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Den č. 1 - Za Dívčím kamenem i Kelty   
Hrad Lichnice
Tipy na výlety: Třemošnice, Seč  

Zámek Nasavrky
Tipy na výlety: Nasavrky, Slatiňany 

Den č. 2 - Muzea, která upoutají
Hrad Košumberk    
Tipy na výlety: Luže, Skuteč, Předhradí

Zámek Choceň 
Tipy na výlety: Zámky na Orlici, Ústí nad Orlicí,  
Vamberk, Žamberk

Zajímá vás, jak žili naši předkové? Máte rádi 
historii, ale chcete se dozvědět víc než to, co 
najdete běžně v knížkách nebo na internetu? 
Vydejte se na hrad Lichnice a  po stopách 
Keltů na nasavrcký zámek! Řadu skrytých 
pokladů a  odkazů z  minulosti objevíte i  na 
hradě Košumberk a choceňském zámku. 

Tajemství našich predku  ˚ˇ
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Hrad Lichnice

Seč – 13,6 km 
• Přehrada Seč – Sečská přehrada byla postavena v letech 

1924–1934 na řece Chrudimce. Se svou zatopenou plochou 
220 hektarů je využívána i pro rekreaci, k rybolovu a sportovní-
mu potápění. 

• Zřícenina hradu Oheb – Vydejte se na zříceninu hradu Oheb, 
která poskytuje nádherné výhledy na Sečskou přehradu.

Třemošnice – 19,8 km
• Berlova vápenka – Poznejte unikátní technickou památku,  
která představuje evropskou raritu. Jde o 150 let starou výrob-
nu vápna, k níž vedla 5 kilometrů dlouhá lanová dráha.  
Dnes slouží jako muzeum železnohorského vápenictví.

Doporučená restaurace: SRC Lihovar Třemošnice www.lihovartremosnice.cz

Doporučené ubytování: SRC Lihovar Třemošnice www.lihovartremosnice.cz

  Tipy na výlety v okolí: 

stezkahraduazamku.euDEN č. 1: 
Hrad Lichnice
Historie hradu Lichnice se začala psát okolo roku 1250. 
Vznikl na strategicky výhodně položeném skalnatém 
návrší ve výšce 480 metrů nad mořem. Šlo o  takzvaný 
strážný hrad. 

V roce 1410 se Lichnice stala hradem královským, neboť ji 
koupil král Václav IV. V roce 1610 vyhořela a po ukončení 
třicetileté války byla na rozkaz Ferdinanda III. pobořena. 
Tak se hrad stal zdrojem levného kamene na stavbu ves-
nických domů. 

Zříceniny hradu a malá expozice, která se věnuje jeho his-
torii a majitelům, připomínají někdejší význam rodu Lich-
tenberků. 
 
V jedné z věží je vybudována rozhledna. Po dřevěném scho-
dišti obtáčejícím se kolem jednoho sloupu můžete vystou-

pat až na vrchol, tedy nad hradby. Pouhý pohled do krajiny 
objasní, proč si dávní stavitelé vybrali pro hrad právě toto 
místo. Je odtud úchvatný výhled.

V blízkosti hradu poutá pozornost památný strom Žižkův 
dub a pověstmi opředený Dívčí kámen. Otisky dvou pod-
kov připomínají příběh o krásné hradní panně Miladě. Ta 
své nápadníky posílala ke srázu nad Lovětínskou roklí, kde 
tragicky zemřel její otec. Tam se měli udatní rytíři, kteří si 
ji chtěli vzít, třikrát otočit s koněm. Jenže skála byla tvrdá 
a ani ty nejostřejší podkovy se do ní nezaryly. Až bratr jed-
noho z těch, co na dně rokle zahynuli, ve zkoušce obstál. 
Nechal koni do podkov vložit diamanty a úkol splnil. Pak 
vystřelil na Miladu šíp a zabil ji…

Mezi oblíbené akce na Lichnici patří folkový festival a pro-
gramy zaměřené na šerm a lukostřelbu. 

https://stezkahraduazamku.eu/cs
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Zámek Nasavrky

Nasavrky 
• Archeoskanzen Nasavrky – Na horním konci Nasavrk u silnice 

na Kameničky vznikl keltský skanzen Země Keltů. Jde o rekon-
strukcí keltského „města“ z mladší doby železné, tedy z 2.  
až 1. století před naším letopočtem.

• Kaštanka – Projděte se unikátním sadem jedlých kaštanů 
v centru města!

Slatiňany – 9,4 km
• Zámek Slatiňany – Útulná šlechtická rezidence na úpatí  

Železných hor vám umožní nahlédnout do života jednoho  
z nejprestižnějších rodů staré monarchie Auerspergů. 

