stezkahraduazamku.eu

Ve svete
ˇˇpohádek i zvírátek
ˇ
Vypravte se společně s dětmi do světa pohádek i zvířátek! Život vodníků vám přiblíží muzeum na choltickém zámku. Hrad Kunětická
hora se vám představí jako Rumburakův hrad.
V častolovickém zámku vás nadchne tamní
zámecký zvěřinec a v blízkosti Zámku Doudleby
nad Orlicí prozkoumejte Babiččin dvoreček.

Hrad
Kunětická hora

Pardubice
Zámek
Choltice

Zámek
Častolovice

Den č. 1 - Hurá za vodníky a Rumburakem!
Zámek Choltice

Tipy na výlety: Pardubice, Chrudim, Kladruby nad Labem

Hrad Kunětická hora

Tipy na výlety: Ráby, Pardubice, Holice

Den č. 2 - Za zámeckými zvířátky
Zámek Častolovice

Tipy na výlety: Zámky na Orlici, Rychnov nad Kněžnou,
Rokytnice v Orlických horách

Zámek Doudleby nad Orlicí

Zámek
Doudleby n. O.

Tipy na výlety: Vrbice, Borovnice, Žamberk, Žampach

DEN č. 1:
Zámek Choltice
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Zámek Choltice

Hledáte zajímavý turistický cíl, kde se budou i děti cítit jako
ryby ve vodě? Vypravte se do Choltic! Tamní zámek ve stylu
raného baroka vznikl na místě původní, několikrát přestavěné tvrze. Ta se patrně ve 2. polovině 16. století proměnila
v poměrně velký zámecký objekt, který měl 36 místností,
kuchyň, spižírnu a 4 sklepy.
Zámek byl postaven do čtverce, v jednom rohu s věží. V jižním křídle se pokochejte kaplí svatého Romedia s bohatou
štukovou výzdobou.
Vybrat si tu můžete ze dvou prohlídkových okruhů. První
vás zavede kromě kaple svatého Romedia do sálu Salla
terrena s prostorem otevřeným do zahrady, archeologické
expozice, zámecké barokní lékárny, knihovny s čítárnou,
expozice zbraní, jídelny, obřadního sálu a na trofejové schodiště.

Zejména ti nejmenší ocení druhý prohlídkový okruh. Během
návštěvy Muzea vodníků zjistí, jaké druhy vodníků existují.
V černém divadle na ně čekají speciálně nasvícené pohádky.
Skutečný skvost představuje rozsáhlý zámecký park
a obora s několika rybníky, kde můžete strávit celé hodiny
při ničím a nikým nerušených procházkách. Je oblíbeným
místem i pro běh a další druhy outdoorových sportů. Celoročně tu funguje volně přístupné discgolfové hřiště s 9 jamkami/koši.
Na místě hradeb starého zámku byl založen anglický park,
přecházející v 70hektarovou oboru s kaskádou rybníků,
prastarými duby, platany a habry. Ty jsou důkazem více než
400letého stáří obory, jež je dnes přírodní rezervací.
V areálu zámku se nachází restaurace a dětské hřiště.

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

• Zámek Pardubice – Pardubický zámek je ve střední Evropě považován za jedinečný, a to díky své rozloze a podobě. Nejcennější klenot raně renesanční architektury se nachází v samém
srdci Pardubic za mohutnými obrannými valy.
• Park na Špici – Hledáte výjimečné místo pro aktivní či pasivní
odpočinek kousek od centra Pardubic? Přijďte na procházku,
se psem nebo za sportem do parku Na Špici!

Chrudim – 17,5 km

vás postupně seznámí s loutkami kočovných loutkářů, varietními loutkami nebo rodinnými loutkovými divadly. Nechybí zde
ani loutky Spejbla a Hurvínka, tvorba Jiřího Trnky, známého
tvůrce animovaných filmů a loutky Josefa Váchala.

Kladruby nad Labem – 18,3 km

• Národní hřebčín Kladruby nad Labem – Jeden z nejstarších
hřebčínů na světě nabízí prohlídku stájí, která nadchne děti
i rodiče. Starokladrubské bělouše si můžete prohlédnout
i na pastvě.

