovýchodně od 
Pardubic. Leží v nadmořské výšce něco málo nad 300 metrů 
a je obklopeno nízkými pahorky. Jedna se o jedno z 
nejstarších míst obydlených míst. První zmínku o městě, 
přesněji hradu Slavníkovců, najdeme v Kosmove kronice.  
Dnešní město vzniklo z osady ležící na tzv. Trstenické 
stezce, obchodní stezce vedoucí z Čech na Moravu. Dnešní 
protáhlé náměstí se zastavbou z obou stran je toho 
názorným dokladem. Litomyšl zažila svůj největší rozkvět v 
16. století a to v době, kdy jeho majitelem byl  Vratislav z 
Pernštejna. Nový majitel nechal ve městě postavit 
renesanční zámek, který je dnes chloubou města a který 
je od roku 1999 zapsán je seznamu světového dědictví 
UNESCO. 

Zámek - Je to jeden z nejhezčích renesančních zámků u 
nás, který vyniká zejména nádhernou sgrafitovou výzdobou. 
Důvodem zapsání na seznam byla výjimečná celistvost 
renesančního zámku, který představuje dokonalý příklad 
šlechtické rezidence období renesance. Zámek byl postaven 
italskými architekty v letech 1568-81 na místě původního 
gotického hradu. Je hezkým příkladem tzv. moravské 
renesance. 

Jedná se o jeden z mála renesančních zámku u nás, který 
nebyl v pozdějším období přestavěn. To je důvod proč je tak 
zámek tak vzácný a proč patří k světovému dědictví. 
Dvoupatrový zámek o čtyřech má půdorys čtverce. Vnitřní 
nádvoří je lemováno třemi patrami arkád. Vnější zdi zámku 
jsou ze všech strán vyzdobeny sgrafity ve formě malých 
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obdélníčků (tzv. psaníček), které jsou prý všechny jiné. Zcela 
unikátní částí zámku je barokní divadlo z roku 1798, které 
bylo jedním z prvních u nás. Divadlo se zachovalo spolu s 
původními kulisami a rekvizitami. Součástí zámeckého 
komplexu byl také pivovar, kde se v roce 1824 narodil 
hudební skladatel Bedřich Smetana. 

Zámek, internet: www.litomysl.cz/zamek, otevřeno květen-
srpen denně kromě po od 9.00-12.00 a 13.00-17.00 hod., v 
září do 16.00 hod., říjen pouze v so, ne od 9.00-12.00 a 
13.00-16.00 hod.

Centrum dnešního města tvoří dlouhé náměstí vzniklé podél 
někdejší obchodní stezky z hezkými měšťanskými domy z 
15.-16. století. Náměstí připomínající spíše jednu dlouhou 
ulici nese jméno nejznámějšího rodáka města hudebního 
skladatele Bedřicha Smetanu. Protože Litomyšl byla v 
minulosti často postihována požáry je většina domu 
lemujících náměstí až z 18.-19. století. Měšťanské domy s 
podloubím mají nádherné barokní a klasicistní průčelí. 
Jednou z centrálních budov je budova staré radnice stojící 
přibližně uprostřed náměstí. Původní gotická radnice má 
dnes barokní průčelí. 

Z období baroka se kromě průčelí na náměstí zachovalo 
také několik dalších památek. Tou nejvýznamnější je 
piaristický klášter s kostelem Povýšení sv. Kříže
postavený v první polovině 18. století. Ke klášteru se 
dostanete od radnice Rettigovou ulicí a Toulovcovým 
náměstím. Piaristé jako řád zdůrazňující vzdělání vybudoval 
vedle areálu kláštera gymnázium, ve kterém se dnes 
nachází muzeum. Na zdejším piaristickém gymnáziu 
studoval a později jako profesor působil spisovatel Alois 
Jirásek, který do města zasadil děj několika svých povídek. 
Nejznámější z nich je Filosofská historie, příběh ze života 
litomyšlských studentů v 19. století. Dalším významnou 
osobností, která v Litomyšli působila byl malíř, grafik a 
spisovatel Josef Váchal. S dílem a životem tohoto našeho 
čelného představitele symbolismu se můžete seznámit v 
Portmoneu
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Příjezd a doprava
Litomyšl leží na silnice vedoucí z Hradce Králové do 
Svitav a Olomouce asi 55 km jihovýchodně od Hradce 
Králové. Parkovat můžete přímo v centru na náměstí. 
Příjezd vlakem je spojený s přestupem v Chocni na 
trase Praha-Olomouc. Železniční nádraží se nachází asi 
1 km od náměstí na severním okraji města. Autobusová 
doprava je výhodnější. Jezdí sem přímé linky z Prahy, 
Brna, Hradce Králove, Pardubic a dalších měst. 
Autobusové nádraží je asi 500 metrů jižně od náměstí. 

