
 

 
Turistický průvodce III. zajímavosti z českých hradů a zámků 1 

 



 

 
Turistický průvodce III. zajímavosti z českých hradů a zámků 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turistický pr ůvodce III. 
zajímavosti z českých hrad ů a zámků 
 Jiří Glet 
 říjen 2016 jako 40.publikace vydavatelství 
 Vydavatel: Pavel Kohout ( www.kknihy.cz ) 
  
 ISBN: 
 epub: ISBN 978-80-7570-005-6 
 mobi: ISBN 978-80-7570-006-3 
 pdf: ISBN 978-80-7570-007-0 

 

  



 

 
Turistický průvodce III. zajímavosti z českých hradů a zámků 3 

  



 

 
Turistický průvodce III. zajímavosti z českých hradů a zámků 4 

Úvod ............................................................................................................. 5 

Liberecký kraj................................................................................................ 6 

1. Z hradu Bezdězu na Máchovo jezero .................................................... 7 

2. Z hradu Sloupu na Panskou skálu ....................................................... 10 

3. Hrad Trosky, pověst o Babě a Panně .................................................. 13 

4. Z hradu Frýdlantu na zámek Grabštejn a do Hrádku nad Nisou ........... 15 

5. Ze zámku v Zákupech do České Lípy .................................................. 19 

6. Ze zámku Sychrova do Českého Dubu................................................ 22 

7. Z Turnova na zámek Hrubý Rohozec a hrad Frýdštejn ........................ 25 

8. Zámek v Jilemnici ............................................................................... 28 

Královéhradecký kraj................................................................................... 31 

9. Pověst o hradu Kosti ........................................................................... 32 

10. Ze zámku v Ratibořicích do České Skalice ........................................ 35 

11. Vrchlabí je nástupním místem do našich nejvyšších hor Krkonoš ...... 38 

12. Zámek Hrádek u Nechanic ................................................................ 41 

13. Ze zámku v Opočně do Dobrušky...................................................... 43 

14. Ze zámku v Rychnově n.K. na zámek v Doudlebech nad Orlicí.......... 46 

15. Ze zámku v Náchodě na zámek v Novém Městě nad Metují .............. 49 

Pardubický kraj ........................................................................................... 54 

16. Ze zámku v Pardubicích na hrad Kunětická hora ............................... 55 

17. Zámek v Litomyšli je zapsán do památek UNESCO........................... 58 

18. Zámek ve Slatiňanech ....................................................................... 61 

19. Ze zámku v Cholticích na hrad Lichnici.............................................. 63 

20. Ze zámku v Chrastu na hrad Košumberk ........................................... 65 

21. Zámek Nové Hrady bývá nazýván českým Versailles ........................ 67 

Další knihy ze série ..................................................................................... 69 

Tiráž ........................................................................................................... 70 

  



 

 
Turistický průvodce III. zajímavosti z českých hradů a zámků 5 

 

Úvod  

V třetím dílu turistického průvodce navštívíte poslední české tři kraje a to 
Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj. V dalších dvou dílech se pak již 
vydáte na Moravu a do Slezska. 

Taky v tomto dílu se jako obvykle vydáte na 21 rodinných výletů. Základem 
těchto výletů jsou sice naše hrady a zámky, o kterých se zase dozvíte mnoho 
zajímavostí, navštívíte však taky další turistické cíle a atraktivity, expozice určené 
dětem a krásnou přírodu. 

Můžete navštívit hrad Bezděz, Sloup, Trosky, Kost, Frýdlant, Košumberk a řadu 
dalších. Východní Čechy jsou krajem krásných zámků a mnoho z nich dle tohoto 
turistického průvodce můžete taky navštívit. Tak zde uvedu alespoň zámky 
Zákupy, Grabštejn, Sychrov, Ratibořice, Hrádek u Nechanic, Slatiňany, Nové 
Hrady, Opočno a Litomyšl. 

Poněvadž se jedná o rodinné výlety, myslel jsem samozřejmě rovněž na děti. 
Tak například s nimi můžete navštívit Muzeum Čtyřlístku v Doksech, Muzeum 
panenek a medvídků v Troskovicích u hradu Trosky, Kočičí hrádek u zámku ve 
Slatiňanech, Šťastnou zemi v Radvánovicích u Turnova, Muzeum hraček 
v Rychnově nad Kněžnou Muzeum domečků, panenek a hraček v Litomyšli 
a expozice na zámku v Zákupech, Sychrově, Pardubicích a na hradech Kunětické 
hořea Frýdlantu. 

K létu patří vodní radovánky a tak u některých turistických cílů jsou uvedeny 
plavecké areály, letní a přírodní koupaliště. V severních a východních Čechách 
můžete taky poznat pěknou přírodu Lužických a Jizerských hor, Orlických hor, 
Krkonoš, Českého středohoří, Českého ráje a Polabí. 

Jiří Glet 
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Liberecký kraj 
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1. Z hradu Bezd ězu na Máchovo jezero 

 

Gotický hrad Bezděz, dominanta Máchova kraje, byl nejenom opěrným bodem 
královské moci v severních Čechách, ale výrazně se zapsal taky do našich 
národních dějin. 

Hrad byl založen na kopci 604 m. n. m. v roce 1264 českým králem Přemyslem 
Otakarem II. Když tento král v roce 1278 padl na Moravském poli, na hradě 
Bezdězu byl vězněn teprve sedmiletý kralevic Václav, budoucí král Václav II., se 
svou matkou Kunhutou. Král Václav II. taky dokončil stavbu, vybudováním 
nejcennější části hradu, kapli zasvěcené archandělu sv. Michalu. 

Albrecht z Valdštejna na hradě v 17. století založil klášter augustiánů 
poustevníků a pak hrad patřil emauzskému klášteru. V 18. století však byl již hrad 
opuštěn a začal se měnit ve zříceninu. Hrad je postupně rekonstruován. Bezděz 
silně zapůsobil na básníka Karla Hynka Máchu, který jej navštívil celkem šestkrát. 

Můžete si prohlédnout areál hradu s královským palácem, purkrabství a gotickou 
kapli archanděla sv. Michala. Z Velké věže, vysoké 30 m, je jedinečný rozhled po 
Českém středohoří. 
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Čertova věž je vysoká 20 m a její název vysvětluje tato pověst: Ve věži prý se 
usídlili čerti a rušili bohoslužby. Podařilo se je však vyhnat, právě díky tomu, že 
hradní kaple byla zasvěcena  archanděli sv. Michalovi, vítězi nad ďáblem. Podle 
přístupové cesty na hrad jsou postaveny barokní kapličky křížové cesty. 

Máchovo jezero 

 

Pod hradem Bezdězem se na ploše 284 ha rozkládá Máchovo jezero. Jeho 
původní název byl Velký rybník, který v roce 1366 založil císař Karel IV. 

Máchovo jezero je velmi oblíbené rekreační místo. Na břehu jezera, 
obklopeného borovými lesy, jsou čtyři velké písečné pláže a možnost sportovního 
vyžití na toboganech, šlapadlech, surfech a lodičkách. Je zde řada hotelů, kempů 
a chatových osad. V letní sezóně je v provozu taky lodní doprava a výletní parníky 
brázdí vlny jezera. 

Uprostřed jezera se nacházejí dva ostrůvky zvané Myší zámek a Kachní ostrov. 
Tyto ostrůvky jsou však veřejnosti nepřístupné, neboť jsou významnými 
ornitologickými rezervacemi. Na pískovcové skále Myšího zámku se zachovaly 
zbytky středověké tvrze, které byly romanticky upraveny v 19. Století. 
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Doksy  

Na jižním břehu Máchova jezera leží městečko Doksy, významné středisko 
rekreace. Doksy byly založeny již ve 13. století a dnešní ráz městečka je převážně 
empírový. Ze zdejších památek vyniká ve Valdštejnské ulici stojící renesančně – 
barokní zámek s věží, obklopený anglickým parkem.  Na náměstí vás zaujme 
barokní mariánský sloup a nad náměstím stojí barokní kostel sv. Bartoloměje 
a Nanebevzetí Panny Marie. 

Památník K. H. Máchy 

V Máchově ulici, v bývalém roubeném špitálu, má sídlo Památník K. H. Máchy. 
V památníku si můžete prohlédnout expozici věnovanou době a dílu tohoto 
romantického básníka a ukázky různých vydání Máchova Máje. Taky je zde 
umístěna expozice věnována rybářství a rybníkářství na Českolipsku 
a nejvýznamnějším rybníkům v regionu.  

Muzeum Čtyřlístku 

Na komiksových příbězích Čtyřlístku vyrostla již nejedna generace čtenářů 
a čtenářek a taky dnešním dětem se Ćtyřlístky líbí. Co si budeme povídat, taky 
mnozí dospělí rádi sáhnou po Čtyřlístku a zejména staré sešity jsou mezi sběrateli 
velmi ceněny. 

Proč však muzeum těchto seriálových komiksů bylo založeno právě v Doksech? 
No proto, že ve zdejším kraji vlastně Čtyřlístek vznikl. Výtvarník Jaroslav Němeček, 
který před šestačtyřiceti lety úspěšný komiks vytvořil, má totiž nedaleko Doks 
chalupu, na které často pobývá. Většina komiksových příběhů se v okolí Doks taky 
odehrává. Z Doks se staly Třeskoprsky, z hradu Bezdězu hrad Bezzub 
a z Máchova jezera rybník Blaťák. Muzeum Čtyřlístku bylo zřízeno ve Valdštejnské 
ulici, v podkroví městské knihovny v Doksech. 

Můžete si zde prohlédnout Pinďu, Bobíka, Myšpulína a Fifinku v životní velikosti, 
nahlédnete do Fifinčiny kuchyně a seznámíte se s Myšpulínovými vynálezy. Děti si 
mohou v muzeu hrát a kreslit, pro nejmenší návštěvníky jsou připraveny naučné 
hry s tématikou komiksu. Muzeum Čtyřlístku v Doksech, to je prostě zábava pro 
celou rodinu. 



 

 
Turistický průvodce III. zajímavosti z českých hradů a zámků 10 

2. Z hradu Sloupu na Panskou skálu  

 

Skalní hrad Sloup je skvělou ukázkou toho, jak naši předkové dokázali využít 
přírodního terénu k vybudování pevnosti. Hrad stojí na osamoceném pískovcovém 
suku, který dosahuje výšky 35 m. Hrad byl postaven koncem 13. století 
šlechtickým rodem Ronovců a střežil starou solnou cestu z Míšně do Žitavy. 
V průběhu dalších staletí hrad patřil několika šlechtickým rodům. V době 
husitských válek se zde dokonce usadil loupeživý rytíř Mikeš Pancíř ze Smojna, 
který z hradu podnikal loupeživé nájezdy na lužická města. Za třicetileté války byl 
hrad obsazen a následně vypálen švédskými vojsky. 

V roce 1680 daroval hrad hrabě z Kokořova poustevníkům, kteří skalní prostory 
upravovali podle svých představ a dali hradu současný vzhled. Ve skále vytesali 
nové místnosti a výklenky pro křížovou cestu a z jedné velké skalní místnosti zřídili 
chrám zastřešený kopulí. Poustevníci žili na hradě až do roku 1785, kdy poustevnu 
císař Josef II. zrušil. 

Na vrcholu skály se nachází vyhlídkové terasy přibližně 90 m dlouhé a 60 m 
široké, které jsou porostlé borovicemi a duby. Na terasách najdete taky sochu 
poustevníka, který se dívá dalekohledem směrem k Samuelově jeskyni. Tuto 
jeskyni můžete navštívit na turistické cestě vyznačené od hradu. Na horní plošině 
je zajímavá hladomorna vyhloubená do skály a její stěny jsou kolem dokola pokryty 
reliéfy a rytinami, které tu kdysi dávno vytvořili lidé vězněni na hradě Sloupu. Přímo 
pod hradem se nachází hradní rybník.  
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Samuelova jeskyn ě 

Tuto jeskyni vyhloubil Samuel Görner, který v ní počátkem 18. století žil. Tento 
svérázný poustevník zde vyráběl brýle a dalekohledy, i když byl vyučený 
zahradníkem. Samuelova jeskyně se skládá z předsíňky, která zároveň sloužila 
jako kuchyň, a obytné místnosti s okny. V roce 1735 pak poustevník přesídlil do 
poustevny na hradě Sloupu a jeskyně zůstala opuštěná. Skála s jeskyní byla 
upravena jako vyhlídka. Z této vyhlídky je pěkný pohled na Sloup, Nový Bor 
a Lužické hory. 

Malebná obec Sloup v Čechách leží na úpatí Lužických hor. V obci stojí barokní, 
empírově upravený zámek, který je však veřejnosti nepřístupný. Na zámek 
navazuje zahrada a zámecký park. V zámecké zahradě je krásná barokní kašna 
s postavou Neptuna a delfínem. V zámeckém parku rostou cenné dřeviny a pěkná 
lipová alej vede až k barokní kapli sv. Jana Nepomuckého. V obci stojí rovněž 
barokní kostel sv. Kateřiny a řada barokních soch, z nichž vyniká mariánský sloup 
a Kalvárie. 

Radvanecký rybník 

Na severním okraji obce Sloupu v Čechách, uprostřed lesů, leží Radvanecký 
rybník s travnatou a písčitou pláží, který je oblíbeným přírodním koupalištěm. Je 
zde taky restaurace s letní terasou, letní tábořiště s chatkami, hřiště na plážový 
volejbal, skluzavka a půjčovna loďek. 

Pokud se vám zalíbilo pobýt v kraji rybníků, čistých lesů a romantických skal, 
můžete si udělat ještě výlet k přírodní památce Panské skály, která stojí asi 9 km 
severozápadně od hradu Sloupu. Na této cestě navštívíte taky dvě městečka se 
starobylou sklářskou tradicí, Nový Bor a Kamenický Šenov. 

Nový Bor 

Městečko Nový Bor se nachází přibližně 4 km severozápadně od hradu Sloupu. 
V okolí dnešního Nového Boru a Cvikova vznikly první sklářské hutě již ve 13. 
století, v době kdy českému království vládl král Přemysl Otakar II. V tomto kraji 
byly totiž výborné podmínky pro rozvoj sklářství. Byly zde hluboké lesy, které 
poskytovaly palivo pro tavbu skla a zejména pak zde na povrch vystupovaly 
vydatné křemenné žíly a právě křemen byl potřebnou surovinou pro tavení skla. 

