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Jedinečné klenoty kultury a historie
Zavřete oči a zkuste se zasnít. Říkáte si, jaké
by to bylo na zámku v časech dávno minulých? Objevte jedinečná a unikátní místa,
která vám nabídnou užít si nespočet kulturních prožitků v Litomyšli, Nových Hradech,
Kostelci nad Orlicí, Opočně nebo polském
Kamenci.

Wrocław

Den č. 1 - Unikátní skvosty
Zámek Litomyšl

Tipy na výlety: Litomyšl, Nové Hrady, Vysoké Mýto

Zámek Nové Hrady

Tipy na výlety: Litomyšl, Luže, Vysoké Mýto

Den č. 2 - Kulturní srdce Podorlicka
Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Tipy na výlety: Zámky na Orlici, Vamberk, Borovnice,
Rychnov nad Kněžnou

Zámek Opočno

Tipy na výlety: Opočno, Dobruška, Přepychy
Zámek
Kamenec
Zámek
Opočno

Pardubice

Zámek
Nové Hrady

Nový zámek
Kostelec n. O.
Zámek
Litomyšl

Den č. 3 - Kousek kladského ráje
Zámek Kamenec (Pałac Kamieniec)

Tipy na výlety: Polanica-Zdrój, Lázně Polanica-Zdrój,
Kladsko (Klodzko), Vambeřice u Radkowa (Wambierzyce
u Radkówa)

DEN č. 1:
Zámek Litomyšl
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Zámek Litomyšl

Objevte, v čem spočívá půvab renesančního zámku ze 16.
století v Litomyšli! Víte, že byl pro svou jedinečnost zařazen mezi památky světového dědictví UNESCO? Je známý
unikátní psaníčkovou sgrafitovou výzdobou fasády, na
které se podíleli především italští mistři. Najdete zde více
než 8000 sgrafit, o nichž se traduje, že je každé jiné.
Další skvost představuje zámecké divadlo. Jde o druhé
nejstarší palácové divadlo v českých zemích. Zajímavý je
na něm i zachovalý systém mechanické výměny kulis.
Pokud patříte mezi milovníky umění, můžete v zámeckém
sklepení obdivovat sbírku soch Olbrama Zoubka.
Litomyšlský zámek nabízí 2 prohlídkové okruhy. První,
základní okruh Za Valdštejnů vás zavede do prvního patra
západního křídla zámku s reprezentačními a soukromými

pokoji hraběte Antonína I. z Valdštejna-Vartenberka a jeho
choti Kajetány z Fünfkirchenu. Interiéry se honosí původním zařízením a klasicistní výmalbou stěn od malíře Dominika Dvořáka. Prohlídka vrcholí návštěvou autentického
domácího divadla Valdštejnů-Vartenberků z roku 1797.
Druhý, výběrový okruh Za Thurn-Taxisů vám umožní
nahlédnout do hostinských a soukromých pokojů knížete
Alberta Marii Thurn-Taxis a jeho choti, kněžny Margarethy
Habsburské. Hostinské apartmá připomíná pobyt císaře
Františka Josefa I. v září 1889 spolu s arcivévodou Františkem Ferdinandem d´Este. Pokochejte se i domácí kaplí
svaté Moniky a svatého Michaela z 18. století.
Neopakovatelnou atmosféru zažijete též během hudebního festivalu Smetanova Litomyšl.

Tipy na výlety v okolí:
Litomyšl

• Portmoneum – Museum Josefa Váchala – Dům s vyřezávaným nábytkem a ojedinělou výmalbou interiérů od Josefa
Váchala. Na jeho stěnách se střídají na první pohled nesourodé postavy ďáblů, skřetů a duchů s klasickými křesťanskými
motivy nebo odkazy na hinduismus a jiné orientální nauky.
• Chrám Nalezení svatého Kříže – V unikátním barokním chrámu se snoubí historie se současnou architekturou a moderní
výzdobou. Mezi věžemi kostela se nachází prostorná vyhlídková terasa, odkud je nejhezčí výhled na zámek a náměstí.

Nové Hrady – 15,7 km

• Zámek Nové Hrady – V „Malém Schönbrunnu“ nebo „Českém
Versailles“ uvidíte výjimečnou výstavu Umění nábytku a nahlédnete do soukromých prostor majitelů. Navštívit můžete
také Muzeum motokol, Galerii anglických klobouků a francouzskou zahradu nebo anglický park s pískovcovou křížovou
cestou.

