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Dzień 1 – Kamień Panien i Celtowie
Zamek Lichnice
Pomysły na wycieczki po okolicy: Třemošnice, Seč

Pałac Nasavrky
Pomysły na wycieczki po okolicy: Nasavrky, Slatiňany

Dzień 2 – Muzea, które zachwycą
Zamek Košumberk
Pomysły na wycieczki po okolicy: Luže, Skuteč, Předhradí

Pałac Choceň 
Pomysły na wycieczki po okolicy: Zámky na Orlici,  
Ústí nad Orlicí, Vamberk, Žamberk

Interesuje Cię jak żyli nasi przodkowie? Lubisz 
historię, ale chcesz dowiedzieć się więcej niż to, 
co możesz znaleźć w książkach lub w Internecie? 
Udaj się do zamku Lichnice i podążaj śladami 
Celtów do pałacu Nasavrka! Na zamku Košum-
berk i w pałacu Choceň odkryjesz również wiele 
ukrytych skarbów i pamiątek dawnych czasów.

Tajemnice naszych przodków
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Seč – 13,6 km 
• Zapora Seč – zapora sečska została zbudowana w latach 

1924–1934 na rzece Chrudimka. Zalew o powierzchni  
220 hektarów służy również do rekreacji, wędkowania  
i nurkowania sportowego. 

• Ruiny zamku Oheb – wybierz się do ruin zamku Oheb,  
z którego roztacza się spektakularny widok na zaporę Seč. 

Třemošnice – 19,8 km 
• Wapiennki Berly – odkryj unikalny zabytek techniki, który 

stanowi europejską rzadkość. Jest to 150-letnia fabryka 
wapna, do której można było dojechać 5-kilometrową kolejką 
linową. Obecnie służy jako muzeum przemysłu wapienniczego 
w Górach Żelaznych.

Polecana restauracja: SRC Lihovar Třemošnice www.lihovartremosnice.cz

Polecane zakwaterowanie: SRC Lihovar Třemošnice www.lihovartremosnice.cz

  Pomysły na wycieczki po okolicy:
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Historia zamku Lichnice rozpoczęła się około 1250 r. Został 
zbudowany na strategicznie położonym skalistym wzgórzu 
na wysokości 480 metrów nad poziomem morza. Był to tzw. 
zamek strażniczy. 

W 1410 r. Lichnice kupił Wacław IV i w ten sposób stały się 
zamkiem królewskim. W 1610 r. z dużej części zamek spłonął, 
a po zakończeniu wojny trzydziestoletniej został zniszczony 
na rozkaz Ferdynanda III. W ten sposób zamek stał się źró-
dłem taniego kamienia do budowy domów wiejskich. 

Ruiny zamku i niewielka ekspozycja poświęcona jego histo-
rii i właścicielom przypominają o dawnym znaczeniu rodu 
Lichtenbergów. 

W jednej z wież znajduje się punkt widokowy. Po drewnianych 
schodach owiniętych wokół jednej z kolumn można wspiąć 
się na górę, ponad mury. Wystarczy rzut oka na krajobraz, 

żeby zrozumieć, dlaczego starożytni budowniczowie wybra-
li to miejsce na zamek. Widok z tego miejsca zapiera dech  
w piersiach. 

W pobliżu zamku zwraca uwagę pomnik przyrody Dąb 
Žižka i legendarny Kamień Panien (Dívčí kámen). Odciski 
dwóch podków przypominają historię pięknej zamkowej 
panny Milady. Swoich zalotników wysyłała na urwisko nad 
wąwozem Lovětín, gdzie tragicznie zginął jej ojciec. Tam 
dzielni rycerze, którzy chcieli się z nią ożenić, musieli trzy-
krotnie otoczyć swoje konie. Ale skała była twarda i nawet 
najostrzejsze podkowy nie mogły się w niej zagłębić. Tylko 
brat jednego z tych, którzy zginęli na dnie wąwozu, wytrzy-
mał próbę. Kazał koniowi włożyć diamenty do podków i wy-
konał zadanie. Potem strzelił strzałą w Miladę i zabił ją... 

Do popularnych wydarzeń w Lichnicach należy festiwal folklo-
rystyczny oraz imprezy poświęcone szermierce i łucznictwu.

DZIEN 1: 
Zamek Lichnice
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Nasavrky
• Skansen archeologiczny Nasavrky – na górnym końcu Nasavrków, 

przy drodze do Kameniček, wybudowano celtycki skansen zwany 
Krainą Celtów. Jest to rekonstrukcja celtyckiego „miasta“  
z młodszej epoki żelaza, tj. z okresu od II do I wieku p.n.e.

• Kaštanka – zapraszamy na przejażdżkę po unikatowym sadzie 
pełnym jadalnych kasztanowców w centrum miasta!