Městečko Nový Bor je však mladé. Ještě počátkem 18. století zde stával pouze 
statek a pak ves, která byla v roce 1757 povýšena na městečko. Ještě v 18. století 
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Nový Bor získal jako sklářské město světovou proslulost. V městečku je taky 
známá sklářská škola. 

Na náměstí Míru stojí barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie se vzácnými 
rokokovými varhanami. Ve městě stojí taky řada hodnotných empírových domů. 

Sklářské muzeum 

V jednom empírovém domě na náměstí Míru má sídlo Sklářské muzeum. Je 
v něm umístěna zajímavá expozice o historii a vývoji sklářství v regionu od 17. do 
20. století. Kromě samotných sklářských výrobků dokumentuje muzeum ukázky 
pracovních postupů, například malování, broušení a rytí skla. Můžete si zde taky 
prohlédnout modely sklářských dílen.  

Kamenický Šenov 

Další sklářské městečko Kamenický Šenov najdete přibližně 5 km západně od 
Nového Boru. Městečko leží na rozhraní Lužických hor a Českého středohoří. 

První zmínka o obci pochází z roku 1362, na město však byl Kamenický Šenov 
povýšen až v roce 1900. Kamenický Šenov je známý svoji slavnou sklářskou 
tradicí, která sahá až do 17. století. Světovou proslulost pak získal výrobou 
křišťálových lustrů. V roce 1856 zde byla založena sklářská škola, se zaměřením 
a umělecké zpracování skla, první škola tohoto druhu v Evropě. Ve městě stojí 
barokní kostel sv. Jana Křtitele a řada historických domů z 18. a 19. století. 

Sklářské muzeum 

V historické budově naproti kostela má sídlo sklářské muzeum. Zdejší zajímavá 
muzejní expozice zahrnuje především ryté a broušené sklo ze 17. až 20. století 
a křišťálové lustry. V muzeu se konají rovněž krátkodobé historické výstavy 
a výstavy prezentující práce současných sklářských výtvarníků. 

Panská skála 

Na okraji Kamenického Šenova se nachází přírodní památka, čedičový vrch 597 
m. n. m., který je nejznámější geologickou rezervací u nás. Panskou skálu znáte 
z oblíbené filmové pohádky Pyšná princezna. Právě u této skály se na svém útěku 
ukrývají princ Miroslav s princeznou Krasomilou. 
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V 18. století zde býval lom, ve kterém dnes můžete spatřit pěknou ukázku 
sloupové odlučnosti čediče. Nacházejí se zde pěti až šestiboké pravidelné 
čedičové sloupce o průměru 20 – 40 cm, které jsou až 12 m dlouhé. Tento 
zajímavý přírodní, kamenný útvar připomíná píšťaly varhan, a proto se taky nazývá 
Kamenné varhany. Pod Panskou skálou je romantické malé jezírko. 

Panská skála patří mezi naše největší turistické atrakce a je hojně navštěvovaná 
našimi i zahraničními turisty. Z Panské skály je taky pěkný výhled na městečko 
Kamenický Šenov a okolní krajinu. 

 

 

3. Hrad Trosky, pov ěst o Bab ě a Panně 

 

Hrad Trosky je symbolem Českého ráje. Takovou siluetu hradu se dvěma 
věžemi na čedičových vyvřelinách nenajdete totiž nikde jinde na světě. 

Hrad nechal postavit v roce 1380 Čeněk z Vartenberka. Základem hradu se staly 
dvě věže na čedičových skaliscích, které lidé výstižně pojmenovali. Vyšší a štíhlejší 
57 m byla pojmenována Panna a nižší pak Baba 47 m. Hřbet mezi dvěma skalisky 
byl zastavěn hradními budovami a opevněn hradbou. 

Hrad Trosky získal později český král Václav IV., který jej věnoval pánům 
z Bergova. Za časů vlády pánů z Bergova taky pochází nejznámější pověst o Babě 
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a Panně: Na Babě sídlila stará Bergovna, která vyznávala kalich. Na Panně zase 
bydlila její vnučka, katolička. Tyto dvě příbuzné se často hádaly a to nejenom pro 
svoji víru. Jednoho dne přinesl posel na hrad zprávu, že mladé šlechtičně její milý 
padl v boji. Nešťastná dívka se vrhla z věže dolů a na nádvoří hradu zůstala ležet 
mrtvá. Teprve teď si stará Bergrovna uvědomila, že ji vnučka vlastně velmi chybí, 
opustila hrad a cestovala po světě. Záhy však taky ukončila svoji životní pouť. 

Ještě jedna pověst se váže k tomuto hradu a pochází rovněž z doby panování 
pánů z Bergova:  Ota z Bergrova přepadl a vyplenil opatovický klášter. Na základě 
této historicky doložené události vznikla pověst, že ve zříceninách hradu je ukryta 
část opatovického pokladu. Pod věží Panny je prý do země zapuštěn velký kámen 
a právě pod ním je poklad ukrytý. Nikdo však nedokázal tímto kamenem pohnout. 
Dnes už je kámen zavalen pod velkou vrstvou suti a nelze se k němu dostat.  

V 15. století se na hradě usadil loupeživý rytíř Kryštof Šof z Helfenburka a jeho 
kumpán Švejkov. Z hradu pak podnikali loupeživé výpravy do okolí. Za třicetileté 
války na hradě pobývali císařští a taky Švédové. V roce 1648 pak Švédové hrad 
vypálili, ten už nebyl obnoven a stal se zříceninou. 

Na hradě můžete vystoupit na věž Babu a na vyhlídku pod věží Panna. Je zde 
krásný výhled na Český ráj. Při dobré viditelnosti lze spatřit taky Prahu, Mladou 
Boleslav a Turnov. Můžete dohlédnout až k Českému středohoří, Lužickým 
a Jizerským horám a Krkonoším. 

Muzeum panenek a medvídk ů v Troskovicích 

Pod hradem Trosky leží malebná obec Troskovice. V obci má sídlo Muzeum 
panenek a medvídků. Zavzpomínáte si zde na své dětství a taky dětem se zde 
bude dozajista líbit. V muzejní expozici je umístěno více než dva tisíce exponátů, 
představujících vývoj panenek a medvídků od roku 1840 až po současnou 
uměleckou produkci. 

Podtrosecká údolí  

Milovníci krásné přírody Českého ráje se mohou vydat do přírodní rezervace 
Podtroseckých údolí. Plavky si vezměte sebou. Jsou zde rybníky, květnaté louky 
a vodní toky v kaňonovitých údolích, které jsou lemované pískovcovými skalami. 

Z osmi rybníků je největší a nejznámější rybník Věžák o rozloze 9 ha, který si 
zahrál v úspěšné televizní komedii Marie Poledňákové z roku 1978, Jak dostat 
tatínka do polepšovny. Taky sousední rybník Vidlák si zahrál v této televizní 
komedii. V Proseckých údolích jsou dále rybníky Krčák, Hrudka, Rokytňák, Dolní 
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rybník, Nebák, na jehož ostrohu stával středověký hrad Nebákov, a Podseminský 
rybník. 

 

 

4. Z hradu Frýdlantu na zámek Grabštejn a do 
Hrádku nad Nisou 

 

Frýdlant je našim nejseverněji položeným hradem. Jeho vznik je spojen 
s mocným šlechtickým rodem Ronoviců, kteří ve 13. století vybudovali gotický hrad 
na čedičové vyvýšenině nad říčkou Smědou. V 16. století za panování šlechtického 
rodu Redernů byly přistavěny zámecké renesanční budovy zdobené sgrafity, čímž 
vzniklo ojedinělé spojení dvou stavebních slohů. 

Do historie hradu a zámku, jakož i celého severu Čech, významně zasáhla 
postava vojevůdce Alberta z Valdštejna, který byl povýšen na vévodu frýdlantského 
a právě hrad Frýdlant se stal sídelním hradem celého frýdlantského vévodství. 
Šlechtický rod Clam – Gallasů nechal v roce 1801 zpřístupnit část hradu a hrad se 
tak stal nejstarším hradním muzeem ve střední Evropě. Dnes patří hrad a zámek 
Frýdlant k nejvýznamnějším a nejnavštěvovanějším památkám v naši zemi, 
především díky svým bohatě vybaveným interiérům a krásnému prostředí.  
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Můžete si zde například prohlédnout hradní muzeum, které je zaměřené na 
třicetiletou válku a osobu Albrechta z Valdštejna, dále zbrojnici, hradní kapli sv. 
Anny a sbírku dýmek. Ve zcela unikátní zámecké kuchyni si můžete udělat 
představu, jak se vařilo na zámku. V zámecké obrazárně si prohlédnete díla 
barokních mistrů a na zámku můžete obdivovat taky sbírky porcelánu, skla 
a dobový nábytek. 

Hradní expozice pro d ěti 

Na hradě Frýdlantu se konají taky speciální prohlídky pro děti. V několika 
hradních místnostech mohou děti zjistit, jak se zde dříve žilo a hospodařilo. 
Podívají se do hodovní síně, ve které je nachystána hostina a seznámí se s hrami, 
které se ve středověku na hradech hrály. Mohou rovněž usednout do královského 
křesla, vzít do ruky meč a namalovat si obrázek. 

Kolem hradního a zámeckého areálu je opevnění s baštami a zámecký park. 
V zámeckém pivovaru se vaří dobré pivo, které návštěvníkům prostě chutná. 

Ve městě Frýdlantu a jeho okolí se natáčel film režiséra Alfréda Radoka z roku 
1956 Dědeček automobil. Na hradě a zámku ve Frýdlantu se točila taky televizní 
pohádka z roku 1997 režiséra Zdeňka Zelenky Rumplcimprcampr.  

Městské muzeum Radnice, M ěstské muzeum Špitálek 
a Frýdlantský betlém 

Taky samotné městečko Frýdlant v Čechách nabízí hned několik turistických 
atrakcí. Na náměstí T. G. Masaryka stojí novorenesanční radnice s věží. Věž je 
veřejnosti přístupná. V radnici má sídlo Městské muzeum. Návštěvníci si zde 
mohou prohlédnout například malou galerii obrazů, Valdštejnskou místnost, 
selskou jizbu, měšťanský pokoj a hudební salonek. Na tomto náměstí stojí rovněž 
barokní mariánský sloup a ve městě najdete taky renesanční kostel Nalezení sv. 
Kříže. 

Nedaleko Masarykova náměstí v ulici Míru má sídlo Městské muzeum Špitálek. 
Jsou zde umístěny expozice věnované archeologii, řemeslům a historii města. 

V jednom domku na Zahradní ulici je umístěn Frýdlantský betlém. Tento 
mechanický betlém tvořil jeho autor Gustav Simon dlouhých šedesát let. Je na něm 
130 pohyblivých a 50 statických figur. V domku je rovněž umístěna expozice 
věnována historii, rekonstrukci a restaurování Frýdlantského betlému. 
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Železniční muzeum ve Frýdlantu  

Železniční muzeum se nachází v bývalé lokomotivní výtopně ve Frýdlantu 
v Čechách. Je zaměřené především na historii z provozu úzkorozchodné dráhy 
Frýdlant – Heřmanice. Je zde například umístěna výstava fotografií a dokumentů, 
historická úzkokolejná, motorová lokomotiva, vozy a modelová zahradní železnice.  

Nad Frýdlantem se zvedá vrch 399 m. n. m., na kterém stojí 21 m vysoká 
rozhledna zvaná Frýdlantská výšina. Je zde dobře vidět na Frýdlantský zámek, 
severní svahy Jizerských hor a dohlédnete taky do Polska. 

Zámek Grabštejn 

Náš výlet pokračuje návštěvou zámku Grabštejna, který se nachází přibližně 15 
km jihozápadně od hradu Frýdlantu. Původně gotický hrad Grabštejn ze 13. století 
byl v 16. století přestavěn na nádherný renesanční zámek, jaký neměl ve střední 
Evropě obdoby. Na zámku se vystřídala řada šlechtických majitelů, mezi nimi 
i Valdštejnové. Současná klasicistní podoba zámku a jeho bohaté vnitřní vybavení 
je zásluhou posledních šlechtických majitelů, kterými byli Clam – Gallasové.  

Na zámku si můžete prohlédnout zámecké pokoje šlechticů, služebnictva 
a úředníků, kteří spravovali panství. Zámecké pokoje jsou vybaveny obrazy, sklem, 
porcelánem a dobovým nábytkem. Můžete si taky prohlédnout hradní sklepení. 

Zámek je zajímavý rovněž svou zámeckou kaplí sv. Barbory. Původně gotická 
kaple byla přestavěna do renesanční podoby a je zdobena nástěnnou malbou 
pokrývající stěny i strop. Ze zámecké věže můžete dohlédnout do Německa 
a Polska. V okolí zámku vznikl rozsáhlý zámecký park s řadou cenných dřevin. 

Hrádek nad Nisou 

Jen asi 3 km západně od zámku Grabštejna se nachází městečko Hrádek nad 
Nisou. Městečko leží na okraji Lužických hor. Na náměstí stojí barokní radnice 
a barokní morový sloup sv. Anny Samotřetí. Za náměstím stojí původně gotický, 
později renesančně a barokně upravený kostel sv. Bartoloměje a nedaleko od něj 
pseudorománský evangelický kostel. Ve městě najdete rovněž barokní budovu 
bývalého zámku a několik historických dřevěných a zděných domů ze 17. a 18. 
století. Městečko má velmi pěkné okolí. 

Bílé kameny 



 

 
Turistický průvodce III. zajímavosti z českých hradů a zámků 18 

Jen přibližně 7 km jižně od Hrádku nad Nisou najdete chráněný přírodní výtvor 
Bílé kameny. Jsou to nápadně bílé skalní útvary křídových pískovců. Ve skalách je 
několik menších puklinových dutin a jeskyněk. Pro svůj tvar bývají Bílé kmeny 
nazývané taky Sloní skály. 

