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Dzień 1 – W świecie magii i alchemii
Pałac Moravská Třebová 
Pomysły na wycieczki po okolicy: Moravská Třebová, Svitavy, 
Mladějov na Moravě

Dzień 2 – Niespodzianka od cesarza
Pałac Lanškroun
Pomysły na wycieczki po okolicy: Lanškroun,  
Jablonné nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Suchý vrch

Pałac Letohrad 
Pomysły na wycieczki po okolicy: Letohrad, Orlice, Žamberk

Poddajcie się urokowi i czarowi wschodniocze-
skich pałaców! Jakie skarby w nich znajdziesz? 
W miejscowości Moravská Třebová odkryjesz 
tajemniczy świat magii i alchemii. W Lanškro-
unie przypomnisz sobie cesarskie manewry  
i zabytkowe szopki bożonarodzeniowe. Letohrad 
zaprasza do Muzeum i Izby Jára Cimrmana lub 
do zobaczenia sań samego Napoleona.

Pałacowe przystanki

stezkahraduazamku.eu

Pałac
Letohrad

Pałac
Moravská Třebová

Pałac
Lanškroun

Pardubice

https://stezkahraduazamku.eu/cs


stezkahraduazamku.eu

Moravská Třebová 
• Muzeum Miejskie (Městské muzeum) – kolekcja przedmiotów 

Holzmaistera z Indii, Birmy, Tybetu i Japonii,  
w skład której wchodzą cztery miecze samurajskie. 

• Wieża widokowa Pastýřka (Rozhledna Pastýřka) – wejdź na 
szczyt wieży i rozkoszuj się widokiem na Moravską Třebovą 
i okolicę, Góry Orlickie, Górę Bukową, Jesioniki, masyw 
Śnieżnika i Zábřežską vrchovinę. 

Svitavy – 17,7 km 
• Muzeum Miejskie (Městské muzeum) – przypomnij sobie  

o słynnym rodaku Oskarze Schindlerze, który ocalił ponad 
tysiąc prześladowanych Żydów. 

Mladějov na Moravě – 14 km 
• Kolejka wąskotorowa i Muzeum Przemysłowe Mladějov 

(Průmyslové muzeum Mladějov) – muzeum zajmuje się 
konserwacją i restauracją zabytków techniki (lokomotywy, 
ciężarówki).

Polecana restauracja:  Restaurace a penzion Excalibur Moravská Třebová www.excalibur-rp.cz,  
 Zámecká kavárna www.zamekmoravskatrebova.cz

Polecane zakwaterowanie: Restaurace a penzion Excalibur Moravská Třebová www.excalibur-rp.cz

  Pomysły na wycieczki po okolicy: 
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ˇ
Jakie skarby można znaleźć w pałacu Moravská Třebová? 
Dzięki wyjątkowemu manierystycznemu arkadowemu dzie-
dzińcowi z początku XVII wieku jest jednym z najważniej-
szych zabytków renesansowych w Europie Środkowej. 

Jednym z najcenniejszych eksponatów jest flamandzka tapi-
seria „Ifigenia na Taurydzie“ z początku XVI w. Wyjątkowe są 
medaliony portretowe Ladislava z Boskovic i jego żony Mag-
daleny z Dubej i Lipej. Pierwotnie gotycki zamek został przez 
nich przebudowany na pałac renesansowy, o czym świadczy 
wyjątkowy portal z 1492 r., który jest najstarszym zachowa-
nym renesansowym zabytkiem na północ od Alp. Na dzie-
dzińcu znajduje się odrestaurowany zespół sześciu zegarów 
słonecznych. 

Historię, życie i obyczaje szlachty i bogatych mieszczan 
można poznać na wystawie „Skarby Morawskiej Třebovej“ 
obejmującej okres od wczesnego renesansu i humanizmu. 

Znajdziemy tu meble z epoki, obrazy, zestawy szklanych pu-
charów, kufli do piwa, porcelany i fajansu. 

Kolejna trasa łączy średniowieczną salę tortur i laborato-
rium alchemiczne Mistrza Bonaciny. Wprowadza w tajniki 
renesansowej alchemii i narzędzi, symboliki alchemicznej  
i astrologicznej. Możesz też spróbować magicznych ekspe-
rymentów. 

Jak wyglądało życie na wsi? Ta wystawa pokazuje, jak żyli  
i pracowali ludzie w wioskach regionu Hrebec w XVIII-XIX 
wieku. Ekspozycja „Geologiczne atrakcje Morawskiej Třebo-
vej“ prowadzi do dawnej czarnej kuchni, która służyła miesz-
kańcom zamku już ponad 500 lat temu. Odpocząć możesz  
w przepięknym pałacowym ogrodzie. 

Pałac organizuje wiele imprez, na przykład „Pałacowe Lato 
Kulturalne“ i adwentowe zwiedzanie.

DZIEN 1: 
Pałac Moravská Trebová
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Lanškroun – 4 km
• Stawy lanškrounskie – Unikalny system siedmiu stawów 

oferuje piękne otoczenie do wypoczynku, spacerów, 
odświeżenia i wędkowania. Można też wybrać się do stacji 
obserwacyjnej ptaków lub na punkt widokowy Hláska.

Ústí nad Orlicí – 20 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.

Jablonné nad Orlicí – 16 km
• Śladami niedźwiedzia - Ścieżka dydaktyczna prowadzi przez 

ciekawe miejsca w miejscowości Jablonné nad Orlicí. Dowiesz 
się o historii miasta i innych interesujących rzeczach. Możesz 
zabrać ze sobą swoje wnuki, trasa jest odpowiednia również 
dla dzieci. 