• Národní hřebčín Slatiňany – Zastavte se na komentovanou 
prohlídku stájí, které jsou již přes 70 let domovem vraných 
starokladrubských koní. Spatříte zde stáje plemenných hřebců 
a klisen, kde jsou v jarních měsících k vidění i nejmladší hříbata, 
ale také kočárovnu, historickou sedlovnu rodu Auerspergů  
a výcvikové středisko.

Zajeďte do Nasavrk na zámek! Ten je jednou z dominant 
města. Stojí na místě bývalé tvrze, jež byla vybudována 
v 10. až 11. století. Sloužila jako strážiště pro celníky, kteří 
hlídali bezpečnost na zemských stezkách. 

Z původní tvrze se dochovala pouze část zdiva. V roce 1600 
byla na přání Václava Záruby z Hustířan zbourána. Nahra-
dil ji dvoupatrový zámek s  psaníčkovými sgrafity. Cenná 
je i jeho výzdoba vstupní přízemní haly s valenou klenbou. 

Před rokem 1839 byla vedle nasavrckého zámku posta-
vena úřední budova, která je dnes sídlem městského úřadu, 
a také jedna menší, co plnila funkci vězení. Po roce 1939 
tu fungovala prodejna a tělocvična. Po roce 1987 se začalo 
s opravou zámku, který se stal sídlem Krajské správy Chrá-
něné krajinné oblasti Železné hory. 

Dnes jsou zámecké prostory vyhrazeny hlavně kulturním 
a společenským akcím. Konají se zde výstavy Nasavrcké 
palety, hudební večery nebo festival Nasavrcké hudební 
léto. V  obřadní síni, kterou zdobí velká socha známého 
českého sochaře Olbrama Zoubka, se odehrávají svatby či 
vítání občánků. 

V prvním patře je k vidění celoroční expozice Po stopách 
Keltů. Ta vám představí kulturu mladší doby železné 
v Čechách a na Chrudimsku. Zaměřuje se na život v oppidu, 
které ve druhém a prvním století před naším letopočtem 
stálo na ostrohu nad řekou Chrudimkou asi dva kilome-
try od Nasavrk. Jednalo se nejspíš o  jediné oppidum na 
východě Čech.

  Tipy na výlety v okolí: 

DEN č. 1: 
Zámek Nasavrky

Doporučená restaurace: Hotel Šustr www.hotel-nasavrky.cz

Doporučené ubytování: Hotel Šustr www.hotel-nasavrky.cz

https://stezkahraduazamku.eu/cs
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Hrad Košumberk 

Luže 
• Hamzův park a arboretum – Nachází se v areálu lesoparku 

Hamzovy léčebny a je hodnotnou sbírkou domácích a cizokraj-
ných dřevin pocházejících i ze Severní Ameriky a Asie.

• Muzeum zdravotnictví – expozice v Hamzově léčebně doku-
mentuje jednotlivá období vývoje zdravotnictví, a to zejména 
s ohledem na to, jak ovlivňovala péči v tomto zařízení.

• Poutní chrám Panny Marie Pomocné – výjimečná stavba ra-
ného baroka, která svého času patřila mezi nejvyhledávanější 
poutní místa v Čechách. 

Skuteč – 9,2 km 
• Městské muzeum – Stálé expozice městského muzea přibližu-

jí historii i současnost tradičních řemesel Skutečska – kame-
nictví a obuvnictví.

Předhradí – 12,1 km 
• Hrad Rychmburk – Gotický hrad Rychmburk byl pro turisty 

otevřen teprve nedávno, po 70 letech, kdy sloužil jiným účelům.

Vzhůru na Košumberk! Dnes jeho obnažené zdi už spíše 
jen náznakem připomínají někdejší slávu hradu, jenž byl 
založen na začátku 14. století. Do současné doby se však 
zachovala pouze část purkrabství, která je sídlem pozoru-
hodného hradního muzea. 

První písemná zmínka o Košumberku pochází z roku 1312. 
Na konci 14. století jej páni z Chlumu přestavěli do pozdně 
gotického stylu. Po požáru v roce 1573 získal renesanční 
podobu. Ve druhé polovině 16. století zde byla zřízena 
českobratrská škola. Ta vychovávala mladé protestantské 
šlechtice. Patřil mezi ně mimo jiné i Albrecht z Valdštejna, 
který se později proslavil jako vojevůdce.

V  roce 1684 přešel Košumberk do vlastnictví jezuitské 
koleje v Hradci Králové. Koncem 18. století už byl hrad zmi-
ňován jako pustý a postupně se měnil na zříceninu. Nyní je 

zde k vidění torzo čtvercové věže, část zdí paláce, brána 
a zbytky opevnění. 