Přírodní koupališt ě Kristýna 

Koupaliště Kristýna patří mezi nejlepší přírodní koupaliště v naši zemi. Nachází 
se asi 2 km západně od Hrádku nad Nisou a je to vlastně zatopený kamenný lom 
o rozloze 14 ha. Voda v lomu zůstává stále čistá, protože je neustále doplňována 
z podzemních zdrojů. Rekreační a sportovní areál Kristýna se nachází v krásném 
prostředí mladého lesa a jsou zde písečné a travnaté pláže. Je zde kemp, 
restaurace a kiosky a na své si přijdou i vyznavači vodních sportů. Kristýna leží 
v těsné blízkosti hranice s Německem, která prochází korytem řeky Nisy hned za 
lomem. 

Trojmezí  

Trojmezí je od lomu vzdáleno přibližně 2 km na sever a je to místo, ve kterém se 
v jednom bodě stýkají státní hranice České republiky, Polska a Německa. Tento 
průsečík poznáte snadno, je tvořený soutokem řeky Nisy a Oldřichovského potoka. 
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5. Ze zámku v Zákupech do České Lípy 

 

Zámek v Zákupech má slavnou historii. Již ve 14. století zde stávala tvrz, na 
místo které nechal v 16. století majitel panství Zdislav Berka z Dubé postavit 
renesanční zámek. V 17. století byl zámek přestavěn na velkolepou barokní 
rezidenci. 

V roce 1815 vídeňský kongres hledal, kterak se postarat o šlechtického chlapce 
Orlíka, který byl synem poraženého Napoleona Bonaparta a habsburské princezny 
Marie Luisy. Zákupské panství bylo tedy povýšeno na zákupské vévodství 
a zákupským vévodou se stal právě Orlík. Ten své nové vévodství však nikdy 
nenavštívil a zemřel velmi mlád v roce 1832 ve věku pouhých 21 let. 

V roce 1848 přešlo zákupské panství do soukromého majetku rakouského císaře 
a posledního korunovaného českého krále Ferdinanda V. Zámek v Zákupech, 
podobně jako zámek v Ploskovicích, sloužil císaři jako letní sídlo. 

Za císaře Ferdinanda na zámek přišli pracovat renomovaní umělci jako například 
sochař Václav Levý, který se podílel na opravě štukové výzdoby a romantický malíř 
Josef Navrátil. Ten na zámku navrhl celou koncepci výzdoby a zařízení včetně 
tapet, dekoračních látek a nábytku a zámek vyzdobil nádhernými nástropními 
malbami. Císař Ferdinand V. zemřel roku 1875. Zámek v Zákupech však zůstal 
i nadále občasným sídlem členů rakouské císařské rodiny. V roce 1876 se na 
zámku sešel rakouský císař František Josef I. s ruským carem Alexandrem II. 
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Zámek v Zákupech je přepychové císařské letní sídlo. Můžete si zde například 
prohlédnout reprezentační a soukromé pokoje císaře Ferdinanda V. a jeho 
manželky Marie Anny Savojské. Dále je zde apartmán ve stylu biedermeieru, 
připomínající Orlíka, vévodu zákupského. Na zámku jsou rovněž hostinské pokoje 
Habsburků. V zámecké kapli sv. Františka z Assisi v roce 1900 uzavřeli sňatek 
následník trůnu arcivévoda František Ferdinand d´ Este a hraběnka Žofie 
Chotková, na které byl v roce 1914 spáchán atentát v Sarajevu. 

Dětská zámecká trasa 

Dětskou zámeckou trasu tvoří čtyři místnosti, pokoj malé princezny, pokoj 
malého prince, kuchyně a prádelna. Zámecké místnosti jsou zařízeny tak, aby 
připomínaly bydlení zámeckých dětí. Je zde historický nábytek, obrazy, porcelán 
a hračky z 19. a 20. století, zejména autíčka a panenky. 

V městečku Zákupech, naproti zámku, stojí původně renesanční kostel sv. 
Fabiána a sv. Šebestiána, který má v současné době novogotickou podobu. Na 
náměstí stojí pěkná novogotická radnice s věží a barokní morový sloup Nejsvětější 
Trojice.  

Přírodní koupališt ě Zákupy 

Velký zákupský rybník se nachází na jižním okraji městečka a slouží jako 
přírodní koupaliště s písečnou a travnatou pláží. Rybník je napájen vodou 
z Rybničního potoka. Pro malé děti je vhodná písečná pláž s pozvolným vstupem 
do vody. Je zde taky velký tobogán, klouzačka, houpačky, hřiště na plážový 
volejbal, restaurace, možnost ubytování a parkoviště. 

Česká Lípa 

Jen 7 km západně od Zákup se nachází město Česká Lípa. Město leží 
v turisticky atraktivní oblasti mezi Lužickými horami, Českým středohořím 
a rekreační oblastí Máchova kraje. Město bylo založeno počátkem 14. století 
v blízkosti hradu Lipý, který byl přestavěn na renesanční zámek. 

Masarykovo náměstí je lemováno secesními domy s bohatě zdobenými 
průčelími. Na náměstí vyniká novorenesanční budova radnice s atikou a věží. 
Najdete zde však taky barokní mariánský sloup a půvabnou empírovou kašnu 
s delfíny. 
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V ulici U vodního hradu najdete zakonzervované skromné zbytky renesančního 
zámku, který byl přestavěn z původního gotického vodního hradu. V blízkosti 
zámku stojí pěkný, takzvaný Červený dům, renesanční letohrádek s arkádami 
a fasádou zdobenou psaníčkovým sgrafitem. 

Na Palackého náměstí stojí barokní kostel Narození Panny Marie a v Moskevské 
ulici najdete působivý gotický kostel Povýšení sv. Kříže. Za mostem přes řeku 
Ploučnicí na Smetanově náměstí stojí gotický kostel zasvěcený sv. Maří 
Magdaléně. V části původního historického obvodu města se nacházejí nevelké, 
ale dobře patrné zbytky městských hradeb připomínající původní městské 
opevnění.  

Vlastiv ědné muzeum a galerie v České Líp ě 

Chloubou města je barokní augustiánský klášter stojící na náměstí Osvobození. 
V areálu kláštera stojí Loreta, Svaté schody, kaple Nejsvětější Trojice a klášterní 
kostel Všech svatých. V klášteře má sídlo Vlastivědné muzeum a galerie. V muzeu 
jsou umístěny expozice věnované dějinám a přírodě Českolipska, geologii 
a mineralogii a zvířatům z celého světa. V muzeu se nachází taky přestěhovaná 
světnička z chalupy Vladimíra Menšíka, kterou míval v Horní Polici. 

V galerii a galerii jídelna můžete navštívit výstavy uměleckých děl, především 
moderního umění. Klášter je obklopen parkově upravenou klášterní zahradou 
s okrasnými květinami a bylinami. V pobočce muzea zvané Šatlava ve Vězeňské 
ulici se nacházejí archeologické sbírky. 

Krytý bazén v České Líp ě 

V hrnčířské ulici stojí krytý bazén s plaveckým bazénem, fitness, saunou, 
soláriem a parkovištěm. 
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6. Ze zámku Sychrova do Českého Dubu 

 

Nad říčkou Mohelkou, na rozhraní Českého ráje a Podještědí, stojí zámek 
Sychrov, který patří mezi naše nejkrásnější zámky. Původně zde stávala gotická 
tvrz a ta byla přestavěna na barokní zámeček. 

Hlavní rozkvět Sychrova nastal až ve dvacátých letech 19. století, kdy panství 
zakoupil bohatý, francouzský, šlechtický rod Rohanů. Rohanové museli po Velké 
francouzské revoluci opustit rodnou Francii. Patřili k předním francouzským 
šlechtickým rodinám, patřili mezi širší příbuzenstvo vládnoucí dynastie Bourbonů 
a mohli používat titulů princů a princezen. Do Čech si přinesli značné bohatství, 
včetně mnoha cenností a rodové sbírky portrétů. 

Své bohatství využili k rozsáhlé přestavbě zámku Sychrova a Sychrov se stal 
u nás ojedinělou architekturou ve stylu romantické novogotiky francouzského typu. 
Dominantou novogotického zámku jsou dvě věže. Hranolová věž dostala název 
Rohanská a válcová věž s ochozem se nazývá Bretaňská.  

Na zámek rád jezdil světově proslulý hudební skladatel Antonín Dvořák, který 
zde v letech 1877 až 1896 pobýval celkem devětkrát. Na zámku Sychrově totiž 
působil jako jeden ze správců Dvořákův kamarád Alois Göhl, nadšený amatérský 
hudebník, komponista a zpěvák. Antonín Dvořák se rád procházel zámeckým 
parkem a v jeho zákoutích vytvořil opery Dmitrij a Boris Godunov a několik 
menších hudebních děl. 
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Na zámku jsou stěny obložené dřevem, vyřezávaná dřevěná schodiště, 
vyřezávané kazetové stropy, sbírky skla, cínu a porcelánu, no jedním slovem 
prostě nádhera. Váš obdiv zaslouží i přepychové královské apartmá, ve kterém 
pobýval francouzský král Karel X., pruský král Vilém a rakouský císař František 
Josef I. Navštívit můžete taky zámeckou kapli Nanebevzetí Panny Marie, nebo 
novogotickou knihovnu. Na zámku uvidíte taky rohanskou portrétní galerii. Jedná 
se o největší středoevropskou sbírku francouzského portrétního umění. 

Zámecká expozice pro d ěti 

Pro děti jsou na zámku připraveny hned dvě expozice. Je to prohlídka zámku 
s princeznou pro rodiny s dětmi a další expozice se nazývá Z dětských pokojíčků, 
což je výstava modelů dětských pokojíčků a hraček šlechtických dětí.   

Na zámek navazuje anglický park o rozloze 23 ha, který byste rozhodně taky 
měli navštívit. V parku rostou nejenom cenné dřeviny, ale najdete zde i několik 
romantických staveb. Tak například oranžerie měla charakter letohrádku a zároveň 
byla květinovou galerií. Oranžerii navštívili i rakouští císaři Ferdinand V. a František 
Josef I. V současné době je krásně zrekonstruovaná a návštěvníkům zámku slouží 
jako kavárna a cukrárna. Kousek za oranžerií stojí kamenná vodárenská věž. 
Velkým lákadlem pro děti je Arturův hrad. Je to vlastně umělá zřícenina hradu 
s dvěma válcovými věžemi, cimbuřím a branou. 

Sychrovský zámek je jako stvořený pro pohádkové scenérie a toho samozřejmě 
využili filmaři. Natáčely se zde například filmové pohádky Nesmrtelná teta 
a Zlatovláska. 

Český Dub 

Městečko Český Dub se nachází přibližně 5 km severně od zámku Sychrova. Ze 
silnice k Českému Dubu je pěkný pohled do údolí říčky Mohelky a scenérii vévodí 
mohutný Ještědský hřbet a taky železniční viadukt na trati z Turnova do Liberce. 

Český Dub je kulturním centrem Podještědí, kraji, který si oblíbila spisovatelka 
Karolína Světlá a píše o něm ve svých literárních dílech. Na náměstí Bedřicha 
Smetany stojí renesanční radnice s věží. V městečku najdete rovněž barokní kostel 
sv. Ducha a barokní kostel Nejsvětější Trojice. Taky se zde zachovala část 
středověkého městského opevnění s věží Hláskou. 
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Podješt ědské muzeum  

V ulici Svobody, v Blaschově novorenesanční vile, má sídlo Podještědské 
muzeum. Je zde umístěna expozice věnována spisovatelce Karolíně Světlé. 
Můžete si taky prohlédnout zařízení podještědské venkovské domácnosti 
z počátku 19. století a zařízení světelské rychty. Dále pak byt původních majitelů 
reprezentační Blaschovy vily, školní jednotřídku z konce 19. století a historický 
nábytek. 

V městečku stával středověký hrad, který byl později přestavěn na renesanční 
zámek a v dalších staletích na hospodářské stavení a byty, takže zcela ztratil 
charakter šlechtického sídla. Ve východním křídle původního zámku byla objevena 
románská johanitská komenda z 13. století, která je dnes součástí Podještědského 
muzea. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout expozici věnovanou sv. Zdislavě 
z Lamberka, velký sál, románské sklepení a původní kapli sv. Jana Křtitele. 

Doporu čujeme navštívit 

Hotel Petra 
Kvalitní ubytování s příjemným personálem, vyhlášená nekuřácká restaurace 

s dětským hřištěm. 

Ještědská 680/121, 46008; Liberec 8; GPS: 50.742878N, 15.022602E 
 tel.: +420 731 526 164; e-mail: info@hotelpetra.cz; web: http://www.hotelpetra.cz/ 
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7. Z Turnova na zámek Hrubý Rohozec a hrad 
Frýdštejn 

Turnov, ležící nad řekou Jizerou, je vstupní branou do západní části Českého 
ráje. Město a jeho okolí, zejména hora Kozákov, prosluly jako naleziště drahých 
kamenů a město se tak stalo domovem vynikajících šperkařů. Již od 16. století 
formovalo podobu města sklářství a především dolování a zpracování drahých 
kamenů, všech těch ametystů, chalcedonů, achátů a jaspisů. V roce 1884 zde 
vznikla dokonce jedna z prvních šperkařských škol na světě a slavná tradice se 
udržela dodnes. V Turnově je známá střední škola na zpracování kovu a kamene. 

Na náměstí Českého ráje stojí novorenesanční radnice s věží. Na severní straně 
tohoto náměstí pak najdete barokní, empírově upravený kostel sv. Františka 
z Assisi a na západní straně tohoto náměstí stojí kostel sv. Mikuláše. Na 
Mariánském náměstí zase stojí působivý novogotický kostel Panny Marie. 

Muzeum Českého ráje 

Muzeum Českého ráje má sídlo ve Skálově ulici. Můžete si zde prohlédnout 
například expozice věnované mineralogii, historii, kamenářství a zlatnictví, 
archeologii a lidové kultuře v Pojizeří. Velmi působivá je expozice s názvem 
Klenotnice, ve které jsou umístěny nádoby z drahých a ušlechtilých kamenů 
a šperky a nádoby ze stříbra od konce 19. století do poloviny 20. století. Zdejší 
vystavené umělecké předměty jsou prací učitelů a studentů střední školy na 
zpracování kovu a kamene a patří k tomu nejlepšímu z českého a evropského 
uměleckého řemesla. 