• Muzeum loutkářstvích kultur – Zajděte do muzea a vyzkoušejte si s dětmi vedení loutek! Stálá expozice Magický svět loutek
Doporučená restaurace: Zámecká restaurace www.zamek-choltice.cz
Doporučené ubytování: Penzion Hastrman www.zamek-choltice.cz

DEN č. 1:
ˇ hora
Hrad Kunetická
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Hrad Kunetická
ˇ hora

Víte, kde leží Rumburakův hrad? Slavný čaroděj II. kategorie Rumburak známý z oblíbeného televizního seriálu
Arabela našel útočiště na hradu Kunětická hora. Právě zde
také Fantomas na poslední chvíli zachraňoval unesenou
princeznu Arabelu s Petrem a bydleli tu i Mekota, Blekota,
Pekota, Jekota a další pohádkoví výtečníci.
Představte si, že na „Kuňce“ sídlí také největší drak ze
všech českých draků! Ten stráží především mučírnu, ale
nebojte, nemusíte se ho bát. Pokud nebudete zlobit, nic
vám neudělá.
Jestliže máte rádi kopce, tak je to určitě jeden z dalších
důvodů, proč se na Kunětickou horu vydat. Ta je totiž
jednoznačně nejvýraznější dominantou Polabské nížiny.
Nezaměnitelná silueta hradu na vrcholku vyhaslé sopky

nemá široko daleko konkurenci. Přímo z „Kuňky“ a jejích
vyhlídek se vám naskytne nádherný rozhled do okolí, a to
i na vzdálenější vrcholky Krkonoš a Orlických hor.
Vnější areál pak nabízí celoročně možnost příjemných procházek po zdejších sadech či lesních cestách. Pod hradem
se navíc nachází obora s divokou zvěří českých lesů (daněk,
muflon) a domácími zvířaty (kozy, ovce, osli, poníci) a dětské hřiště. A jen coby kamenem dohodil vzniklo Království
perníku, jehož součástí je Perníková chaloupka.
Ale nejen děti budou na Kunětické hoře a v jejím okolí ve
svém živlu. Za pozornost zde rozhodně stojí i nově obnovená, čtyři dekády nepřístupná západní část hradu, jejíž
podobu z větší části určil ve 20. letech 20. století architekt
Dušan Jurkovič.

Tipy na výlety v okolí:
Ráby – 1,4 km

• Království perníku – Kdo mi to tu loupe perníček? Víte, jak to
skutečně bylo s Ježibabou a Jeníčkem s Mařenkou?
V Perníkové chaloupce nedaleko hradu Kunětická hora
vám to vysvětlí.
• Ranč pod Kuňkou – Přijeďte se projet na koni nebo se s dětmi
podívat na zvířátka, která žijí v ranči. Čekají tu na vás kozy,
oslíci, králíci a kuna Monty s liškou Dixie.

Pardubice – 9 km

• Zámek Pardubice – Pardubický zámek je ve střední Evropě považován za jedinečný, a to díky své rozloze a podobě. Nejcennější

klenot raně renesanční architektury se nachází v samém srdci
Pardubic za mohutnými obrannými valy.
• Park na Špici – Hledáte výjimečné místo pro aktivní či pasivní
odpočinek kousek od centra Pardubic? Přijďte na procházku, se
psem nebo za sportem do parku Na Špici!

Holice – 15,7 km

• Africké muzeum Dr. Emila Holuba – Dotkněte se Afriky!
Při prohlídce holického muzea vyzkoušejte některý z interaktivních prvků v expozici. Například tajemné skříňky, v nichž
jsou ukryty pozoruhodné africké předměty.

Doporučená restaurace: Restaurace pod Kunětickou horou www.podkunkou.cz
Doporučené ubytování: Penzion pod Kunětickou horou www.podkunkou.cz

DEN č. 2:
Zámek Častolovice
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Zámek Častolovice

Ideálním tipem pro rodiny s dětmi na příjemně strávený
den je návštěva Zámku Častolovice. Ten byl postaven na
přelomu 16. a 17. století v renesančním stylu. Po staletí
patřil rodině Sternbergů, a tak byl Dianě Phipps Sternbergové
v restitucích také navrácen.
O majitelce zámku je známé, že miluje nejen květiny, ale
i zvířata. Také proto založila a neustále rozšiřuje oblíbený
zámecký zvěřinec. Pohladíte a nakrmíte si tu zakoupenými
dobrotami různé druhy domácích i cizokrajných zvířátek –
pštrosy Emu, lamy, poníky, oslíky, kozy, ovečky, prasátka,
papoušky, pávy, králíčky, ale i morčata.
Bílé daňky a Dybovského jeleny můžete pozorovat ve velké
oboře. Vedle ní bydlí divoké prasátko Máňa se svými čtyřmi
pruhovanými dětmi. U rybníčku nedaleko růžové zahrady uvidíte kačenky či rybičky. S dalšími zvířátky se na zámku setkáte
při pravidelné umisťovací výstavě pejsků, která se tu koná.