Slatiňany – 9,4 km
• Pałac Slatiňany – w przytulnej rezydencji szlacheckiej u 

podnóża Gór Żelaznych można zobaczyć jak wyglądało życie 

jednego z najbardziej wpływowych rodów starej monarchii 
Auerspergów.

• Narodowa Stadnina Koni Slatiňany – zwiedź z przewodnikiem 
stajnie, które od ponad 70 lat są domem dla starokladrubskiej 
rasy koni. Zobaczysz tu stajnie ogierów i klaczy hodowlanych, 
a w miesiącach wiosennych najmłodsze źrebięta, a także 
wozownię, zabytkowe pomieszczenie z uprzężami  
i siodłami, które należały do rodziny Auersperg, oraz centrum 
treningowe.

Odwiedź pałac Nasavrki! Jest to jedna z dominant miasta. 
Stoi w miejscu dawnej twierdzy, która została zbudowana w 
X-XI w. Służyła jako posterunek dla celników, którzy strzegli 
bezpieczeństwa na drogach. Zachowała się tylko część ory-
ginalnych murów twierdzy – została zburzony w 1600 r. na 
życzenie Václava Záruby z Hustířan. Zastąpił ją dwupiętrowy 
zamek ze sgraffito. Cenna jest również dekoracja sali wej-
ściowej na parterze ze sklepieniem kolebkowym. 

Przed 1839 r. obok zamku Nasavrka wybudowano budynek 
urzędu, w którym obecnie mieści się urząd miejski, oraz 
mniejszy, w którym mieściło się więzienie. Po 1939 r. działał 
tu sklep i sala gimnastyczna, z kolei po 1987 r. zamek został 
odrestaurowany i stał się siedzibą administracji regionalnej 
Obszaru chronionego krajobrazu Gór Żelaznych. 

Dziś pomieszczenia zamkowe odżywają głównie w czasie 
wydarzeń kulturalnych i towarzyskich. Odbywają się tu wy-
stawy „Nasavrckiej palety“, wieczory muzyczne i festiwal 
„Nasavrckie Muzyczne Lato“. W sali ceremonialnej, którą 
zdobi duży posąg autorstwa znanego czeskiego rzeźbiarza 
Olbrama Zoubka, odbywają się śluby i powitania nowych 
obywateli. 

Na pierwszym piętrze znajduje się całoroczna wystawa 
„Śladami Celtów”, która prezentuje kulturę młodszej epoki 
żelaza w Czechach i w regionie Chrudimsko. Skupia się na 
życiu w oppidum, które stało na cyplu nad rzeką Chrudimką 
około dwóch kilometrów od Nasavrki w II i I wieku p.n.e. 
Było to prawdopodobnie jedyne oppidum we Czechach 
Wschodnich.

  Pomysły na wycieczki po okolicy:

Polecana restauracja: Hotel Šustr www.hotel-nasavrky.cz

Polecane zakwaterowanie: Hotel Šustr www.hotel-nasavrky.cz

DZIEN 1: 
Pałac Nasavrky
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Luže
• Park Hamzy i arboretum – znajduje się na terenie lasku miejskiego 

Sanatorium Hamzy i jest cenną kolekcją lokalnych roślin 
drzewiastych, jak i zagranicznych z Ameryki Północnej i Azji.  

• Muzeum Ochrony Zdrowia – wystawa w Sanatorium Hamzy 
dokumentuje różne etapy rozwoju ochrony zdrowia, ze 
szczególnym uwzględnieniem tego, jak wpłynęło to na opiekę 
w tej placówce.

• Kościół pielgrzymkowy Matki Boskiej Wspomożycielki – 
wyjątkowy budynek z okresu wczesnego baroku, który był jednym 
z najbardziej popularnych miejsc pielgrzymkowych w Czechach.

Skuteč – 9,2 km
• Muzeum miejskie – stałe wystawy muzeum miejskiego 

przedstawiają tradycyjne rzemiosła regionu Skuteč, takie 
jak kamieniarstwo i szewstwo, w przeszłości i w czasach 
współczesnych.

Předhradí – 12,1 km
• Zamek Rychmburk – Gotycki zamek Rychmburk został 

udostępniony turystom dopiero niedawno, po 70 latach 
pełnienia różnych innych funkcji.

Jedźmy na Košumberk! Dziś jego odsłonięte mury są tylko 
symbolem dawnej świetności zamku, który powstał na po-
czątku XIV w. Do dnia dzisiejszego zachowała się jednak 
tylko część budynku burgrabstwa, w którym mieści się nie-
zwykłe muzeum zamkowe. 

Pierwsza pisemna wzmianka o Košumberku pochodzi  
z 1312 r. Pod koniec XIV w. panowie z Chlumu przebudowali 
go w stylu późnogotyckim. Po pożarze w 1573 r. uzyskał re-
nesansowy wygląd. W drugiej połowie XVI wieku założono tu 
szkołę Braci Czeskich. Kształciła ona młodych protestanc-
kich szlachciców. Wśród nich był Albrecht von Wallenstein, 
który później zasłynął jako dowódca wojskowy. 