V muzeu je taky galerie s unikátním obrazem Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou. 
Tento velký obraz namalovali koncem 19. století malíři V. Bartoněk a K. V. Mašek 
podle předlohy Mikoláše Alše. 

Šťastná zem ě pro d ěti 

Rodiče s dětmi by rozhodně měli navštívit Šťastnou zemi, která je našim 
největším přírodním, zábavním, dětským areálem. Šťastnou zemi najdete v obci 
Radvánovicích, která se nachází asi 5 km jihovýchodně od Turnova. Je zde velký 
dřevěný hrad, trpasličí vesnička, houpačky, prolézačky a Geopark. Děti taky 
mohou dobývat hrad Trosky a prohlédnout si keltskou vesničku.  
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Zámek Hrubý Rohozec 

 

Zámek Hrubý Rohozec stojí na skále nad řekou Jizerou, na severovýchodním 
okraji města Turnova. Původně zde stával gotický hrad, který byl přestavěn na 
renesanční zámek. V průběhu dalších staletí bylo toto panské sídlo upraveno 
barokně a empírově a v 19. století dostaly interiéry romantickou podobu. Dnešní 
zámek tak spojuje několik stavebních slohů od gotiky přes renesanci, baroko 
a empír až k novogotice. 

Na zámku si můžete prohlédnout zámecké komnaty, malou knihovnu, velkou 
knihovnu a jídelnu. Dále pak zámecké pokoje hraběte a hraběnky, pokoje 
šlechtických dětí, hostinské pokoje, pokoje pro služebnictvo a zámeckou kapli 
Nejsvětější Trojice. Všechny zámecké místnosti mají bohatou výzdobu a jsou 
zařízeny původním nábytkem, obrazy a porcelánem. 

Zkrácená zámecká trasa pro d ěti 

Na zámku je rovněž zkrácená zámecká trasa určená dětem. Můžete si zde 
prohlédnout dvě zámecké knihovny, jídelnu, hostinské a dětské pokoje se starými 
hračkami šlechtických dětí. 
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Zámek je obklopen menším anglickým parkem se vzrostlými dřevinami. Je zde 
taky několik barokních soch světců a romantická umělá jeskyně, od které je pěkný 
výhled do údolí řeky Jizery. 

Hrad Frýdštejn  

 

Skalní hrad Frýdštejn stojí na skále nad řekou Jizerou, přibližně 5 km severně 
o města Turnova. Zřícenina středověkého hradu Frýdštejna patří mezi velmi 
navštěvované turistické cíle severní části Českého ráje. 

Hrad byl založen v první polovině 14. století a v 16. století byl opuštěn 
a zpustnul. Část hradního jádra, včetně místnosti zvané kaple, byla vytesána přímo 
do skály. Přirozenou obranyschopnost hradu zesilovaly hradby, do nichž na 
nejvyšším místě skály byla včleněna velká kulatá věž, vysoká 15 m, která tvoří 
dominantu hradu. Z věže je pěkný výhled na okolní krajinu. K hradbám byly 
přistavěny obytné budovy a hradní palác a v předhradí se nachází další, menší, 
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kulatá věž. Časem samozřejmě zmizely dřevěné části hradu, hradební zdi 
a budovy se rozpadly a zůstala jen tajemná a malebná zřícenina. 

Hrad Frýdštejn láká nejenom turisty, ale taky filmaře. Frýdštejn si tak třeba zahrál 
jako hrad čarodějnic v oblíbené filmové pohádce O princezně Jasněnce a létajícím 
ševci. 

 

 

 

8. Zámek v Jilemnici 

Jilemnice, městečko ze 14. století, ležící v Podkrkonošské pahorkatině je 
významným střediskem turistického ruchu. Bývá taky nazýváno bránou do 
západních Krkonoš. 

Na náměstí stojí klasicistní radnice s věží a loubím a barokní i klasicistní domy. 
Najdete zde taky barokní sousoší Panny Marie, sv. Barbory a sv. Maří Magdalény 
z dílny sochaře Matyáše Brauna a empírovou kašnu. Nedaleko náměstí, v Kostelní 
ulici, stojí barokní kostel sv. Vavřince. V městečku se nachází rovněž několik 
dřevěných roubených staveb podkrkonošského typu.  

Zvědavá uli čka 

Tato ulička prezentuje vynikající soubor lidové architektury postavený koncem 
18. století. Domy jsou vždy posunuty o jednu okenní osu do ulice tak, aby bylo 
dobře vidět směrem k náměstí, a proto taky vznikl název Zvědavá ulička. Jedná se 
o jedinečný doklad staré městské zástavby. 
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Zámek v Jilemnici 

 

Na místě původní gotické tvrze byl postaven renesanční zámek, který byl 
novorenesančně přestavěn koncem 19. století. Dnešní zámek tak tvoří tři 
jednopatrová křídla s dvěma nárožními věžemi. Zámek je sídlem Krkonošského 
muzea, ale má zde taky svou zámeckou expozici. Ta se zaměřuje na život 
šlechtice Jana Nepomuka hraběte z Harrachova. Návštěvníci si prohlédnou 
zámeckou chodbu, zámeckou jídelnu, pánský salon, dámský budoár, pracovny, 
předpokoje a ložnice. 

Dávno zašlé časy Krkonoš a jeho podhůří, lidové zvyky, řemesla a tradiční lidový 
interiér horských chalup jsou společným znakem pro Krkonošské muzeum 
v Jilemnici. Je zde zachycena i historie českého lyžování a najdete zde taky sbírku 
betlémů, ze kterých vyniká mechanický betlém Jáchyma Metelky. V muzeu je 
rovněž umístěna kolekce obrazů Františka Kavánka. Zámek je obklopen 
zámeckým parkem. 

Štěpanický hrad 

Z Jilemnice se můžete vydat do podhorské obce Horní Štěpanice, je to asi 3 km. 
V obci se nachází barokní kostel Nejsvětější Trojice a zajímavá je i zdejší lidová 
architektura, která je zastoupena půvabnými roubenými chalupami. Na kopci v lese 
stojí zřícenina Štěpanického hradu. Hrad byl postaven v druhé polovině 13. století 
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a měl se stát rodovým sídlem šlechtického rodu Valdštejnů, kteří jej drželi až do 
jeho zpustnutí. Gotický hrad sestával z horního a dolního hradu a byl opevněn 
hradbami. Hrad zpustnul v 16. století a stal se zříceninou. V následujících staletích 
místní obyvatelé část hradního zdiva použili na stavbu svých domů. Z hradu se 
dodnes zachovala zejména hranolová bašta a zeď dolního hradu. 
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Královéhradecký kraj 
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9. Pověst o hradu Kosti 

 

Kost je jedním z našich nejzachovalejších gotických hradů, je to pravá ozdoba 
Českého ráje. Hrad založil v polovině 14. století Čeněk z Vartenberka. Kost stojí na 
pískovcové skále, v místech kde se stýkají tři údolí a to Plakánek, Prokopské údolí 
a údolí při Černém rybníku. Hrad byl sice vystavěn na skále, ale vzhledem 
k značné členitosti krajiny této části Českého ráje by se mohlo zdát, že je hrad 
utajen. O to překvapivější je, když se po jízdě silnicí od Sobotky najednou před 
vámi objeví silueta hradu jako z pohádky. 

Dominantou hradu je Bílá věž. Ta byla postavena na půdorysu nepravidelného 
čtyřúhelníku a z jednoho místa pod hradem tak uvidíte současně všechny čtyři rohy 
věže. Další hlavní části hradu tvoří Starý palác, Vartenberský palác a Červená věž, 
ve které je hradní kaple zasvěcena Panně Marii a sv. Anně. Na stěně této gotické 
kaple je okno s krásnou gotickou mozaikou Madony a sv. Jiří. V místech bývalé 
dolní brány stojí barokní socha sv. Jana Nepomuckého.  

Název hradu prý vznikl podle této pověsti: Když hrad obléhal slavný husitský 
vojevůdce Jan Žižka z Trocnova, hradní posádce již pomalu docházely potraviny 
a hodlala se vzdát husitským vojskům. Jeden žoldnéř však měl dobrý nápad. Na 
hradě jeho obránci naoko vystrojili hostinu a poslední kus masa spolu se soudkem 
vína nechali shodit z hradeb, aby husiti taky hodovali. Na husity toho už bylo dost 
a tak se sbalili a od hradu odešli. Jan Žižka pouze poznamenal, „že hrad je tvrdý 
jako kost a kost patří psům.“ Jan Žižka sice u hradu Kosti nikdy nebyl, ale co na 
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tom, pověst je to pěkná. Hrad se však stal prvním známým vyfotografovaným 
hradem v Čechách. V roce 1866 byl vyfocen pruským vojskem, které zkoumalo, 
zda je možno hrad Kost využít k obranným účelům. 

Na hradě si můžete například prohlédnout rodinné portréty a obrazy starobylého 
šlechtického rodu Kinských, nebo navštívit mučírnu s expozicí o útrpném právu. Je 
zde taky renesanční černá kuchyně a sbírka historických zbraní. Pro děti je 
připraven hradní okruh Z pohádky do pohádky, ve kterém si můžete prohlédnout 
hrad s princeznou Karolínou. Ta vám představí pohádky z Kosti a okolí. 

Údolí Plakánek 

Z Kosti vede romantická cesta údolím Plakánek stáčejícím se kolem říčky 
Kletnice. Toto údolí je lemované lesem, lučinami a skalami a bylo oblíbeným 
místem toulek spisovatele a básníka Fráni Šrámka. Název údolí je prý odvozen od 
uhlířské rodiny Plakánků, která zde již v 17. století pálila dřevěné uhlí a její členové 
měli od kouře uslzené oči. Blíže se s touto půvabnou krajinou Českého ráje 
a zdejší lidovou architekturou můžete seznámit na Naučné stezce Plakánek. Je 
dlouhá 10,5 km a vede od zámku Humprechtu přes obec Nepříveč, kolem torza 
Semtínské lípy, hradu Kosti, kolem Pilského rybníka až k obci Vesci u Sobotky. 

Sobotka 

Městečko Sobotka se nachází přibližně 4 km jihovýchodně od hradu Kosti. Na 
cestě se můžete zastavit v malé, ale krásné vesničce Vestci u Sobotky. Je zde 
nádherný soubor roubených zemědělských usedlostí, které patří k nejhezčím 
a nejzachovalejším v Českém ráji. Vesnice byla taky kulisou k dětskému muzikálu 
Přijela k nám pouť a velmi oblíbenému televiznímu filmu Jak dostat tatínka do 
polepšovny. 

A již přijíždíte do městečka Sobotky, které bývá nazývané jižní branou do 
Českého ráje. Sobotka, rodiště známého básníka a spisovatele Fráni Šrámka, je 
zároveň oblíbeným letoviskem v Českém ráji. Nejvýznamnější městskou památkou 
je goticko – renesanční kostel sv. Maří Magdalény s barokním zařízením. Na 
náměstí Míru stojí původně renesanční radnice s věží a loubím, která byla později 
barokně a empírově upravena. Na náměstí stojí taky několik dalších historických 
domů s loubím a rovněž dům Fráni Šrámka. Najdete zde taky barokní mariánské 
sousoší a empírovou kašnu. V Sobotce  se nachází rovněž cenný soubor 
dřevěných, roubených, městských domů. 
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Zámek Humprecht 

 

Na výrazném čedičovém vrchu nad městečkem Sobotkou stojí barokní, původně 
lovecký zámeček Humprecht, který nechal postavit Jan Černín z Chudenic. Je to 
volná parafráze cařihradské Galatské věže. V roce 1829 byl původní kříž na střeše 
věže nahrazen půlměsícem. Říkalo se, že tento půlměsíc připomíná časy, kdy 
šlechtic Černín pobýval v tureckém zajetí. Nic takového se ale nestalo, pan hrabě 
v Turecku nikdy nebyl. 

Hlavní zámeckou místností je 16 m vysoká hodovní síň s vynikající akustikou, ve 
které jsou pořádány koncerty. Na zámku se můžete seznámit s historickými 
interiéry a nástěnnými malbami, prohlédnete si černou kuchyni, přípravnu, 
knihovny, hodovní síň, galerie, salonky a ložnice. Z věže zámku je krásný výhled 
na krajinu Českého ráje a při dobré viditelnosti můžete dohlédnout až na Sněžku. 
Zámek je obklopen lesním parkem. 
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10. Ze zámku v Ratibo řicích do České Skalice 

 

Vydejte se na výlet do míst, kde se odehrával děj jedné z nejkrásnějších knížek 
české literatury, Babičky od spisovatelky Boženy Němcové. Zámek v Ratibořicích 
je spjatý s osobou kněžny Kateřiny Vilemíny Zaháňské, postavy známé z díla 
Boženy Němcové, Babička. Kněžna Zaháňská si Ratibořice zvolila jako své letní 
sídlo a původně barokní zámek nechala přestavět ve stylu klasicismu a empíru. 
V zámeckém areálu byl vybudován rovněž lovecký pavilon a skleník. 

Na zámku si můžete prohlédnout salony z období klasicismu, empíru 
a biedermeieru, které připomínají dobu, kdy byl zámek letním sídlem kněžny 
Zaháňské. Ta na zámku často hostila významné osobnosti z řad šlechticů, politiků 
a umělců. 

Na zámku jsou taky komnaty posledních majitelů zámku, knížecího rodu 
Schaumburg – Lippe. Zámecké místnosti jsou vybaveny dobovým nábytkem, 
portréty tohoto knížecího rodu, sbírkou anglické kameniny a dánského porcelánu. 
Zámeckým parkem pak dojdete až k historickému skleníku. 
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Babiččino údolí 

 

Zámecký areál v Ratibořicích s Babiččiným údolím spojuje takzvaná Bethildina 
stezka. První zastávkou v Babiččině údolí je Rudrův mlýn, který je taky jedním 
z dějišť knihy Babička. Ve mlýně si můžete prohlédnout historické technické 
vybavení a obydlí mlynáře a jeho rodiny. Nedaleko mlýna stojí sousoší Babička 
s vnoučaty od sochaře Otty Gurtfreunda z roku 1922. 

