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Dzień 1 – W czasy Franciszka Józefa I i jego Sissi
Pałac Kladruby nad Labem
Pomysły na wycieczki po okolicy: Pardubice

Dzień 2 – Niepowtarzalne wnętrza pałacowe
Pałac Rychnov nad Kněžnou 
Pomysły na wycieczki po okolicy: Zámky na Orlici,  
Rychnov nad Kněžnou, Vamberk, Žamberk

Pałac Kvasiny
Pomysły na wycieczki po okolicy: Dobruška, Opočno,  
Deštné v Orlických horách

Dzień 3 – Perła Dolnego Śląska
Pałac Kaminiec Zabkowicki
Pomysły na wycieczki po okolicy: Ząbkowice Śląskie, Bardo, 
Zlatý důl ve Złotym Stoku  

Przenieś się w czasy Franciszka Józefa I i jego 
żony Elżbiety zwanej Sissi odwiedzając pałac 
w Kladrubach nad Labem. Odkryj wyjątkowe 
perły architektury pałaców w Rychnovie nad 
Kněžnou, Kvasinach czy na Dolnym Śląsku – 
Pałac Kamieniec Ząbkowicki.
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Lázně Bohdaneč – 15,1 km
• Uzdrowisko lecznicze Bohdaneč – atmosferę uzdrowiska, 

miejsca relaksu i  wyciszenia, dopełnia otaczająca przyroda, 
park zdrojowy, a także centrum miasta z fontannami. Można 
tu podziwiać zarówno klasycystyczną, jak i nowoczesną 
architekturę. Szczególnie wyjątkowe jest dzieło Josefa 
Gočára – Pawilon Zdrojowy Gočára.

Pardubice – 24,7 km
• Pałac Pardubice – ze względu na swoją wielkość i kształt 

pałac w Pardubicach uważany jest za unikat w Europie 
Środkowej. Najcenniejszy klejnot wczesnorenesansowej 

architektury znajduje się w samym sercu Pardubic za 
potężnymi murami obronnymi.

• Galeria Wschodnioczeska (Východočeská galerie) – odwiedź 
Galerię Wschodnioczeską w Pardubicach, w której obejrzeć 
można unikatowe wystawy sztuk wizualnych i ciekawe 
wystawy czasowe.

• Zabytkowe centrum miasta – zabytkowe centrum Pardubic 
to niesamowita mieszanka kilku stylów architektonicznych 
– malowane szczyty późnogotyckich kamienic mieszają się 
z wczesnorenesansowymi tworząc niepowtarzalny klimat 
miejskiego rynku. Przykładem pozostałości fortyfikacji 
miejskich jest Zielona Brama.

Podczas zwiedzania pałacu w Kladrubach nad Labem prze-
niesiemy się w czasy cesarza Franciszka Józefa I i jego żony 
Elżbiety zwanej Sissi. Przejdziesz ich śladami przez dwana-
ście stylowo urządzonych sal i komnat, zajrzysz do wybu-
dowanego przez nich kościoła i pozwolisz im opowiedzieć  
o swoich specyficznych zwyczajach i dziwnych losach. 

Pałac cesarski znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie 
stajni głównych i wraz z kościołem św. Wacława i św. Le-
opolda tworzy serce Stadniny Narodowej w Kladrubach nad 
Labem. Główne stajnie to doskonale zaaranżowany klasy-
cystyczny zespół budynków. Cały ten obszar to wyjątkowy 
krajobraz kulturowy, na który składają się łąki, pastwiska, 
aleje, martwa odnoga Łaby i zabytkowe budowle. 

Narodowa Stadnina Koni Kladruby nad Labem jest jedną 
z najstarszych stadnin na świecie i ojczyzną najstarszej 

oryginalnej czeskiej rasy koni – konia starokladrubskie-
go. Jego siwe stado jest od 2002 r. narodowym zabyt-
kiem kultury. W 2019 r. stadnina świętowała jednak jesz-
cze większy sukces – obszar Kladrubskie Polabí został 
wpisany na prestiżową listę UNESCO jako Krajobraz ho-
dowli i treningu ceremonialnych koni powozowych w Kla-
drubach nad Labem.