W 1684 r. Košumberk stał się własnością kolegium jezu-
ickiego w Hradcu Královej. Pod koniec XVIII w. zamek był 

opisywany w źródłach jako opuszczony i stopniowo popadał 
w ruinę. Teraz zobaczyć można tułów kwadratowej baszty, 
część murów pałacu, bramę i pozostałości fortyfikacji. 

Košumberk jest bardzo wdzięcznym tłem dla wielu cieka-
wych wydarzeń kulturalnych, jak na przykład „Košumber-
skie Lato“. Jego częścią są spektakle teatralne, koncerty  
i letnie pokazy filmowe.  Od 2000 r. regularnie odbywają się 
tu również ceremonie ślubne. Po zakończeniu ceremonii 
można również zorganizować małe wesele.

W pobliżu zamku Košumberk znajduje się Sanatorium 
Hamzy. Specjalistyczna placówka rehabilitacyjna z ponad 
stuletnią tradycją zapewnia dzieciom i dorosłym z całej 
Republiki Czeskiej opiekę uzupełniającą i długoterminową. 
Jego motto brzmi: „usiąść, wstać, zrobić krok“.

  Pomysły na wycieczki po okolicy: 

Polecana restauracja: Hotel Vídeň www.vychodni-cechy.info

Polecane zakwaterowanie: Ubytování Harmonie www.harmonieluze.cz

DZIEN 2: 
Zamek Košumberk 
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Zámky na Orlici – 17-25 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 – 18 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.

Ústí nad Orlicí – 18 km
• Muzeum Miejskie Ústí nad Orlicí – Ekspozycja muzeum 

miejskiego, które mieści się w majestatycznej willi Hernych, 
w niezwykle interesujący sposób zapozna Cię z miejscową 
tradycją włókienniczą i historią miasta.

Žamberk – 25 km
• Dom urodzenia Prokopa Diviša – Dowiedz się wszystkiego 

o jego życiu i twórczości. Tuż obok znajduje się jego 
najsłynniejszy wynalazek: piorunochron.

Pałac znajduje się w samym centrum miasta. Został zbudowa-
ny w 1562 roku w stylu renesansowym na brzegu Cichej Orlicy. 
Swój obecny klasycystyczny wygląd uzyskał w XIX wieku. Przez 
znaczną część swojej historii była własnością rodziny Kinský  
z Vchynic i Tetova. Obecnie w pałacu znajduje się Muzeum Zie-
mi Orlickiej oraz Podstawowa Szkoła Artystyczna.

Z przewodnikiem można tu również zwiedzić pseudogotyc-
ką kaplicę z pięknymi oknami witrażowymi. Wśród oryginal-
nego wyposażenia warto zwrócić uwagę na ołtarz z białego 
marmuru karraryjskiego z ciekawą rzeźbą Matki Boskiej  
i Jezusa Chrystusa. Na uwagę zasługuje również sześciookta-
wowa, ciśnieniowa fisharmonia typu francuskiego z dwoma 
rejestrami. Obecnie w kaplicy pałacu odbywają się przede 
wszystkim koncerty kameralne oraz śluby kościelne i cywilne.

Muzeum Orlickie prezentuje kilka bardzo interesujących wy-
staw. Wystawa historyczna przedstawia dzieje miasta Choceň 
i okolic. Można tu zobaczyć Biblię Melantricha, która stanowi 

jedno z najważniejszych wydań Biblii w Czechach w okresie 
renesansu, a także unikatową mapę majątku choceňskiego  
z 1811 roku.

W ekspozycji archeologicznej można zobaczyć rekonstruk-
cję cmentarzyska ciałopalnego kultury łużyckiej z pobliskich 
Běstovic. Na wystawie paleontologicznej zwiedzających za-
skoczą szczątki prehistorycznego pterozaura, kły mamuta lub 
czaszka niedźwiedzia jaskiniowego.

Na wystawie geologicznej prezentowane są głównie skamie-
niałości głowonogów mezozoicznych. Niezwykła jest również 
część muzeum poświęcona cegielni, w której odwzorowano 
nieistniejące już cegielnie i cegły z Ústí nad Orlicí.

Do pałacu Choceň warto wybrać się również w okresie Boże-
go Narodzenia, kiedy to panuje w nim świąteczna atmosfera. 
Regularnie odbywa się tu tradycyjny jarmark.

Polecana restauracja: Měšťanský pivovar Hylváty www.pivovar-ustinadorlici.cz 

Polecane zakwaterowanie: Hotel na zámečku Hylváty www.pivovar-ustinadorlici.cz

  Pomysły na wycieczki po okolicy:

ˇ
DZIEN 2: 
Pałac Chocen
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