Pak navštívíte historický vodní mandl a dojdete k hlavnímu dějišti literárního 
skvostu Babička, ke vzorně udržované roubené chalupě, Starému bělidlu. Je zde 
babiččina světnička zařízena lidovým nábytkem a předměty denní potřeby podle 
vyprávění spisovatelky Boženy Němcové. Za Starým bělidlem se nachází Viktorčin 
splav na řece Úpě a můžete taky dojít až k lesnímu altánu u zříceniny hradu 
Rýzmburku, kde se babička s vnoučaty setkala s paní kněžnou. 

Literární dílo Babička bylo celkem třikrát zfilmováno a ratibořický zámek 
a Babiččino údolí bylo kulisou všech třech filmů. První filmová Babička pochází již 
z roku 1921, zfilmovala ji Thea Červenková a byl to ještě němý film. V Babičce 
z roku 1940 režiséra Františka Čápa si hlavní roli zahrála Terezie Brzková. Ve 
filmu Babička z roku 1971 režiséra Antonína Moskalyka si hlavní roli babičky 
zahrála Jarmila Kurandová. 
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Česká Skalice 

Městečko Česká Skalice se nachází přibližně 4 km jižně od zámku 
v Ratibořicích. Česká Skalice je spojena s mládím slavné spisovatelky Boženy 
Němcové, tehdy ještě ovšem Barunky Panklové. 

Muzeum Boženy N ěmcové 

Na ulici Maloskalské má taky sídlo Muzeum Boženy Němcové, jehož expozice 
jsou umístěny ve dvou objektech. Ve staré roubené Barunčině škole sedávala 
Barunka v lavicích v letech 1824 – 1829. Je zde umístěna zajímavá expozice 
školní třídy z 19. století, světnice pana učitele a expozice z dějin válek a historie 
města. 

V bývalém Steindlerově hostinci U bílého lva, tančila Barunka na jiřinkových 
slavnostech, na kterých pěstitelé jiřin předváděli své nejkrásnější květy. Jiřinkové 
slavnosti natolik okouzlily i světoznámého hudebního skladatele Bedřicha 
Smetanu, že podle nich složil známou Jiřinkovou polku. Ve Steindlerově hostinci je 
dnes umístěna expozice o životě a díle Boženy Němcové a je zde taky jiřinkový 
sál, galerie obrazů Julie Winterové – Mezerové a Josefa Vondráčka a výstavní síň 
společná s Muzeem textilu. 

Muzeum textilu 

V Maloskalské ulici má sídlo rovněž Muzeum textilu. Je jediným českým 
muzeem specializovaným na historii textilní výroby. Muzejní expozice jsou 
věnovány rukodělné i průmyslové textilní výrobě.  

Ve městě stojí barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie, ve kterém v roce 1837 
právě Barunka Panklová uzavřela sňatek s členem finanční stráže Josefem 
Němcem. 

Přehrada Rozkoš 

Na dohled od České Skalice se nachází přehrada Rozkoš. Přehrada Rozkoš, 
která má rozlohu 800 ha, bývá nazývána Východočeským mořem. Slouží nejenom 
k zabránění povodní na řece Úpě, ale má taky rekreační charakter. V areálu 
přehrady je kemp, hotel, restaurace, stánky s občerstvením, tobogán, dětské 
hřiště, minigolf, půjčovna kol a sportovních potřeb a parkoviště.  
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11. Vrchlabí je nástupním místem do našich 
nejvyšších hor Krkonoš 

 

Městečko Vrchlabí leží v údolí řeky Labe na rozhraní Krkonoš a Podkrkonoší. Již 
ve 13. století zde stávala osada a o století později zde byla postavena dřevěná 
tvrz. Taky se od počátku v okolí Vrchlabí těžilo mnoho drahých kamenů a železná 
ruda, a proto se většina obyvatel živila jako horníci a zpracovatelé rud. 

V 16. století koupil osadu nejvyšší horní hejtman Království českého Kryštof 
Gendorf z Gendorfu. Byl to zkušený hornický odborník, který začínal v Krušných 
horách a později přenesl své podnikatelské aktivity do Krkonoš. Tento bohatý 
šlechtic získal do svého vlastnictví i panství trutnovské a žacléřské a patřilo mu 
více než tři sta vesnic. Hlavní sídlo však měl stále ve Vrchlabí. 

Na svých panstvích otevřel celou řadu dolů na drahé a barevné kovy a železo. 
Do Krkonoš z Alp povolal další osídlence, zavedl moderní způsob tavby železných 
rud a dokázal splavnit Labe pro dopravu dřeva z hor. Za jeho panování bylo 
Vrchlabí povýšeno na město a ve městě nechal postavit renesanční zámek. 

V 17. století se vyčerpala naleziště rud a tak postupně zanikaly železárny a hutě 
v okolí Vrchlabí. Přední místo zaujal textilní průmysl s bělidly, tkalcovnami 
a přádelnami. V roce 1770 ve Vrchlabí vznikla první tkalcovská škola ve střední 
Evropě. 
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Dnes je Vrchlabí půvabným horským městečkem a taky jedním 
z nevýznamnějších nástupních míst do našich nejvyšších hor Krkonoš. Podél 
Krkonošské silnice se zachovala řada ukázek lidové architektury, roubených 
městských domů s podloubím. Na Masarykově náměstí stojí klasicistní domy 
a renesanční, později barokně upravená radnice s věží. Na Mírovém náměstí 
najdete novogotický kostel sv. Vavřince, rokokové sousoší sv. Rodiny a barokní 
mariánský sloup. Přes řeku Labe vede barokní kamenný most, zdobený barokními 
sochami sv. Jana, sv. Jana Křtitele a sv. Vavřince. 

Zámek ve Vrchlabí 

 

Za Masarykovým náměstím se nachází pěkný zámecký park a renesanční 
zámek, který nechal podle slezsko – saských vzorů postavit Kryštof Gendorf 
z Gendorfu. Zámek je dvoupatrovou stavbou se čtyřmi nárožními věžemi 
a cibulovými báněmi. V zámku má sídlo městský úřad, takže si můžete prohlédnout 
pouze přízemní halu. Můžete se však projít v pěkném zámeckém parku s našimi 
a cizokrajnými dřevinami a jezírkem. 
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Krkonošské muzeum 

V Husově ulici stojí barokní, bývalý klášter augustiánů s kostelem sv. Augustina, 
ve kterém je cenné barokní zařízení. V klášteře má sídlo Krkonošské muzeum. Je 
zde umístěna expozice Kámen a život o geologii a ekosystémech a taky expozice 
Člověk a hory o historii života v Krkonoších. 

Součástí muzea jsou taky tři dřevěné domy s podloubím, které stojí naproti 
kostelu sv. Vavřince. Je zde například expozice lidového umění a řemesel Krkonoš 
a Podkrkonoší. Najdete zde několik betlémů, vypodobnění Krakonoše, ukázky 
interiéru prostých krkonošských chalup a model tkalcovského stavu. Dále jsou zde 
sáně, sněžnice, lyže a další předměty připomínající počátky krkonošské turistiky. 
Je zde taky výstavní síň, ve které se konají výstavy, zejména výtvarného umění. 

Doporu čujeme navštívit 

Biofarma Pod Hájkem s.r.o. 
Kvalitní ubytování a stravování v areálu ekologické farmy. Vaříme z lokálních 

surovin pravou domácí kuchyni. 

Horní Branná 117, 512 36 Horní Branná; GPS: 50.6061456N, 15.5751800E 
 tel.: +420 487 989 076; e-mail: booking@penzionpodhajkem.cz; web: 

http://www.ubytovani-stravovani-krkonose.cz 
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12. Zámek Hrádek u Nechanic 

 

Zámek Hrádek u Nechanic stojí na Lubenském vrchu asi 10 km západně od 
Hradce Králové. Zámek byl reprezentativním letním sídlem šlechtického rodu 
Harrachů. Harrachové, to je jméno české a rovněž rakousko – německé šlechtické 
rodiny. Hrabata z Harrachu vynikali především jako diplomaté, císařští úředníci 
a vojáci. Deseti příslušníkům tohoto šlechtického rodu byl dokonce udělen 
významný Řád zlatého rouna. Podle této šlechtické rodiny byla taky nazvána obec 
Harrachov v Krkonoších, která byla známá výrobou kvalitního skla.  

František Arnošt hrabě z Harrachu v roce 1824 navštívil Anglii a při svých 
toulkách ostrovní krajinou propadl kouzlu a romantice starých šlechtických sídel. 
Jeho otec pak později zakoupil panství u Hradce Králové v krajině mírných kopců, 
lesů a luk a František Arnošt se rozhodl, že právě zde postaví zámek v anglickém 
stylu. 

Hrádek u Nechanic sice vyhlíží jako starobylé anglické šlechtické sídlo, ale ve 
skutečnosti byl základní kámen zámku položen teprve v roce 1839. Zámek byl pak 
dostavěn v roce 1857. Harrachové jako znalci a obdivovatelé umění sváželi 
na zámek vybavení z celé Evropy. 

Zatímco exteriér zámku je vyveden ve stylu anglické gotiky, jeho interiéry nesou 
spíše podobu anglických sídel z doby renesance. Návštěvníky tak zaujmou 
kazetové stropy a renesanční obložení stěn, nábytek, řezané sloupové portály, 
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plastiky, zbraně, obrazy a další součásti interiéru dovezené z mnoha evropských 
zámků, které tak dodávají zámku starobylý vzhled. 

Již ve vstupním Rytířském sále si můžete prohlédnout šlechtické erby 
a starobylá brnění. Ve Zlatém sále, Mühlgrumském salonu, salonu hraběte, 
pracovně hraběnky a dalších prostorách září nádherná ostění, historický nábytek, 
hodiny, hudební nástroje a obrazy, které jsou starší než samotný zámek. 
V zámecké kapli sv. Anny dokonce uvidíte románskou mramorovou kropenku 
z konce 10. století.  

Nejenom to. Stejně tak vás oslní dokonalá řemeslná práce dobových kameníků, 
řezbářů a sklenářů 19. století. Tito umělečtí řemeslníci doladili historizující interiéry 
zámku dokonalými stropy, schodišti, krby, vitrážemi a dalšími krásnými díly 
uměleckého řemesla. 

Zámek je obklopen zámeckým parkem s cizokrajnými dřevinami, v jehož části 
bylo vybudováno velmi oblíbené golfové hřiště o němž se tvrdí, že je 
nejangličtější  ze všech golfových hřišť v naši zemi. Hráči zde odpalují míčky a za 
zády mají siluetu zámku postaveného ve stylu anglické tudorovské gotiky. 

Romantická podoba zámku lákala taky mnohé filmaře. Tak například se zde 
natáčela filmová pohádka Princ a Večernice a filmy Jana Eyrová a Tmavomodrý 
svět. 
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13. Ze zámku v Opo čně do Dobrušky 

Městečko Opočno leží v údolí Zlatého potoka na úpatí Orlických hor. V Opočně 
se narodil významný český malíř František Kupka. Na Kupkově náměstí vás 
zaujmou barokní, renesanční a klasicistní domy s loubím. Je zde taky areál 
bývalého, barokního kapucínského kláštera s poutním kostelem Narození  Páně 
a barokní mariánský sloup. Chloubou městečka je nádherný renesanční zámek. 

Zámek v Opo čně 

 

Na místě původního gotického hradu byl v druhé polovině 16. století pro 
šlechtický rod Trčků z Lípy postaven renesanční zámek s nádhernou sgrafitovou 
výzdobou, který byl později barokně stavebně upraven. Předmětem obdivu této 
památky je především arkádové nádvoří a terasovité zahrady. Původní gotický 
hrad připomíná válcová bašta zvaná hladomorna. Se zámeckým areálem souvisí 
renesanční kostel Nejsvětější Trojice a kaple sv. Ondřeje s hrobkou šlechtického 
rodu Trčků. 

Na zámku jsou k vidění přepychové historické interiéry s dobovým zařízením 
a cennými uměleckými sbírkami. Nejvýznamnější ze zámeckých sbírek je 
obrazárna s díly italských, holandských a českých mistrů. Můžete si taky 
prohlédnout zámeckou knihovnu s deseti tisíci svazky knih, kterou zdobí trofeje 
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exotických zvířat a předměty, které si ze svých dobrodružných cest po Africe 
a Americe dovezl kníže Josef Colloredo – Mannsfeld. Africké a indiánské sbírky se 
nacházejí rovněž v dalších zámeckých prostorách. 

Na zámku je taky Rytířský sál, Lovecký sál, dámská ložnice, herna a pokoje 
hrabat Kinských. Zcela unikátní je zdejší sbírka historických a orientálních zbraní, 
včetně palných zbraní a zbroje. Tato sbírka zbraní patří mezi nejvýznamnější 
v naši zemi. 

V údolí Zlatého potoka se rozkládá anglický park se vzácnými dřevinami, 
rybníčky s umělými vodopády, čínským pavilonem a umělou jeskyní pro 
poustevníky. 

Městské koupališt ě 

V blízkosti rybníka Broumar se nachází pěkné městské koupaliště. Je zde 
plavecký bazén a dětský bazén se skluzavkou, pískoviště a prolézačky. Dále pak 
tenisové kurty a hřiště na plážový volejbal. Na rybníku Broumar se můžete svést na 
lodičkách a šlapadlech. V areálu koupaliště je taky kemp, stánky s občerstvením 
parkoviště. 

Dobruška  

Jen asi 5 km severně od zámku v Opočně leží městečko Dobruška, které se 
zejména v 18. a 19. století stalo známým střediskem vlasteneckého hnutí 
a národního obrození. Koncem 18. století kupec František Vladislav Hek 
v městečku soustředil skupinu obrozeneckých buditelů, kteří působili na národní 
hrdost obyvatel a distribuovali české knihy. 

Ve svém známém románu spisovatel Alois Jirásek ztvárnil osudy kupce Heka, 
který tohoto národního buditele přejmenoval na Františka Vladislava Věka. Podle 
této knihy pak v roce 1971 režisér František Filip natočil jeden z našich 
nejznámějších televizních seriálů F. L. Věk.  