Spoustu zajímavostí objevíte i během prohlídkového
okruhu. Obdiv vzbuzují útulně zařízené zámecké interiéry,
monumentální Rytířský sál i předlouhá krytá arkádová
chodba.
Na své si na zámku přijdou rovněž milovníci umění. Ti jistě
ocení tamní galerii s pravidelnými výstavami současných
umělců.
Pokud si budete chtít odpočinout, dejte si na nádvoří výbornou kávu, lahodné dezerty nebo bistro speciality z čerstvých surovin v H&H Castle Cafe. Občerstvení vám nabídne
i Altán Gloriet, který je součástí 40hektarového parku.
Zámek můžete navštívit i ve večerních hodinách při letní
Hradozámecké noci.

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

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

Rychnov nad Kněžnou – 13 km

• Muzeum hraček – Na rychnovském náměstí v budově bývalé
radnice se holčičky i kluci jakéhokoliv věku zabaví s převážně
českými a československými hračkami.

Rokytnice v Orlických horách – 26,5 km

• Muzeum Sýpka – Interaktivní muzeum Sýpka přibližuje
přírodu i dosud živá řemesla typická pro region Orlických hor
a Podorlicka. Vyzkoušejte si tu vitrážovou malbu na sklo nebo
si utkejte kousek koberečku.
• Tvrz Hanička – Pod dívčím jménem Hanička uvidíte pevnost,
která patří do systému předválečného opevnění. Nejen chlapce zaujme prohlídka jejího podzemí.

Doporučená restaurace: H&H Castle Cafe Častolovice www.hhcastlecafe.cz, Hostinec U Hubálků www.uhubalku.cz
Doporučené ubytování: Hostinec U Hubálků www.uhubalku.cz

DEN č. 2:
Zámek Doudleby nad Orlicí
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Zámek Doudleby nad Orlicí

Na Zámku Doudleby nad Orlicí si přijdou na své děti
i dospělí. Renesanční budova z 16. století, která byla od
svého vzniku sídlem rodu Bubnů z Litic a dnes ji spravuje
jejich potomek Petr Dujka, vás už z dálky upoutá svými
sgrafity. Ty vám mohou připomínat paličkovanou krajku.
Prohlídkový okruh spojuje místnosti v 1. patře. Dozvíte se
tu vše o historii rodu i samotného zámku. Uvidíte zde třeba
veliká kachlová kamna, voskovou figurínu jednoho z bývalých majitelů, poutavě zdobenou kapli a krásné nástropní
malby s tzv. emblémy se skrytými hádankami. Rozluštíte
některou z nich?
V blízkosti zámku se rozkládá anglický park i původní
sýpka, dnes největší soukromé Muzeum přírodovědy
a venkova v Česku. Jeho součástí je i dioráma lesní zvěře

a expozice Rok na vsi. Ta byla celá vyrobena z kukuřičného
šustí a ukáže vám tradice všech ročních období.
Prozkoumejte Babiččin dvoreček s domácími zvířátky,
který najdete hned vedle. Žijí tu kravičky, slepičky, ovečky,
králíčci, prasátka, ale třeba také oslí sestry Jája a Pája.
Po procházce mezi vzrostlými stromy i prohlídkách jistě
přijde vhod posezení v zámecké kavárně či v její venkovní
části.
Každý měsíc (kromě ledna a února) zde připravují velmi
oblíbené Zámecké farmářské trhy. Ty jsou spojeny s dalším doprovodným programem – v létě s řemeslným jarmarkem, na podzim s trhy dušičkovými a v prosinci se speciálními prohlídkami i zbožím s vánoční tematikou.

Tipy na výlety v okolí:
Vrbice – 4 km

• Vrbice – Vystoupejte na dřevěnou rozhlednu na vrchu Kastel
s výhledem do kraje z výšky 25,5 metru.

Borovnice – 10 km

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

Žamberk – 17,5 km

• Rodný domek Prokopa Diviše – Zjistěte vše o životě i díle
Prokopa Diviše v jeho rodném domku. Hned vedle něj uvidíte
rovněž jeho nejslavnější vynález – bleskosvod.

Žampach – 18 km

• Arboretum Žampach – Potrénujte své smysly ve zdejším
smyslovém parku a vyzkoušejte dřevěné herní kouty a útulná
posezení.

Doporučená restaurace: Penzion Pod Rozhlednou Vrbice www.penzion-pod-rozhlednou.cz
Doporučené ubytování: Restaurace Penzionu Pod Rozhlednou Vrbice www.penzion-pod-rozhlednou.cz