Tutaj można zobaczyć nie tylko stajnie. Na uwagę zasłu-
guje na pewno wozownia i pomieszczenie do przechowy-
wania uprzęży. Można tu obejrzeć z bliska prywatny powóz 
cesarza Ferdynanda V lub państwowy powóz prezydenta  
T. G. Masaryka oraz inne cenne powozy i sanie. Nie zapo-
mnij odwiedzić Lesovny, jednego z najstarszych baroko-
wych domów zrębowych w regionie. Wypróbuj też symula-
tor jazdy w powozie.

Polecane restauracje: Bistro pod Hřebčínem www.bistropodhrebcinem.proweb.cz

Polecane zakwaterowanie: Tillerova vila Lázně Bohdaneč www.penziontillerovavila.cz

  Pomysły na wycieczki po okolicy:

stezkahraduazamku.euDZIEN 1: 
Pałac Kladruby  
nad Labem
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Zámky na Orlici – 10-15 km
• Pałac Doudleby nad Orlicí, Pałac Častolovice, Nowy Pałac 

Kostelec nad Orlicí, Pałac Potštejn, Zamek Potštejn i Zamek 
Litice – Odwiedź wspaniałe rezydencje szlacheckie Czeskiej 
Loary!

Vamberk – 7 km
• Muzeum Koronki Klockowej – Wybierz się w fascynującą 

podróż do historii i teraźniejszości koronki klockowej. 
Możesz również spróbować swoich sił w tym oszałamiającym 
rzemiośle i kupić piękne dzieło do domu w sąsiednim sklepie.

Rychnov nad Kněžnou – 1 km
• Miejsce pamięci Karela Poláčka – Synagoga – Odkryj lokalną 

ekspozycję judaizmu w Pogórzu Orlickim i miejsce pamięci 
słynnego pisarza, który był jedną z najważniejszych postaci 
żydowskich w regionie.

Žamberk – 21 km
• Muzeum miejskie – Wybierz się do Muzeum Žamberk i poznaj 

historię miasta, ważne postacie rodzimych mieszkańców 
oraz rzemiosło ludowe i artystyczne. Zobaczyć można także 
neogotycką aptekę oraz unikalną mechaniczną szopkę.

Polecana kawiarnia:  H&H Castle Cafe RK www.hhcastlecafe.cz 
Polecane restauracje:  Restaurace Hotelu Havel www.hotelhavel.eu, Restaurace Panorama www.restauracepanorama.cz,  
 Madlenčina restaurace www.hotelstudanka.cz/en

Polecane zakwaterowanie: Hotel Havel www.hotelhavel.eu, April hotel Panorama www.aprilhotel.cz/en,
 www.hotelstudanka.cz/en 

  Pomysły na wycieczki po okolicy:

Czteroskrzydłowy pałac Rychnov nad Kněžnou wznoszący się nad 
urwistym zboczem rzeki Kněžna zbudował w 1676 roku Franciszek 
Karel I. Kolowrat Liebsteinský. Obecny kształt pałac uzyskał stop-
niowo podczas kolejnych rozbudów; w XVIII wieku z dużym praw-
dopodobieństwem pracami kierował słynny budowniczy Jan Blažej 
Santini-Aichel. Obecnie pałac jest własnością rodziny Kolowrat Kra-
kowský Liebsteinský. Łącznie z fasadą kościoła św. Trójcy stanowi 
jeden z największych kompleksów barokowych w Czechach. Stwa-
rza wyjątkową dominantę miasta, zwaną „Rychnovské Hradčany”.

Trasa zwiedzania zamku obejmuje pomieszczenia, w których 
można podziwiać oryginalne wyposażenie wnętrz, wachlarze ro-
dziny Kolowrat, szkło, broń oraz kolekcję obrazów znanych ma-
larzy, takich jak Karel Škréta lub Hans von Aachen. Z pewnością 
zaciekawi Cię również tzw. Morawski Excalibur – jedyny zacho-
wany miecz ceremonialny w kraju.

Na drugim piętrze zamku znajduje się Muzeum i Galeria Gór 
Orlickich. Regularnie odbywają się tu interesujące wystawy. Na 
zamku Rychnov odbywają się różne wydarzenia kulturalne. Za-
praszamy do obejrzenia wystawy zabytkowych samochodów 
i motocykli lub na tradycyjny zamkowy jarmark bożonarodze-
niowy. Przejdź się po ogólnie dostępnym terenie zamku, wstąp 
do zamkowej kawiarni na drugim dziedzińcu i posmakuj pysz-
nej kawy i innych smakołyków.