Na náměstí F. L. Věka stojí renesanční radnice s 45 m vysokou hranolovou věží 
a arkádovým ochozem. Na tomto náměstí najdete taky barokní mariánský sloup 
a pomník F. L. Věka, je to dílo sochaře J. Adámka. V městečku stojí taky barokní 
kostel sv. Václava s barokní zvonicí. Na okraji města stojí hřbitovní, renesanční 
kostel sv. Ducha a vedle něj barokní zvonice. 
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Vlastiv ědné muzeum  

Vlastivědné muzeum v Dobrušce má tři stálé expozice. Ve věži radnice jsou 
instalovány expozice věnované hrdelnímu právu a obrazům malíře Františka 
Kupky. Z věže radnice je pěkný pohled na Orlické hory a při dobré viditelnosti lze 
dohlédnout až na Krkonoše. 

V hlavní budově na Šubrtově náměstí je umístěna expozice věnována 
dobrošským  osobnostem, dějinám města a dějinám dobrošských židů. Součásti 
prohlídky je taky interiér židovské synagogy. 

Rodný d ům F. L. Věka 

Nedaleko náměstí, v Novoměstské ulici, stojí rodný dům F. L. Věka. Obytná 
světnička, s malovaným nábytkem a obrazy malovanými na skle, přibližuje 
návštěvníkům bydlení lidí na počátku 19. století. Dominantou kupeckého krámku 
jsou dřevěné držáky na váhy v podobě dvou mořských panen, které pocházejí 
z Věkova majetku a byly využity v oblíbeném televizním seriálu F. L. Věk. 
Prohlédnout si zde můžete rovněž černou kuchyni. 

Krytý bazén a letní koupališt ě 

Na jižním okraji města, v Mírové ulici, se nachází areál krytého bazénu a letního 
koupaliště. V krytém bazénu je plavecký bazén, malý bazén pro děti a vířivka. Letní 
koupaliště má plavecký bazén a dětský bazének s vodním hřibem. Dále zde 
najdete dětský koutek, skluzavky, houpačky, hřiště na plážový volejbal, stánky 
s občerstvením, restauraci s terasou a parkoviště. 
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14. Ze zámku v Rychnov ě nad Kn ěžnou na 
zámek v Doudlebech nad Orlicí 

Město Rychnov nad Kněžnou leží u říčky Kněžné na úpatí Orlických hor. Bylo 
známé zejména svým soukenictvím, ještě počátkem 19. století bylo ve městě více 
než čtyři sta soukenických mistrů. 

V Rychnově nad Kněžnou se narodil známý spisovatel Karel Poláček a prožil ze 
své dětství. Na své dětství v rodině židovského obchodníka s koloniálním zbožím 
vzpomíná v knize Bylo nás pět, podle které byl taky natočen oblíbený televizní 
seriál. Ve městě, nedaleko zámku, najdete sousoší všech pěti hlavních hrdinů 
z knihy Bylo nás pět. 

Ve městě stojí původně gotický kostel sv. Havla, který byl novogoticky stavebně 
upraven. V kostele je gotická socha Madony a zbytky gotických nástěnných maleb. 
Při kostele stojí novorománská zvonice. Ve městě najdete rovněž klasicistní 
radnici. Na území města jsou zachovány četné lidové stavby, například roubené 
dvojdomky rychnovských soukeníků pod zámkem zvané V chaloupkách a roubené 
chalupy v lokalitě na Dubince. 

Zámek v Rychnov ě nad Kn ěžnou 
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Ve městě stával původně dřevěný a později gotický kamenný hrad, který byl 
prokazatelně obydlen ještě v roce 1560, ale zmizel beze stopy. Někteří historici se 
domnívají, že hrad snad stával v místech dnešního zámeckého kostela Nejsvětější 
Trojice. 

Ve městě pak byl postaven renesanční zámek. V roce 1640 získal rychnovské 
panství starý český šlechtický rod Kolowratů, který začal s budováním nového 
zámku. Kolowratský zámek spolu s průčelím původně gotického kostela 
Nejsvětější Trojice, je jedním z největších a nejkrásnějších barokních zámků 
v Čechách. Autorem tohoto zámeckého barokního skvostu je slavný architekt Jan 
Blažej Santini-Aichel. U zámeckého kostela Nejsvětější Trojice stojí renesanční 
zvonice. 

Na zámku je velmi pěkná obrazárna. Její zvláštní oddíl tvoří kolowratská rodová 
galerie se skupinou renesančních portrétů zachovaných v barokních kopiích. 
Vynikající jsou rovněž výtvarná díla z 18. století. Můžete zde obdivovat zátiší, 
mytologické scény, krajiny, náboženské náměty a taky pastýřské a lovecké scény. 
Zastoupeni jsou malíři němečtí, italští a holandští, z českých malířů pak například 
barokní mistr Karel Škréta. Na zámku je rovněž pozoruhodná sbírka střelných 
zbraní z 18. století a zámek je vybaven původním stylovým nábytkem šlechtického 
rodu Kolowratů.  

Zdejší zámek je taky sídlem Muzea Orlických hor a Orlické galerie. V muzeu je 
umístěna expozice lidových a zaniklých řemesel, v galerii si pak můžete 
prohlédnout výtvarná díla umělců žijících a tvořících v oblasti Orlických hor. 

Muzeum hra ček 

Na Starém náměstí, v budově bývalé barokní radnice, má sídlo Muzeum hraček. 
Jsou zde umístěny především české a československé hračky z 19. a 20. 
století.  V muzeu jsou vystaveny různé stavebnice, stolní hry a hrady. Dále pak 
cínoví vojáčci, vláčky, panenky, kočárky a mnohé další hračky. Součástí muzea je 
i menší expozice věnována známé autorce kuchařek Magdaleně Dobromile 
Rettigové. 

Krytý bazén 

Krytý bazén najdete v Javornické ulici. Je zde plavecký bazén, tobogán, divoká 
řeka, vířivka a brouzdaliště s vodotryskem pro nejmenší děti. 
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Zámek v Doudlebech nad Orlicí 

Můžete si ještě udělat pěkný výlet na půvabný zámek v Doudlebech nad Orlicí, 
který stojí přibližně 5 km jižně od Rychnova nad Kněžnou. 

Původně zde stávala gotická tvrz, místo které zde koncem 16. století  Mikuláš 
starší z Bubna a Litic nechal vystavět malebný renesanční zámek, jeden 
z nejhezčích renesančních zámků v naši zemi. Čtyřkřídlá budova zámku 
s arkádovým nádvořím je vyzdobena sgrafity s rostlinnými a ornamentálními motivy 
a figurální výzdobou všech zdí a komínů. 

Na zámku se nachází renesanční nábytek a cenný soubor tapisérii. Můžete si 
zde například prohlédnout Zrcadlový sál, Velký sál a Taneční sál. Dále pak panský 
a dámský salonek, lovecký pokoj, rodinný pokoj s dětským koutkem a zámeckou 
kapli sv. Rodiny. 

Zámek je obklopen anglickým parkem. U vchodu do zámku se nachází Babiččin 
dvoreček s ovcemi, kravami, kozami, králíky, kachnami a taky exotickými zvířaty. 
Nedaleko Babiččina dvorečku stojí bývalá barokní sýpka, která je důkladně 
zrekonstruována a je sídlem Muzea přírody a roku na vsi. Jsou zde umístěny 
bohaté přírodovědné sbírky a v prostorách sýpky se rovněž konají výstavy 
výtvarného umění. V zámecké oboře se chovají jeleni, daňci a mufloni a obora je 
součástí zámeckého parku. 
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15. Ze zámku v Náchod ě na zámek v Novém 
Městě nad Metují 

 

Náchod je půvabné město ležící v údolí řeky Metuje v Náchodské vrchovině, na 
severním úbočí Orlických hor. Dnešní Náchod je důležitým kulturním 
a hospodářským centrem a významnou křižovatkou turistických tras. Na Náchod 
stavebně navazuje lázeňská obec Běloves s léčivými prameny. Nejznámější ze 
zdejších pramenů je kyselka Ida. Tento minerální pramen je v současné době 
a doufám, že jen přechodně uzavřen, aby zase mohl platit reklamní slogan 
„kyselka Ida, zdraví vám přidá.“ 

Na Masarykově náměstí v Náchodě stojí zajímavý gotický kostel sv. Vavřince 
s dvěma věžemi, nazývanými Adam a Eva, opatřenými bedněným patrem 
a cibulovitými báněmi. V kostele se nachází gotická cínová křtitelnice, zlatá 
monstrance a renesanční kalich. Na náměstí najdete taky Starou radnici 
s renesančním pranýřem. Novorenesanční Nová radnice je vyzdobena sgrafity 
podle kartónů Mikoláše Alše. Zdejší náměstí má i vynikající sochařskou výzdobu. 
Najdete zde barokní mariánský sloup, barokní sousoší Nejsvětější Trojice 
a barokní sochu sv. Jana Nepomuckého. 

Na nedalekém Karlově náměstí spatříte zdejší zajímavost. V dlažbě tohoto 
náměstí je zasazena podkova, kterou podle legendy zde ztratil kůň „zimního krále“ 
Fridricha Falckého, prchajícího po prohrané bitvě na Bílé hoře roku 1620 přes 
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Náchod z Čech do Slezska. Na Starém městě najdete jednoduchý hřbitovní gotický 
kostel sv. Jana Křtitele a v Komenského ulici stojí působivý barokní kostel sv. 
Michaela. 

Zámek v Náchod ě 

Městu dominuje renesanční zámek, na skalnatém kopci nad severní stranou 
Masarykova náměstí, který byl postaven v 16. století na místo původního gotického 
hradu. 

Návštěvníci si na zámku mohou například prohlédnout reprezentační prostory 
s historickými interiéry z období, kdy náchodské panství držel šlechtický rod 
Piccolominiů. Je zde soubor barokních tapisérií a sbírka barokních květinových 
a loveckých zátiší. Děti si mohou prohlédnout zámecké hračky z 19. a 20. století. 
Na zámku jsou rovněž zámecké komnaty s malovanými trámovými 
stropy,hostinské pokoje, zámecké místnosti zařízené ve stylu klasicismu, empíru 
a biedermeieru a taky zámecká kaple Nanebevzetí Panny Marie. 

V expozici věnované řádům, medailím, mincím a šperkům návštěvníky dozajista 
zaujmou sbírky zlatých a stříbrných mincí z období antiky, středověku a baroka. Je 
zde k vidění taky například dánský Řád slona, pruský Řád červené orlice a šperky 
z klenotnice princezen. 

Ze zámecké věže je pěkný výhled na město a Orlické hory. V hradním příkopu 
se chovají dva medvědi, Ludvík a Dáša. Na zámek pak navazuje francouzská 
zahrada a anglický park. 

Regionální muzeum Náchod 

Regionální muzeum v Náchodě má sídlo v barokním domě na Masarykově 
náměstí. V muzeu jsou umístěny expozice zaměřené na dějiny Náchodu 
a náchodského regionu. 

Krytý bazén a Jiráskovo koupališt ě 

V areálu krytého bazénu je plavecký bazén, menší bazén s dětským koutkem 
a stánek s občerstvením. V areálu Jiráskova koupaliště se nachází plavecký bazén 
s masážními tryskami, chrliči vody a velkou skluzavkou, dětský bazén se 
skluzavkou a brouzdaliště pro nejmenší děti s vodním hřibem. Dále pak hřiště na 
plážový volejbal, restaurace, stánky s občerstvením a parkoviště.  
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Pevnost Dobrošov 

Pevnost Dobrošov se nachází zhruba 3 km jihovýchodně od Náchodu. Zdejší 
pevnost je součástí bývalého československého opevnění z 30 let 20. století proti 
tehdejšímu fašistickému Německu. Pevnost sice nebyla nikdy dokončena, ale při 
její návštěvě můžete obdivovat sílu pevnostních srubů, které měly naši zemi 
chránit. Ve výstavní síni pevnosti je malé muzeum s mapami, schématy a modely 
opevnění. Dominantou pevnosti je dělostřelecká tvrz Dobrošov, ve které si můžete 
prohlédnout muniční sklady a makety zbraní. Po povrchu pevnosti a podél linie 
opevnění vede naučná stezka, která vás zavede až do lázeňské obce Běloves. 

Nové Město nad Metují 

Můžete si ještě udělat výlet do krásného, renesančního města Nového Města 
nad Metují, které se nachází asi 8 km jižně od Náchodu.  

Cestou můžete odbočit na úzkou silničku, která vás dovede do údolí řeky Metuje 
zvaného Peklo. Zde se rád toulával i slavný spisovatel Alois Jirásek. Původní mlýn 
v údolí nechal slavný slovenský architekt Dušan Jurkovič přestavět na stylovou 
restauraci zvanou Bartoňova útulna. V restauraci, zdobené čertovskými motivy, se 
můžete občerstvit a pak již zanedlouho dojedete do Nového Města nad Metují. 

V Náchodské pahorkatině, na ostrohu ze tří stran obtékaného řekou Metují, leží 
jedno z našich nejkrásnějších renesančních měst, Nové Město nad Metují. Velmi 
působivé je zejména Husovo náměstí, jehož kouzelnou atmosféru vytvářejí 
renesanční měšťanské domy s loubím, jednotnou úpravou průčelí a atikovými štíty. 
Na náměstí stojí i barokní mariánský sloup a sloup Nejsvětější Trojice a nedaleko 
náměstí najdete renesanční kostel Nejsvětější Trojice s hranolovou věží a helmicí, 
který tvoří dominantu města. 
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Zámek v Novém M ěstě nad Metují 

 

Na rohu náměstí stojí druhá dominanta města zámek s věží, který vznikl 
renesanční přestavbou původní tvrze v 16. století. Zámek byl barokně upraven 
a další významná stavební úprava zámku proběhla počátkem 20. století pod 
vedením vynikajícího slovenského architekta Dušana Jurkoviče. Zámecké 
místnosti byly upraveny ve stylu secese, art deco, kubismu a funkcionalismu. Na 
zámecké výzdobě se podíleli přední čeští umělci, například sochaři J. V. Myslbek, 
J. Štursa a F. Bílek, nebo malíři M. Švabinský a O. Nejedlý. Na zámku jsou cenné 
umělecké sbírky a zachovalé renesanční nástěnné malby a barokní štuky. 