Košumberk bývá vděčnou kulisou řady zajímavých kultur-
ních akcí, jako je například Košumberské léto. Jeho sou-
částí jsou divadelní představení, koncerty či letní filmové 
projekce.

Od roku 2000 se zde pravidelně konají také svatební 
obřady. Po jejich skončení je zde možné uspořádat také 
miniraut.

Nedaleko hradu Košumberk se nachází Hamzova léčebna. 
Tento odborný rehabilitační ústav s více než stoletou tradicí 
poskytuje následnou i dlouhodobou péči dětem i dospělým 
z celé České republiky. Jeho mottem je „posadit, postavit, 
udělat krok“.

  Tipy na výlety v okolí: 

DEN č. 2: 
Hrad Košumberk

Doporučená restaurace: Hotel Vídeň www.vychodni-cechy.info

Doporučené ubytování: Ubytování Harmonie www.harmonieluze.cz

https://stezkahraduazamku.eu/cs
http://www.vychodni-cechy.info/luze/1_3566_hotel-lidovy-dum/
http://www.harmonieluze.cz/ubytovani.html
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Zámek Choceň

Zámky na Orlici – 17-25 km
• Zámek Doudleby nad Orlicí, zámek Častolovice, Nový zámek 

Kostelec nad Orlicí, zámek Potštejn, hrad Potštejn a hrad 
Litice – Navštivte úchvatná šlechtická sídla České Loiry!

Vamberk – 18 km
• Muzeum krajky – Vydejte se na poutavou cestu za historií 

i současností paličkované krajky. Toto dechberoucí řemeslo 
si tu můžete také vyzkoušet a v přilehlém obchůdku si nějaký 
krásný kousek i pořídit domů.

Ústí nad Orlicí – 18 km
• Městské muzeum Ústí nad Orlicí – Expozice městského 

muzea, které sídlí v majestátní Hernychově vile, vás zajímavou 
formou seznámí se zdejší textilní tradicí i historií města.

Žamberk – 25 km
• Rodný domek Prokopa Diviše – Zjistěte vše o životě i díle 

Prokopa Diviše v jeho rodném domku. Hned vedle něj uvidíte 
i jeho nejslavnější vynález – bleskosvod.

Zámek se nachází v samotném centru města. V roce 1562 
byl vystavěn v  renesančním stylu na břehu Tiché Orlice. 
Dnešní klasicistní podobu získal v 19. století. Dlouhou část 
jeho historie jej vlastnil rod Kinských ze Vchynic a Tetova. 
V současné době v zámku sídlí Orlické muzeum a v části 
také základní umělecká škola.

S průvodcem zde můžete zavítat i do pseudogotické kaple 
s  krásnými vitrážovými okny. Součástí původního vyba-
vení je oltář z  bílého carrarského mramoru se zajímavou 
plastikou Panny Marie a Ježíše Krista. Za pozornost stojí 
též šestioktávové, tlakové harmonium se dvěma rejstříky. 
Nyní se zámecká kaple využívá především pro komorní 
koncerty a církevní i civilní svatby.
 
Orlické muzeum nabízí několik velice poutavých expozic. 
Ta historická přibližuje dějiny Chocně i  okolí. Uvidíte tu 
dokonce Melantrichovu bibli, jedno z  nejvýznamnějších 

vydání bible v renesančních Čechách, ale i unikátní mapu 
choceňského panství z roku 1811. 

V archeologické expozici si prohlédnete rekonstrukci žáro-
vého pohřebiště lužické kultury z  nedalekých Běstovic. 
V  té paleontologické vás překvapí kupříkladu pozůstatky 
pravěkého ptakoještěra, mamutí kly či lebka jeskynního 
medvěda. 

Geologická výstava prezentuje především druhohorní zka-
meněliny hlavonožců. Neobvyklá je také cihlářská část 
muzea, jež mapuje zaniklé cihelny i  samotné cihly pře-
vážně z okresu Ústí nad Orlicí.

Vydejte se na choceňský zámek rovněž o Vánocích, kdy se 
halí do sváteční atmosféry. Pravidelně se zde koná tradiční 
jarmark. 

Doporučená restaurace: Měšťanský pivovar Hylváty www.pivovar-ustinadorlici.cz 

Doporučené ubytování: Hotel na zámečku Hylváty www.pivovar-ustinadorlici.cz

  Tipy na výlety v okolí: 

DEN č. 2: 
Zámek Choceň

https://stezkahraduazamku.eu/cs
http://www.pivovar-ustinadorlici.cz/?p=hotel
https://www.palackamieniec.pl/pl/oferta/pokoje
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