Vysoké Mýto – 16 km

• Muzeum českého karosářství – V muzeu zjistíte, jakým způsobem postupoval karosář při výrobě automobilové karoserie
a poznáte historii legendární továrny Sodomka.

Doporučená restaurace: Zámecká kavárna, Litomyšl www.zamecke-navrsi.cz
Doporučené ubytování: Zámecké apartmány, Litomyšl www.zameckeapartmany.cz

DEN č. 1:
Zámek Nové Hrady
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Zámek Nové Hrady

„Malý Schönnbrunn“ nebo „České Versailles“ bývá nazýván
rokokový zámek v Nových Hradech. V letech 1774–77 ho
vybudoval hrabě Jean-Antoine Harbuval de Chamaré ve
stylu francouzských letních sídel.
Kouzlu tohoto východočeského klenotu můžete podlehnout už za monumentální vstupní branou, kdy se vám otevře zámecký areál.
Při prohlídce stálé expozice uvidíte výjimečnou výstavu
Umění nábytku v proměnách staletí a nahlédnete do soukromých prostor majitelů zámku. Za pozornost stojí francouzská zahrada s fontánami nebo okrasná zeleninová
zahrada na druhém nádvoří.

V bývalé barokní sýpce je Muzeum motokol. Dámy zaujme
Galerie anglických klobouků umístěná v oranžerii s více
než stovkou exponátů různých tvarů a barev. Příjemná procházka vede k farmě jelení a dančí zvěře. Chcete-li bezpečně bloudit, je vám k dispozici zámecký labyrint.
Ve zdejší kavárně máte možnost posedět uvnitř i na venkovní zahrádce na nádvoří. Kavárna je zároveň sezonní
galerií a každoročně se zde konají výstavy.
Novohradský zámek tradičně hostí koncerty, které jsou
součástí hudebního festivalu Smetanova Litomyšl.

V areálu se nachází přírodní amfiteátr či anglický park,
kterým se pískovcovou křížovou cestou vydejte k pozůstatkům původního gotického hradu.

Tipy na výlety v okolí:
Litomyšl – 15,7 km

• Státní zámek Litomyšl – Renesanční zámek s unikátní psaníčkovou sgrafitovou výzdobou fasády. Byl zařazen mezi památky
světového dědictví UNESCO.
• Portmoneum – Museum Josefa Váchala – Dům s vyřezávaným nábytkem a ojedinělou výmalbou interiérů od Josefa
Váchala. Na jeho stěnách se střídají na první pohled nesourodé postavy ďáblů, skřetů a duchů s klasickými křesťanskými
motivy nebo odkazy na hinduismus a jiné orientální nauky.

Luže – 10,3 km

• Poutní chrám Panny Marie Pomocné – Patří k nejvýznamnějším projevům doby kolem roku 1700 nejen v kontextu
českého, ale celého středoevropského baroka.
• Hamzův park a arboretum – park propojený s podhradím Košumberku. Příjemně vás tu překvapí nádherný pohled na hrad
a mnoho zvířat, včetně jelenů a muflonů.

Vysoké Mýto – 16,5 km
• Muzeum českého karosářství

Doporučená restaurace: Restaurace Zámek Nové Hrady www.nove-hrady.cz
Doporučené ubytování: Penzion Kamínek v Nových Hradech www.penzion-kaminek.cz

DEN č. 2:
Nový zámek Kostelec n. O.
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Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Pokud vaše srdce bije pro kulturu, máme pro vás dobrou
zprávu! Nový zámek v Kostelci nad Orlicí se vám jistě bude
zamlouvat. Byl vybudován v empírovém slohu ve 30. letech
19. století vídeňským architektem Jindřichem Kochem pro
tehdejšího majitele kosteleckého panství hraběte Josefa
Kinského. Rodina Kinských ho pak v restitucích získala
zpět, navrátila mu jeho původní krásu a dnes je považován
za kulturní srdce regionu.
V zámecké expozici Život v biedermeieru se vrátíte v čase
o dvě století zpátky a prohlédnete si obytné prostory včetně
nádherného Zrcadlového sálu. V předem dané termíny vás
zde provede sám majitel, hrabě František Kinský.
Ve druhém patře sídla najdete Galerii Kinský. Tam objevíte
vždy zajímavou výstavu převážně moderního umění.