Na wschód od kościoła znajduje się unikalna dzwonnica. Jest 
to późnorenesansowa budowla z 1604 roku. Na szczególną 
uwagę zasługuje dzwon Krysztof, który w 1602 roku odlał Jan 
Benešovský z Morawskiej Trzebowej. Waży 7 ton i jest jednym 
z największych i najcenniejszych dzwonów w Czechach.

DZIEN 2: 
Pałac w Rychnowie 
nad Knežnou
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Dobruška – 13,5 km
• Miejsce urodzenia Františka Vladislava Heka – Chcesz 

dowiedzieć się więcej o narodowym budzicielu, który stał się 
pierwowzorem bohatera serialu F. L. Věk? Odwiedź jego dom 
rodzinny.

• Ekspozycja geografii wojskowej – Odwiedź willę Rýdla 
i zapoznaj się z geografią wojskową, jej narzędziami, 
instrumentami, tworzeniem map i zabezpieczeniem wojsk.

Opočno – 15 km 
• Stała ekspozycja Františka Kupki i Luboša Sluki – Odkryj 

życie i twórczość jednego z najważniejszych malarzy XX 
wieku Františka Kupki i kompozytora Luboša Sluki.

Deštné v Orlických horách – 17 km
• Muzeum Sportów Zimowych, Turystyki i Rzemiosła – Odwiedź 

muzeum, które prezentuje życie i pracę górali. Znajdziesz tu 
wystawę szklarstwa, maszyny do prania i historyczne narty.  
Co roku odbywa się tu popularna impreza Wytop szkła drewnem.

Poznaj ukryty klejnot pod górami! Czy wiesz, że pałac Kvasiny 
został zbudowany na początku XVIII  wieku na miejscu póź-
norenesansowej twierdzy? Do obecnej postaci w stylu klasy-
cystycznym został przebudowany w XIX wieku. W 1928 roku 
majątek kupił František Karel Janeček i w pobliżu pałacu za-
łożył słynną fabrykę samochodów JAWA. Po 1989 roku zde-
wastowany pałac został zwrócony rodzinie Janeček. Obecnie 
opiekuje się nim Soňa Klímová Janečková.

Przy zwiedzaniu pałacu czekają na Ciebie Mozaiki ze świata ma-
rionetek. Poza samymi lalkami możesz z bliska przyjrzeć się lal-
karstwu i poznać tajniki domowego teatrzyku. Przedmioty które 
zachowały się z oryginalnego wyposażenia wnętrz zobaczysz w 
dawnym saloniku. Nowością jest ekspozycja poświęcona historii 
pałacu i fenomenowi JAWA. Po wcześniejszym uzgodnieniu za-
praszamy również do kaplicy pw. św. Antoniego Padewskiego  
z zabytkowymi organami i  iluzjonistycznymi malowidłami 

ściennymi lub do Sali Myśliwskiej. W pałacu znajduje się rów-
nież galeria, w której odbywają się różne interesujące wystawy.

Zwiedzanie pałacu można połączyć z przyjemnym spacerem 
po dziesięciohektarowym parku, w którym rośnie wiele rzad-
kich drzew i innych roślin.

Zapraszamy również do odwiedzenia pałacu podczas które-
goś z wielu ciekawych wydarzeń kulturalnych lub wystaw. Ni-
kogo pewnie nie zdziwi, że w pałacu odbywają się niedzielne 
spotkania z zabytkowymi samochodami i motocyklami marki 
JAWA i nie tylko. W miesiącach letnich organizowana jest in-
scenizacja dawnej bitwy oraz jarmark historyczny w ramach 
festynu pt. Pałacowy festyn im. Puty (Půtovy zámecké slav-
nosti). Czas adwentu w Kvasinach jest tradycyjnie związany 
z popularną wystawą pt. Szopki na zamku oraz świątecznym 
Ponczowym koncertem tria gitarowego.

Polecane restauracje:  Restaurace Hotelu Havel www.hotelhavel.eu, Restaurace Panorama www.restauracepanorama.cz, 
 Madlenčina restaurace www.hotelstudanka.cz 

Polecane zakwaterowanie: Hotel Havel www.hotelhavel.eu, April hotel Panorama www.aprilhotel.cz, 
 Hotel Studánka www.hotelstudanka.cz

  Pomysły na wycieczki po okolicy: 

DZIEN 2: 
Pałac Kvasiny
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Ząbkowice Śląskie – 12 km 
• Miasto Krzywej Wieży i Frankensteina to niezwykła 

miejscowość na Dolnym Śląsku z wyjątkowymi atrakcjami.  
To właśnie tutaj znajduje się jedyna taka Krzywa Wieża  
i właśnie w Ząbkowicach Śląskich swoje korzenie ma straszna 
historia o Frankensteinie. W mieście znajduje się renesansowy 
zamek udostępniony do zwiedzania, wzniesiony w latach 
1522–1532 na miejscu gotyckiego zamku obronnego. 
Zwiedzać można również Izbę Pamiątek Regionalnych oraz 
Cerkiew Św. Jerzego. 