Informace
Informační centrum, Smetanovo nám 72, tel. 461612161, otevřeno po-pá 
od 9.00-19.00 hod., so, ne od 9.00-15.00 hod., mimo sezonu otevřeno do 
19.00/14.00 hod., v neděli zavřeno. Zprostředkování ubytování, internet, 
prodej map a průvodců. 

Muzea a galerie
Portmoneum, Terezy Novákové 75, otevřeno květen-září od 9.00-12.00 a 
13.00-17.00 hod. Nástěnné malby a nábytek od malíře, grafika a 
spisovatele Josefa Váchala (1884-1969).

Regionální muzeum, Jiráskova 9, otevřeno duben-říjen od Muzeum je 
umístěno v bývalém piaristickém gymnáziu. Stálá expozice je věnovaná 
dějinám města a okolí, část expozice se nachází  na zámku. 

Městská galerie, Smetanovo nám. 110 (dům U Rytířů). 

Festivaly
Na přelomu června a července se v Litomyšli koná mezinárodní operní 
festival Smetanova Litomyšl. 

PRAKTICKÉ
INFORMACE
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UBYTOVÁNÍ S TENISEM

Máte rádi aktivní odpočinek?   Rádi si zahrajete 
tenis?   Chcete poznat jižní Čechy?

UBYTOVÁNÍ
Dva menší apartmány pro dvě osoby s možností přistýlky.  
Jeden větší apartmán se dvěmi lůžky v oddělené ložnici 
a třemi přistýlkami. 

Apartmány jsou vybaveny kuchyňkou s lednicí, elektrickým 
vařičem, TV se satelitem, WC a sprchovým koutem.

U domu je malý venkovní bazén a krb, možnost posezení na 
terasách.

TENIS
Součástí pozemku jsou dva tenisové kurty. 

REZERVACE
Věra Hronzová, Otín 100, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel. 775 661 184
E-mail: hronzova@ubytovani-tenis.cz
Internet: www.ubytovani-tenis.cz
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LÉTO  S TENISEM   
A  ANGLIČTINOU

Zájemcům o dovolenou uprostřed hezké jihočeské 
přírody, kteří chtějí spojit příjemné s užitečným 

nabízíme prázdninové pobyty s intenzivním kurzem 
angličtiny ve spojení s tenisem.

Obsah kurzu přizpůsobíme požadavkům zákazníka.  

Termín: červenec, srpen, pondělí-pátek
Počet hodin: 4 vyučovací hod. denně, 20 hod. týdně
Minimální počet účastníků: 4
Cena: 2 000 Kč/osobu a týden 

REZERVACE
Jazyková škola Hallo English
Pravdova 1113/II., 377 01 Jindřichův Hradec
Tel. 776 050 082, 777 560 363 
E-mail: skola@halloenglish.cz
www.halloenglish.cz
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MÍSTO PRO VAŠI REKLAMU 

CENA REKLAMY

ROZMĚRY               cca 10x18 cm
FOTOGRAFIE        1
CENA                         1 Kč/za jedno zobrazení*
MIN. CENA              500 Kč
TEXT                          zasílejte v bežném textovém editoru
FOTO                         zasílejte ve formátu JPG
OBJEDNÁVKY         Jazyková škola Hallo English
                                     Pravdova 1113/II. 
                                     377 01 Jindřichův Hradec
                                     E-mail: skola@halloenglish.cz
                                     Tel. 777 560 363 

* jedním zobrazením je  myšleno jedno stáhnutí průvodce, min. počet 
objednaných zobrazení je 500 (počet stáhnutí dokladujeme oficiální 
statistikou návštěvnosti serveru)
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www.petro.cz

Tento průvodce byl bezplatně stažen

z internetové stránky
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