Čeká vás tu také nepřeberné množství koncertů nejen
vážné hudby. Jestliže patříte mezi milovníky dobrého jídla,
je pro vás jasnou volbou zářijový Food festival na zámku.
Kdykoli však můžete posedět v Toniově zámecké kavárně
a restauraci a ochutnat výbornou kuchyni z čerstvých
surovin.
Určitě se tu projděte zámeckým parkem, vytvořeným v anglickém stylu, mezi spoustou vzrostlých stromů i voňavých
květin. Uvidíte z něj až na potštejnský hrad.
Hledáte reprezentativní a příjemné místo pro váš svatební
obřad? Ať už si vyberete Zrcadlový sál nebo stín takřka
dvousetletého platanu, na Novém zámku se postarají o to,
aby pro vás tento den byl jedním z nejkrásnějších. Jistě
k tomu přispějí i vřelá slova Františka Kinského, který vás
osobně oddá.

Tipy na výlety v okolí:
Zámky na Orlici – v těsné blízkosti

Borovnice – 12 km

Vamberk – 7 km

Rychnov nad Kněžnou – 13 km

• Zámek Doudleby nad Orlicí, zámek Častolovice, zámek
Potštejn, hrad Potštejn a hrad Litice – Navštivte úchvatná
šlechtická sídla České Loiry!

• 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.

• Poutní místo Homol – Objevte monumentální schody Scala
Santa vedoucí k poutnímu kostelu Panny Marie Bolestné a poznejte legendu o hraběnce, která je nechala postavit.

• Letovisko Studánka – Vychutnejte si klid uprostřed lesa
Včelného ve čtyřhvězdičkovém hotelu Studánka s wellness
centrem i výbornou kuchyní.

Doporučená restaurace: Toniova zámecká kavárna a restaurace www.zamekkostelecno.cz
Hostinec U Hubálků, Kostelecká Lhota www.uhubalku.cz
Doporučené ubytování: Hostinec U Hubálků, Kostelecká Lhota www.uhubalku.cz

DEN č. 2:
Zámek Opočno
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Zámek Opočno

Jste-li obdivovateli krásných zámeckých interiérů, budete
na renesančním zámku Opočno ohromeni.
Sídlo, které je spojeno se slavným rodem Trčků z Lípy
a poté italským Colloredo-Mansfeldů, je dnes státním
zámkem. Mimo nádherné historické interiéry zde můžete
prozkoumat africké a indiánské sbírky v etnografické hale,
10 tisíc svazků v zámecké knihovně i obrovskou sbírku
uměleckých děl převážně italských a holandských autorů
v místní obrazárně.
Velký zájem budí také rozsáhlá kolekce historických zbraní
a zbroje, která se řadí k nejvýznamnějším v republice. Za
fundovaného výkladu průvodce tu spatříte rovněž unikátní
lovecké a orientální kousky.

Na zámek se vypravte i na některou z kulturních akcí. Pořádají se zde koncerty, muzikálová a divadelní představení na
nádvoří zámku či menší akce v obrazárně.
Milovníci dravých ptáků by neměli na Opočně chybět v říjnu,
kdy se tu koná již tradiční mezinárodní setkání sokolníků.
Zámecký park v okolí letohrádku i v údolí Zlatého potoka
pak přímo láká k procházkám a zkoumání vzácných druhů
stromů. Vydejte se také na protější svah, odkud si vychutnáte nádherné výhledy na zámek a městečko okolo něj.
Chcete se brát na zámku? Ten opočenský nabízí několik
krásných míst vhodných ke konání svatebního obřadu.
Vyberte si tabulnici s renesanční klenbou, velkou obrazárnu, zámecké nádvoří nebo některé zákoutí zdejšího
parku. Pokud si přejete svatbu opravdu maličkou, v Opočně
vám vyzdobí libovolný interiér zámku.

Tipy na výlety v okolí:
Opočno

• Stálá expozice Františka Kupky a Luboše Sluky – Poznejte
život a dílo jednoho z nejvýznamnějších malířů 20. století
Františka Kupky a hudebního skladatele Luboše Sluky.