Zámecká zahrada, ve stylu italské renesance je rovněž dílem Dušana Jurkoviče. 
Příchod do zámecké zahrady vyřešil slavný slovenský architekt krytým dřevěným 
mostem ve stylu lidové architektury. Na zámecké ohradní zdi jsou k vidění 
pitoreskní barokní sošky trpaslíků od sochaře M. B. Brauna. 

Městské muzeum a galerie Zázvorka 

Městské muzeum a galerie má sídlo v historickém domě v ulici Zádomí 
a přiléhající obranné baště Zázvorka. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout 
barokní lékárnu, vyřezávaný Měšťanský betlém a expozice zaměřené na historii 
města a regionu, řemesla a přírodu. Zajímavá je rovněž expozice zdejší hodinářské 
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výroby PRIM. V městské galerii Zázvorka lze spatřit výtvarná díla novoměstských 
umělců a konají ze zde rovněž krátkodobé výstavy. 

Nové Město nad Metují se stalo filmovou Dobruškou v oblíbeném televizním 
seriálu režiséra Františka Filipa z roku 1971 F. L. Věk. V seriálu se často 
objevovalo novoměstské Husovo náměstí a na tomto náměstí stál taky kupecký 
krám obchodníka F. L. Věka. 
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Pardubický kraj  
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16. Ze zámku v Pardubicích na hrad Kun ětická 
hora 

V Pardubicích původně stával gotický hrad. V roce 1491 koupil pardubické 
panství jeden z nejbohatších českých šlechticů Vilém z Pernštejna a Pardubice si 
zvolil jako svou rezidenci. Panské sídlo prodělalo za panování Viléma z Pernštejna 
zásadní přestavbu, kdy starý hrad obklopily mohutné zemní valy s nárožními 
bastiony. Rozlehlý příkop před hradbou bylo možné v případě potřeby rychle 
napustit vodou. Do dnešních dnů se opevnění zachovalo a to i s renesančním 
zámkem, na nějž byl původní hrad přestavěn. Pardubický zámek, to je unikátní 
spojení nedobytné pevnosti s pohodlnou  šlechtickou rezidencí. Renesanční 
zámek se stal taky významným společenským a kulturním centrem 

 

Po rozkvětu pardubického panství v pernštejnském období se zámek stal 
majetkem císařského dvora a Habsburky byl často vyhledáván. Opevněný zámek 
prokázal své kvality za třicetileté války, kdy byl několikrát marně dobýván. 

Zámek je dnes sídlem Východočeského muzea. Na zámku si můžete 
prohlédnout rytířské sály s renesančními malbami, křišťálový betlém a zámeckou 
kapli sv. Tří králů. Dále pak archeologickou expozici, přírodu východního Polabí, 
expozici české sklářské tvorby, expozici historických chladných a palných zbraní, 
sbírku pohlednic ORBIS PICTUS a sbírku mincí.  
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Pohádková expozice Bylo nebylo 

 

Pro děti je v muzeu připravena pohádková expozice Bylo nebylo. Historické 
hračky jsou zarámovány do nejznámějších pohádkových příběhů, například do 
pohádek H. CH. Andersena Cínový vojáček a Princezna na hrášku, lidových 
pohádek Šípková Růženka a Hrníčku vař a do povídání O pejskovi a kočičce od 
Josefa Čapka. Panenky, autíčka, vláčky, dětské pokojíčky, stavebnice, loutky 
a další hračky doplňují malované výjevy, které ztvárnila malířka Šárka Trčková 
a vytvářejí tak pohádkovou atmosféru. Je to svět dětské fantazie, radosti a štěstí. 

Aquacentrum Pardubice 

Aquacentrum v Pardubicích se nachází v Jiráskově ulici a je to největší aquapark 
ve východních Čechách. V kryté části aquaparku je plavecký bazén, dlouhá 
skluzavka, tobogán, vodopád, masážní trysky, vodní chrliče, vířivky, brouzdaliště 
se skluzavkou a vodními zvířaty a další vodní atrakce. Letní  pláž přímo navazuje 
na aquacentrum. Najdete zde víceúčelový bazén se skluzavkou, tobogánem, 
chrličem vody, šplhací sítí, vodními masážními lůžky a dalšími skvělými atrakcemi. 
Je zde rovněž brouzdaliště se skluzavkou, pískoviště, dětské hřiště, stánky 
s občerstvením a parkoviště. 
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Hrad Kun ětická hora 

Hrad Kunětická hora je dominantou východočeského Polabí. Gotický hrad stojí 
na osamoceném znělcovém kopci (294 m. n. m.), asi 5 km severovýchodně od 
Pardubic. Na základě archeologických průzkumů bylo zjištěno, že hrad byl 
postaven v druhé polovině 14. století. Husitský hejtman Diviš Bořek z Miletínka 
v roce 1421 nechal původní hrad přestavět a dobře opevnit. V roce 1490 koupili 
Kunětickou horu Pernštejnové a celý hradní areál nechal přestavět v pozdně 
gotickém stylu. 

V roce 1645 byl hrad vypálen švédskými vojsky generála Torstensona. Ten 
neuspěl při dobývání nedalekých Pardubic, a proto vyplenil alespoň zdejší hrad. 
Nedalo to ostatně ani moc práce, prchající hradní posádku totiž tvořilo pouhých 28 
mužů. V roce 1820 navštívil rozpadající se hrad sám rakouský císař František I. 
a rozhodl, že hrad musí být opraven. Byly však provedeny jen částečné opravy. 
U hradu byl zřízen kamenolom a hrozilo, že hrad zcela zanikne. Však taky při těžbě 
kamene byla zlikvidována část hradebních zdí, ale na štěstí byly v roce 1859 
v kamenolomu práce zastaveny a hrad tak zůstal zachován.  

Vlastní hrad tak tvoří hradní palác s nádvořím a 25 m vysoká Černá věž, dvě 
bašty a hradební zdi. V předhradí pak stojí gotická kaple sv. Kateřiny a barokní 
kaplička sv. Barbory.  

Na hradě si můžete například prohlédnout reprezentační Rytířský sál, zbrojnici, 
hladomornu, výstavu o útrpném právu, modely hradu a sbírku historických 
pohlednic. V hradním paláci má sídlo taky 8 m drak, největší drak, který obýval 
české hrady a zámky. Z hradní věže lze při dobré viditelnosti dohlédnout až 
k Orlickým horám a Krkonoším. 

V hradní kapli sv. Kateřiny se nachází barokní obraz této oblíbené světice, 
patronky učenců s jejími atributy. V kapli je rovněž vsazena pamětní deska, 
připomínající zdejší návštěvu rakouského císaře Františka I. s rodinou z roku 1820. 
Na stěnách kaple byly odkryty převážně barokní nápisy a letopočty různých 
návštěvníků, mnohdy žoldáků, kteří se v této době v okolí tehdy polorozpadlého 
hradu potulovali. Ke kapli přiléhá barokní kaplička sv. Barbory. Z terasy kaple je 
pěkný pohled na Železné hory, Chrudim a Pardubice. 
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Perníková chaloupka 

V bývalém loveckém zámečku, v oboře pod hradem Kunětická hora, má sídlo 
Muzeum perníků a pohádek a zámeček slouží rovněž jako Perníková chaloupka. 
V Perníkové chaloupce můžete ochutnat lahodné perníky, výstavní expozice pak 
obsahuje více než tisíc perníků a k vidění je zde rovněž městečko Perníkov. Děti 
mohou navštívit Perníkářskou dílnu Ježibaby, Tajuplný les a další pohádkové 
expozice. Kunětický expres je výletní silniční vláček, který jezdí na trase od hradu 
Kunětické hory do Perníkové chaloupky. 

 

 

17. Zámek v Litomyšli je zapsán do památek 
UNESCO 

Litomyšl má více než tisíciletou historii. První zmínka o Litomyšli, na důležité 
obchodní cestě vedoucí z Čech na Moravu, pochází z Kosmovy kroniky a vztahuje 
se k roku 981. Tehdy zde stával dřevěný hrad, později u hradu vznikla obchodní 
osada, která se vyvinula v město. Původní dřevěný hrad nahradil po husitských 
válkách kamenný, gotický hrad. Na místo tohoto hradu byl v druhé polovině 16. 
století postaven renesanční zámek. 

Zdejší Smetanovo náměstí lemují měšťanské domy s podloubím. Protáhlý tvar 
náměstí je důsledkem jeho vzniku při někdejší obchodní stezce. Většina domů má 
sice gotické jádra, ale převážně barokní, klasicistní a empírové fasády se štíty 
nebo atikami. Současná podoba Staré radnice je barokní. Na radniční věži si 
můžete prohlédnout krásný secesní orloj. Na náměstí najdete taky barokní 
mariánský sloup a pomník zdejšího rodáka, hudebního skladatele Bedřicha 
Smetany od sochaře Jaroslava  Štursy. 

Barokní piaristický kostel Nalezení sv. Kříže je jednou z dominant města. Na 
kostel navazuje barokní piaristická kolej a nedaleko stojí bývalé barokní piaristické 
gymnázium s věžičkou, které je dnes sídlem Regionálního muzea. Nedaleko tohoto 
kostela stojí další, původně gotický kostel Povýšení sv.  Kříže, nejvýznamnější 
městská památka z předhusickéko období. Kostel byl několikrát přestavován, jeho 
současná podoba je novogotická.  

Mezi kostelem Nalezení sv. Kříže a Povýšení sv. Kříže se rozkládají vzorně 
upravené klášterní zahrady, oáza klidu v centru města. Najdete zde taky altán 
s výhledem na město, bazén a sochy Olbrama Zoubka. 
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Zámek v Litomyšli 

 

V druhé polovině 16. století získal zdejší panství šlechtický rod Pernštejnů 
a Vratislav z Pernštejna zde nechal postavit překrásný renesanční zámek. Zámek 
se stal rodovým sídlem Pernštejnů. Zámek má čtvercový půdorys s nádvořím, 
jehož tři strany obklopují sloupové arkády. Zdejší zámek je tak významným 
dokladem arkádového zámku vycházejícího z italské architektury. Fasády zámku 
zdobí sgrafita od Š. Vlacha, považované za nejkrásnější na území tehdejší 
rakouské monarchie. Je zde i mimořádně cenné barokní zámecké divadlo, jeden 
z nejstarších dochovaných divadelních celků v Evropě, včetně původních dekorací. 

Na zámku si návštěvníci mohou například prohlédnout reprezentační sály, 
zámecké divadlo, hostinské pokoje a zámeckou kapli. Zajímavá je rovněž expozice 
vzácných historických klavírů. Řada těchto historických klavírů je spjata se 
známými hudebními osobnostmi, například Rudolfem Frimlem nebo Zdeňkem 
Fibichem. 

V zámeckém pivovaru se narodil slavný český hudební skladatel Bedřich 
Smetana. V prostorách bývalého zámeckého pivovaru se nachází expozice 
Bedřicha Smetany, která přibližuje návštěvníkům atmosféru rodiny Smetanových 
včetně Smetanovy rodné světničky. Tato expozice je součástí Regionálního 
muzea. Na počest slavného skladatele se každoročně v Litomyšli na počátku léta 
koná hudební festival Smetanova Litomyšl. 
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Součástí zámeckého areálu je francouzský park zdobený klasicistními sochami 
a empírovými vázami a anglický park hledištěm a jevištěm hudebního festivalu 
Smetanova Litomyšl. V krásné zámecké zahradě natáčel roku 1937 režisér Otakar 
Vávra film Filosofská historie podle stejnojmenného románu Aloise Jiráska. Zámek 
v Litomyšli je zapsán do světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 

Muzeum dome čků, panenek a hra ček 

Muzeum domečků, panenek a hraček má sídlo v Jiráskově ulici, v historickém 
domě, naproti zámeckému pivovaru. Návštěvníci si mohou prohlédnout historické 
domečky a pokojíčky se zařízením. Je zde k vidění bydlení princezen, ale taky 
venkovských lidí, jsou tu obchůdky a americké farmy. Nejstarší panenky pocházejí 
z 19. století, jsou zde však taky zastoupeny panenky Barbie. V muzeu je model 
železnice, autíčka, dokonce cirkus s maringotkami a další historické hračky. 

Regionální muzeum v Litomyšli 

Regionální muzeum v Litomyšli má sídlo v budově bývalého piaristického 
gymnázia v Jiráskově ulici. Jsou zde například umístěny expozice věnované 
archeologii, řemeslům, keramice a porcelánu, hodinám a hodinkám, hudebním 
nástrojům a tradicím a lidovým zvykům. 

Portmoneum – Muzeum Josefa Váchala 

V přízemním domku na ulici Terezy Novákové má sídlo Portmoneum – Muzeum 
Josefa Váchala. Domek je vyzdoben nábytkem a malbami svérázného výtvarníka 
Josefa Váchala. Domek je plný biblických, magických, rytířských, zvířecích 
a dalších fantaskních motivů. Výzdoba domku je vskutku originální, něco 
podobného v naši zemi nenajdete. 

Krytý bazén a letní koupališt ě 

Na ulici U plovárny stojí areál krytého bazénu a letního koupaliště. V krytém 
bazénu je plavecký bazén, dětský bazén, tobogán, masážní trysky a vířivky. Na 
koupališti jsou zase návštěvníkům k dispozici tři bazény, tobogán, skluzavka, hřiště 
na plážový volejbal, stánky s občerstvením, restaurace a parkoviště.  
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Nedošínský háj 

Milovníci přírody a historie by rozhodně měli navštívit Nedošínský háj, 
nacházející se severozápadně od Litomyšle. Původně zde byla panská obora, 
která byla počátkem 19. století upravena na romantický park s pavilony a temply. 
Právě zde se až do roku 1856 odehrávaly slavné studentské majálesy, které ve 
své knize Filosofská historie popsal Alois Jirásek. Z romantických staveb parku se 
do současnosti zachovala pouze kaplička sv. Antonína. Háj spolu s rybníky, které 
jsou významnou ornitologickou lokalitou, tvoří přírodní rezervaci. Tímto územím 
pak prochází 2 km dlouhá okružní naučná stezka Nedošínský háj. Návštěvníci se 
na stezce seznámí se zdejší přírodou, lesnictvím a historií místa. 