Bardo – 12,5 km 
• Urokliwe dolnośląskie miasteczko słynące z wielu atrakcji 

takich jak pocysterska Bazylika Nawiedzenia Najświętszej 
Marii Panny, Most Kamienny, Muzeum Sztuki Sakralnej, Ruiny 
zamku średniowiecznego oraz pocysterska Kaplica Górska. 
Miejsce spływów pontonowych po Nysie Kłodzkiej. 

Kopalnia Złota w Złotym Stoku – 11 km 
• Jedna z największych atrakcji turystycznych w Polsce.  

Na terenie obiektu znajdziemy podziemny spływ i podziemną 
kolejkę, restauracje, bary, noclegi, szlaki piesze i rowerowe 

Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim to perła architektoniczna 
Dolnego Śląska i najlepszy przykład architektury neogotyc-
kiej. Został wybudowany w drugiej połowie XIX wieku z inicja-
tywy królewny Marianny Orańskiej (1810–1883) na podstawie 
wstępnego projektu architekta Karla Schinkla, po którego 
śmierci realizację planów przejął jego uczeń – młody architekt 
Ferdynand Martius. 
Kamień węgielny pod budowę pałacu położono 15 października 
1838 roku, a 20 kwietnia 1839 roku rozpoczęto prace przy wzno-
szeniu rezydencji. Królewna Marianna stale ingerowała w projekt 
pałacu, zmieniając najdrobniejsze detale. W pałacu znajdowało 
się ponad 100 większych i mniejszych pomieszczeń, kaplica pa-
łacowa oraz dwie potężne sale. Jedną z nich, najbardziej repre-
zentacyjną, tak zwaną jadalnię, zdobiły dwa ogromne freski: We-
sele w Kanie oraz Uczta Baltazara. Budowę pałacu zakończono 
w 33 lata od jej rozpoczęcia – 8 maja 1872 roku, jednakże drobne 
prace przy obiekcie, jak również meblowanie wnętrz, trwały aż do 
1902 roku. Po II wojnie światowej zabytkowy pałac został zde-

wastowany i rozkradziony, a to, co z niego zostało, strawił pożar, 
który wybuchł 22 stycznia 1946 roku. W 1986 roku obiekt został 
wydzierżawiony osobie prywatnej na 40 lat. W roku 2012 Gmina 
odzyskała obiekt, a następnie w krótkim czasie przystąpiła do 
jego odbudowy. Dzięki rozlicznym inwestycjom, które umożliwiły 
przeprowadzenie prac porządkowych i remontowo-konserwator-
skich, obiekt nabrał nowego blasku i od maja 2013 roku jest już 
udostępniony do zwiedzania turystów. Na turystów czeka zwie-
dzanie z przewodnikiem, który w niezwykle interesujący sposób 
opowiada o dawnych dziejach tego gigantycznego obiektu.  
Na trasie zwiedzania znajduje się taras z którego panorama Ko-
tliny Kłodzkiej zapiera dech w piersiach oraz odrestaurowane 
sale z wieloma historycznymi pamiątkami z okresu świetności 
obiektu. Na uwagę zasługuje także obszerny park przypałacowy 
idealny na spacer w otoczeniu zieleni. 
Po zwiedzaniu pałacowa kawiarnia to idealne miejsce na od-
poczynek i refleksję nad tym wyjątkowym obiektem, przed 
którym wiele lat kolejnych inwestycji.

Polecane restauracje: Karczma w Starej Kuźni w Złotym Stoku (11 km)  www.kopalniazlota.pl

Polecane zakwaterowanie: Hotel Bardo (12 km)  www.hotelbardo.com, Pensjonat Złoty Jar(12 km)  www.zlotyjar.pl

  Polecane atrakcje w okolicy: 

DZIEN 3: 
Pałac Kamieniec 
Zabkowicki
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