Přepychy – 5,5 km

• Dřízeňské údolí – Projděte se po křížové cestě ke kapli Panny
Marie Lurdské a ochutnejte pramen, který nikdy nevysychá.

Dobruška – 5 km

• Rodný domek Františka Vladislava Heka – Chcete se dozvědět
více o národním buditeli, který se stal předlohou seriálového
hrdiny F. L. Věka? Vydejte se do jeho rodného domku.
• Pivovar Rampušák – Domluvte si prohlídku Rodinného
pivovaru. Uvidíte celý proces výroby piva, které tam ochutnáte
a můžete si jej také zakoupit domů.

Doporučená restaurace: Kozí chlívek, Deštné v Orlických horách www.kozichlivek.cz,
Valentino Caffé a pizzerie U Jakuba, Opočno www.valentino-caffe-a-pizzerie-u-jakuba.business.site
Doporučená hospůdka: Pivovarská hospůdka, Dobruška www.pivovardobruska.cz
Doporučená kavárna: Ateliér Renata, Opočno www.atelier-renata.cz
Doporučené ubytování: Kozí chlívek, Deštné v Orlických horách www.kozichlivek.cz

DEN č. 3:
Zámek Kamieniec
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Zámek Kamieniec

Chcete si připadat trochu jako v ráji? Nebo vás baví unikátní kombinace dávné historie, současného komfortu
a moderních kulinářských zážitků? Tak se vydejte na
Zámek Kamieniec. Nachází se uprostřed mírně zvlněných
kopců v samotném srdci malebné Kladské kotliny.
Palác fungoval jako soukromá rezidence už od chvíle,
kdy byl na konci 18. století postaven. Od té doby sloužil
postupně různým majitelům. Po druhé světové válce se
však zdálo, že jeho dny jsou sečteny. V roce 2009 noví
majitelé začali s obnovou zničené památky. V roce 2014
tak začal psát svou novou kapitolu. Zámek otevřel brány
všem, kteří ctí odkaz našich předků a milují přírodu i kvalitní gastronomii.
Jeho dnešní podoba láká nejen na výjimečnou architekturu, ale také do malebného prostředí, v němž se budete

zcela jistě cítit jako v bavlnce. Na vlastní kůži to poznáte,
když se ubytujete v jednom z hotelových pokojů.
Ale pozor! Pro sebe můžete mít klidně celý areál. Uspořádat se tu dá třeba rodinná nebo firemní oslava či svatební obřad. Kromě zámeckých interiérů je vám k dispozici
i nádherná zahrada. Na té je možné grilovat, romanticky
povečeřet na vyhlídkové terase nebo klidně „jen“ společně
pozorovat hvězdy…
Svou pozornost byste měli zaměřit i na zámeckou restauraci, která je součástí Kulinářské Stezky Dolního Slezska.
Zdejší gastronomie klade důraz na čerstvost, kvalitu
a zároveň vychází z lahůdek regionální kuchyně Kladské
kotliny. Tu zdařile kombinuje s kreativitou tamních mistrů
kuchařského řemesla.

Tipy na výlety v okolí:
Polanica-Zdrój – 8 kmm

• Lázně Polanica-Zdrój – Objevte perlu dolnoslezských lázní,
která se nachází nedaleko česko-polských hranic na úpatí
Bystřických a Stolových hor.

Kladsko (Klodzko) – 11,5 km

Vambeřice u Radkowa
(Wambierzyce u Radkówa) – 10 km

• Bazilika Navštívení Panny Marie, svatyně Vambeřické královny
rodin a patronky Kladské země – Zavítejte do barokní baziliky
ve Wambierzycích u Radkówa v kladském okrese, která byla
postavena v letech 1715-1723.

• Kladsko – Poznejte jedno z nejkrásnějších měst Dolního Slezska
s bohatou historií, do níž se zapsali Češi, Němci i Poláci.
Nádherná architektura, památky, umělecká díla, magická
místa a současné události, to vše dnes vytváří jedinečnou
atmosféru Kladska.

Doporučená restaurace: Zámecká restaurace www.palackamieniec.pl
Doporučené ubytování: Ubytování na zámku www.palackamieniec.pl