 

 

18. Zámek ve Slati ňanech 

 

Původně gotická tvrz ve Slatiňanech, na úpatí Železných hor, byla přestavěna na 
renesanční zámek. V roce 1747 získal zámek do svého vlastnictví šlechtický rod 
Auerspergů, který jej držel až do poloviny 20. století. Do dnešní podoby byl zámek 
stavebně upraven koncem 19. století. Zámek ve Slatiňanech je vynikající ukázkou 
šlechtického sídla, přestavovaného ze středověké tvrze přes renesanční zámek až 
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po novogotickou přestavbu v 19. století. Zámek nabízí unikátní sbírky se vztahem 
ke koním, v Evropě zcela vyjímečné. 

Zámecká expozice vás zavede do reprezentačních, společenských 
a soukromých prostor, které na přelomu 19. a 20. století obýval knížecí rod 
Auerspergů. Na zámku si můžete rovněž prohlédnout jedinečnou hipologickou 
expozici. Vědecká část hipologických sbírek vás seznámí s historií chovu koní 
a jejich využití ve společnosti. Jsou zde rovněž umělecké sbírky obrazů, grafik, 
plastik a porcelánu s koňskou tématikou. Můžete si taky prohlédnout zámecké 
hospodářské zázemí, například kuchyni, umývárny nádobí, kotelnu a lednici. Ze 
zámecké věže je pěkný výhled na městečko Slatiňany s gotickým kostelem sv. 
Martina, na město Chrudim, Železné a Orlické hory. Při dobré viditelnosti je možno 
dohlédnout na hřebeny Krkonoš a Kralický Sněžník. 

Hřebčín ve Slati ňanech 

V blízkosti zámku stojí hřebčín. Tento hřebčín se stájemi nechal vybudovat 
František Josef kníže z Auerspergu, který byl vynikajícím hospodářem 
a milovníkem dostihových koní. Hřebčín ve Slatiňanech patřil k nejmodernějším 
v Rakousku – Uhersku. 

Dnes je tento hřebčín pobočkou Národního hřebčína v Kladrubech. V hřebčíně 
ve Slatiňanech se chovají starokladrubští vraníci a koně Převalského. Zámek je 
obklopen anglickým parkem s cennými dřevinami a výběhy pro starokladrubské 
vraníky a koně Převalského. V hřebčíně ve Slatiňanech se v roce 1982 natáčel 
velmi oblíbený televizní seriál režiséra Františka Filipa Dobrá voda. Na zámecký 
park navazuje lesopark, ve kterém najdete romantickou stavbu Švýcárny 
a především velkou atrakci pro děti, Kočičí hrádek. 

Švýcárna  

Ve Švýcárně, bývalém hospodářském stavení, má sídlo interaktivní muzeum 
starokladrubského koně. Stálá expozice vás provede historií chovu 
starokladrubských koní. Jsou zde k vidění taky sbírky bičů, sedel, chomoutů 
a dalších jezdeckých pomůcek. V interaktivním sále zkouší rodiče s dětmi sedlat 
a uzdit koníka jménem Švýcárek, mohou si zahrát pexeso a jsou zde taky houpací 
a plyšoví koníci a kreslící koutek. 

Kočičí hrádek 
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V jihozápadní části zámeckého lesoparku stojí na křemencové skalce Kočičí 
hrádek. Ke Kočičímu hrádku se dostanete Naučnou stezkou, která začíná hned za 
zámeckým parkem. K hrádku je to asi 2 km a na cestě se z informačních tabulí 
dozvíte mnoho zajímavostí o zdejší přírodě a historii regionu. 

Miniaturu středověkého hradu s bránou, hradním palácem, věžemi a hradbami 
nechala koncem 19. století pro své dětí postavit kněžna Vilemína Auerspergová. 
Kolik se zde jen odehrálo slavných dětských bitev mezi obránci a dobyvateli hradu. 
Někdy byl hrad ubráněn, jindy zase dobyt. V létě se bojovalo šiškami a v zimě zase 
sněhovými koulemi. Kočičí hrádek dozajista zaujme i vaše děti. 

 

 

19. Ze zámku v Cholticích na hrad Lichnici 

V Cholticích stávala původně gotická tvrz, která byla v 16. století, za panování 
šlechtického rodu Gersdorfů, přestavěna na renesanční zámek. V roce 1623 se 
zámek dostal do vlastnictví šlechtického rodu Thunů, který jej držel až do poloviny 
20. století. Zámek pak dostal barokní podobu. Na zámku stojícího na půdorysu 
písmena L s jednopatrovými budovami je nejcennější stavbou osmiboká kaple sv. 
Romedia s kupolí a bohatou štukovou výzdobou. Tato kaple je považována za 
jednu z nejkrásnějších barokních staveb u nás. Taky salla terrena vyniká štukovou 
výzdobou a dochovaly se zde zbytky figurálních a ornamentálních maleb. 
Z renesančního zámku Gersdorfů se pak zachovalo jen rohové stavení s baštou. 
Vnější zdi zámku jsou rozčleněny toskánskými pilastry a přízemí nádvoří zdobí 
zasklené arkády. Nad vchodem do kaple sv. Romedia se nachází balkón nesený 
toskánskými sloupy. 

Na zámku si můžete pohlédnout barokní kapli sv. Romedia, působivou sallu 
terrenu, barokní lékárnu a jídelnu s obrazárnou. Je zde umístěna rovněž 
archeologická expozice a expozice věnované hudebním nástrojům a zbraním. Na 
zámek navazuje rozsáhlý anglický park, který přechází v zámeckou oboru se 
staletými habry, buky a duby a romantickými rybníčky. 
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Hrad Lichnice 

 

Hrad Lichnice stojí na západním hřebeni Železných hor asi 8 km jižně od zámku 
v Cholticích. Na skalnatém ostrohu oddělujícím Lovětínskou rokli a rokli Peklo bylo 
již ve 12. století vybudováno hradiště, sídlo Ronovců. V polovině 13. století zde byl 
postaven gotický hrad, který se nazýval Lichtemburk. Jednalo se o německý 
překlad názvu Světlík, jak byl ostroh již dříve nazýván. Z německého názvu se 
později v českém prostředí vyvinul název Lichnice. 

Hrad, na málo vídaném trojúhelníkovém půdorysu, chránila hradba a okrouhlá 
věž. V jihozápadním rohu hradního areálu stál obytný palác. Koncem 15. století, za 
panování šlechtického rodu Trčků z Lípy, byl hrad přestavěn na pohodlné 
šlechtické obydlí. Přibližně v této době vzniklo východně od hradu městečko 
Podhradí. Městečko mělo vlastní opevnění, které navazovalo na opevnění hradu. 

V roce 1610 hrad vyhořel a za třicetileté války byl dobyt švédskými vojsky. 
V roce 1648 byl hrad na příkaz císaře Ferdinanda III rozbořen, aby se nemohl stát 
opěrným bodem nepřítele. V průběhu dalších století byla velká část zříceniny 
rozebrána na stavby v okolních vesnicích. Teprve v první polovině 20. století byla 
zřícenina hradu restaurována. 

Z hradu se nejlépe zachovala vstupní brána a část mohutné okrouhlé věže, dále 
pak obvodové zdi hospodářských budov, části sklepů a zbytky hradeb. Z hradního 
areálu je pěkný výhled na Čáslav a Železné hory. V obci Podhradí stojí mohutný 
Žižkův dub, jehož stáří se odhaduje na 800 let. Tento dub měl být zasazený při 
založení hradu Lichnice. 



 

 
Turistický průvodce III. zajímavosti z českých hradů a zámků 65 

20. Ze zámku v Chrastu na hrad Košumberk 

V městečku Chrastu stával původně renesanční zámek, který od roku 1664 
sloužil jako letní sídlo královéhradeckých biskupů. V 18. století byl zámek barokně 
přestavěn. Zámek stojí přímo na náměstí a je čtyřkřídlou barokní stavbou 
s věžičkou, na nádvoří s přízemními arkádami. Na zámku je působivá kaple sv. 
Jana Nepomuckého. Reprezentační místnosti zámku zdobí bohatá štukatura 
a nástěnné malby exotických krajin od malíře od malíře A. Machka. 

Zámek je sídlem muzea. Je zde umístěna expozice věnována archeologii 
a paleontologii, historickému vývoji města a zaniklým řemeslům. Jedna zámecká 
místnost je zařízena dobovým nábytkem a obrazy a přibližuje nám život 
královéhradeckých biskupů na tomto zámku. U zámku je anglický park a na něj 
navazuje lipové stromořadí, na jehož konci stojí barokní kaplička sv. Jana 
Nepomuckého. 

Uprostřed náměstí v Chrastu stojí barokní kostel Nejsvětější Trojice. Součástí 
interiéru je oltářní obraz sv. Rodiny a deskový obraz sv. Jana Křtitele od malíře M. 
L. Willmana. Na tomto náměstí najdete taky barokní sochu sv. Jana 
Nepomuckého. 

Hrad Košumberk 
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Můžete si ještě udělat výlet na hrad Košumberk, který se nachází asi 5 km 
východně od Chrastu. Hrad Košumberk stojí na čedičovém vrchu, na rozhraní 
Polabské nížiny a Českomoravské vrchoviny. 

Hrad byl založen koncem 13. století. První písemná zmínka o hradu pochází 
z roku 1318, kdy patřil Ojíři z Košumberka. Hrad se skládal z obdélné vstupní věže, 
hradního paláce a mohutných hradeb. V roce 1372 se majiteli hradu stali Slavatové 
z Chlumu a Košumberka, kteří hrad drželi tři staletí a hrad se stal rodovým sídlem 
tohoto šlechtického rodu. Na místě části hradeb byl postaven dvoukřídlý 
renesanční zámek s arkádami, zdobený psaníčkovými sgrafity. 

Za třicetileté války hrad zpustnul a jeho úpadek pokračoval i po roce 1690, kdy 
hrad získali jezuité, kteří však sídlili na nedalekém Chlumku v barokní rezidenci 
u barokního kostela Panny Marie Pomocné. 

Do současnosti se dochovalo torzo hradu se spodní částí vstupní věže 
a z renesančního zámku pak především budova purkrabství, která je zdobena 
sgrafitovými psaníčky. Je zde umístěna expozice věnována dějinám hradu 
a dějinám městečka Luže. Na stěnách jsou portréty dřívějších vlastníků hradu, 
především šlechtického rodu Slavatů z Chlumu a Košumberka a najdete zde taky 
Slavatovský sál. Ve sklepeních původní renesanční budovy je umístěna zdařilá 
maketa hradu po jeho renesanční přestavbě a lapidárium. 

Luže 

Přímo pod hradem se rozkládá půvabné městečko Luže. Na jeho náměstí stojí 
renesanční radnice s věžičkou, barokní mariánský sloup a měšťanské domy 
s barokními a klasicistními štíty. Kostel sv. Bartoloměje,stojící  v centru městečka, 
byl původně gotický a později byl barokně stavebně upraven. Jeho mohutná 
hranolová věž s dřevěným bedněním připomíná hradní věže. Na návrší na 
Chlumku nad městečkem stojí barokní poutní kostel Panny Marie Pomocné 
s cenným barokním zařízením. Pod ním stojí bývalá barokní jezuitská rezidence. 
Tento krásný barokní kostel Panny Marie Pomocné tvoří výraznou dominantu 
městečka. 
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21. Zámek Nové Hrady bývá nazýván českým 
Versailles 

 

V údolí říčky Novohradky stávala středověká osada s původním názvem Boží 
Dům. Na návrší nad osadou stávala gotická tvrz, která byla po skončení husitských 
válek přestavěna šlechtickým rodem Kostků z Postupic na Nový hrad, podle 
kterého dostala osada své jméno. Hrad býval obýván až do poloviny 18. století, 
kdy jej nový vlastník hraběcí rod  Hardubalů de Chamaré opustil a hradní zdivo 
použil k výstavbě nového zámku. 

Zámek Nové Hrady, stojící na úpatí hradního vrchu, patří k našim nejkrásnějším 
rokokovým zámkům. Bývá taky nazýván českým Versailles. Na hlavní zámeckou 
budovu se středním rizalitem navazují dvě postranní křídla spojené terasou. 
Zámeckému interiéru, který se dochoval v původní rokokové podobě, dominuje 
hlavní sál zdobený štukami. 

Na zámku si můžete prohlédnout zajímavý soubor historického nábytku od 
baroka po secesi, zámeckou kapli a rokokový hlavní sál. V zámeckých místnostech 
je taky pěkná sbírka obrazů a nejrůznější umělecké předměty. 

Na zámek navazuje francouzská zahrada a anglický park s bohatou sochařskou 
výzdobou. Ze středověkého hradu se dochovala jen část hradního paláce 
a hradeb. Rovněž celé hradní návrší, zvané Starý zámek, bylo upraveno na 
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anglický park a doplněno stavbami studny a altánu. Z obce Nových Hradů od 
barokního kostela sv. Jakuba vede na návrší Starý zámek barokní křížová cesta. 

První české muzeum cyklistiky 

První české muzeum cyklistiky v zámeckém parku má sídlo v barokním 
špýcharu. Je zde umístěna sbírka kol z období Rakousko – Uherska, kola z 20. 
století a závodní kola. Dětem se dozajista zalíbí malé zámecké divadlo. 

Toulovcovy Maštale 

Jen asi  5 km jižně od zámku v Nových Hradech se nachází unikátní skalní 
město Toulovcovy Maštale, které je tvořené vysokými pískovcovými bloky. V tomto 
skalním bludišti se vinou úzké cestičky a skalami protéká říčka Novohradka. 
Mnohé skalní útvary byly taky pojmenovány, jako například Kuchyně, Ložnice, 
Sklep, Oslí chodba a Hrnčířova skála. Je zde taky mnoho chráněných živočichů 
a rostlin, takže toto skalní město by měli navštívit všichni milovníci krásné přírody. 
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Další knihy ze série 

Jak už římská číslice v názvu knihy napovídá, kniha je třetím dílem série 
průvodců po hradech a zámcích v Čechách, na Moravě, Slezsku a taky na 
Slovensku. Aktuální informace o vydaných i připravovaných průvodcích najdete na 
samostatné webové stránce věnované této zajímavé sérii: 

http://pruvodce.kknihy.cz/ 

již vyšlo: 
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