Suchý vrch – 22 km
• Wieża widokowa na Suchym Wierchu – Wejdź na oryginalną wieżę 

ciśnień w kształcie grzyba i rozejrzyj się po okolicy. Znajdująca się 
obok chata Kramářa oferuje prawdziwe górskie wellness.

Zapraszamy do odwiedzenia pałacu Lanškroun! Zbudowano 
go na miejscu gotyckiego klasztoru augustianów, który zo-
stał spalony w czasie wojen husyckich. Na przestrzeni lat 
wielokrotnie go przebudowywano i zmieniając jego wygląd. 
W XIX wieku służył jako siedziba zarządu folwarku. Od 1928 
roku pałac jest własnością miasta i obecnie mieści się w nim 
muzeum miejskie.

Znajduje się tu ekspozycja poświęcona historii miasta 
Lanškroun, która przedstawia również szereg miejscowych 
rodaków. Sala cesarska upamiętnia cesarskie manew-
ry armii austro-węgierskiej pod Lanškrounem w 1894 r.,  
w których wziął udział sam Franciszek Józef I. Ponadto 
zdobędziesz informacje o szklarstwie na pograniczu cze-
sko-morawskim oraz o kompozytorze i dyrygencie Jindřichu 
Pravečce. Jako dyrygent gościł w czołowych orkiestrach dę-
tych, był członkiem jury konkursów w kraju i za granicą, a tak-

że pomysłodawcą wielu festiwali muzyki dętej i regularnie  
w nich uczestniczył.

Swoje miejsce w muzeum znalazły również monety i meda-
le Zdeněka Kolářskiego oraz rzeźby ceramiczne Lubomíra 
Šilara. Możesz też obejrzeć bogatą kolekcję szopek, które 
zachwycą wszystkie pokolenia. Na pewno warto zwrócić 
uwagę na rozbudowywaną co roku drewnianą szopkę oraz 
ceramiczne i papierowe szopki z ziemi usteckiej i kralickiej.

Regularnie organizowane są tu również interesujące wysta-
wy czasowe ze zbiorów muzeum miejskiego i nie tylko.

Jeśli chcesz przeżyć prawdziwą zabawę karnawałową, 
odwiedź pałac w Lanškrounie na początku roku, kiedy tra-
dycyjnie odbywa się parada karnawałowa i festyn ze świ-
nobiciem.

  Pomysły na wycieczki po okolicy:

Polecana restauracja: Kramářova chata Suchý vrch www.suchak.cz

Polecane zakwaterowanie: Kramářova chata Suchý vrch www.suchak.cz

DZIEN 1: 
Pałac Lanškroun
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Letohrad – 400 m
• Muzeum Rzemiosła – Największe muzeum tego rodzaju  

w Republice Czeskiej przeniesie Cię w czasy, kiedy ludzie polegali 
przede wszystkim na swoich umiejętnościach i rzemiośle.

Orlice – 3,5 km
• Twierdza Orlice – Zespół obiektów z zachowaną dekoracją 

sgraffitową kryje w sobie 4 ciekawe trasy zwiedzania. Obejrzyj 
historyczne pomieszczenia i piwnicę forteczną, kolekcję broni 
myśliwskiej, naczynia z cyny, niezwykły warsztat drukarski czy 
wyroby z nieistniejącej już huty szkła Orlice.

Žamberk – 7 km
• Dom urodzenia Prokopa Diviša – Dowiedz się wszystkiego 

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

• 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.

Czy wiesz, że Letohrad nazywał się kiedyś Kyšperk? Do-
minantą miasta jest zamek, który został zbudowany  
w połowie XVI wieku jako drewniana forteca. W następnym 
stuleciu przebudowano go na wczesnobarokowy pałac. 
Obecny wygląd wraz z łączącym go skrzydłem, które dziś 
można zobaczyć wchodząc od strony placu, uzyskał dopie-
ro w XVIII wieku. Zamek jest obecnie własnością miasta. 
Oprócz ekspozycji zamkowej mieści się tu hotel, restaura-
cja, prywatne gimnazjum, biblioteka i podstawowa szkoła 
artystyczna.

Zapraszamy na półgodzinne zwiedzanie pałacu z przewod-
nikiem. Wyposażenie wnętrz pochodzi z okresu baroku, 
historyzmu i secesji. Można tu zobaczyć dzieła Alfonsa 
Muchy, który przez pewien czas przebywał w Letohradzie  
i miał tu wynajętą pracownię. I właśnie dla Ciebie przewod-
nik uruchomi pozytywkę zwaną też polifon.

W podziemiach zamku znajduje się Muzeum i izba Járy 
Cimrmana – popularną fikcyjną postać, którą latem przy-
pominają regularne wycieczki z przewodnikiem. Warto 
zwiedzić także znajdujące się po sąsiedzku muzeum miej-
skie. Niespodzianką jest wystawa zapałek lub sanie ce- 
sarza Napoleona.

Zamek otoczony jest pięknym parkiem z mnóstwem rzad-
kich roślin i drzew. Wiosną kwitnie tu na przykład psiząb 
liliowy. W parku znajduje się również pawilon empirowy 
oraz sztuczna jaskinia z punktem widokowym. Już z da-
leka przyciąga woliera z egzotycznymi papugami, można 
też przywitać się z kangurami albinosami. Spacer można 
kontynuować aleją lipową do barokowej kaplicy św. Jana 
Nepomucena, skąd roztacza się piękny widok na okolicę.

  Pomysły na wycieczki po okolicy: 

Polecane restauracje: Tvrz Orlice www.tvrzorlice.cz, Restaurace Nový dvůr Letohrad www.novydvur-letohrad.cz 

Polecane zakwaterowanie: Tvrz Orlice www.tvrzorlice.cz

DZIEN 2: 
Pałac Letohrad
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