
Den č. 1 - Hradní romantika 

Den č. 2 - Nechte se hýčkat!

Den č. 3 - Návrat ztracené krásy

Dopřejte si hradní romantiku s  příběhy i  od-
počinkem! Ve třech dnech nabitých nezapo-
menutelnými zážitky se můžete vydat do „vily 
českých královen“ na Svojanov, hledat poklad 
na Potštejně, nechat se hýčkat na Tvrzi Orlice, 
vrátit se do zlaté éry hradu Litice nebo pod-
lehnout magickému kouzlu Hradu Sarny. 

Hradní romantika s príbehy i odpočinkem ˇ ˇ
Hrad Svojanov
Tipy na výlety: Polička, Březová nad Svitavou, Bystré

Hrad Potštejn 
Tipy na výlety: Zámky na Orlici, Vamberk, Vrbice, Borovnice

Tvrz Orlice 
Tipy na výlety: Letohrad, Lanškroun, Suchý vrch

Hrad Litice
Tipy na výlety: Žampach, Žamberk, Rychnov nad Kněžnou

Hrad Sarny
Tipy na výlety: Vambeřice u Radkowa, Velká Hejšovina, Klodzko
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Hrad Svojanov

Polička – 20,5 km
• Gotické opevnění města – Mohutné kamenné hradby s 19 

baštami patří k nejlépe dochovaným systémům opevnění ve 
střední Evropě. V délce 1 220 metrů obepínají celé historické 
jádro Poličky. 

• Rodná světnička Bohuslava Martinů – Vystoupejte 192 scho-
dů do věže kostela svatého Jakuba, v níž se narodil slavný hu-
dební skladatel a užijte si i nádherný výhled na město a okolí.  

Březová nad Svitavou – 15 km
• Rozhledna Járy Cimrmana – Dobře ukrytá rozhledna nedo-

ceněného českého génia je vysoká 20 metrů. Na vrchol vás 
dovede 75 schodů.  

Bystré – 8,9 km 
• Kostel svatého Jana Křtitele – Chrám, který je považován  

za nejstarší poutní místo Panny Marie Karmelské  
v České republice, představuje vznešenou dominantu města.  

Chcete si užít pořádnou porci romantiky? Vydejte se na 
Svojanov! Jeden z nejstarších královských hradů v České 
republice se hrdě tyčí poblíž Poličky uprostřed hlubokých 
lesů nad malebným údolím řeky Křetínky. V unikátní archi-
tektuře této „vily českých královen“ se vhodně snoubí 
gotika s empírem. 

Seznámíte se tu s  celou řadou pověstí, legend a  tajupl-
ných příběhů, kterými je hrad opředen. V empírovém paláci 
poznáte, jak se zde žilo v 2. polovině 19. století. Obdivo-
vat můžete i  gotickou sloupovou síň, kuchyň či spižírnu. 
V empírových pokojích objevíte překrásné nástropní malby. 
V  gotických sklepeních s  mučírnou a  domem zbrojnošů 
nahlédnete do života středověké hradní posádky. 

Vystoupejte na 26 metrů vysokou hradní věž, z níž je přímo 
pohádkový rozhled do okolní krajiny. Na romantickou pro-

cházku se vydejte do zdejší zahrady. Uchvátit vás mohou 
také rozsáhlé parkány s obrannými baštami. 

Na hradě Svojanov je možné ubytovat se přímo v areálu. 
Pobyt v  penzionu vám poskytne jedinečné zážitky. 10 
pokojů, které se nachází v prvním patře empírové vstupní 
budovy, jsou vybaveny stylovým nábytkem z přelomu 19. 
a 20. století. I díky tomu se tu budete cítit opravdu „jako 
na hradě“.

Kouzelnou atmosféru dodá hrad Svojanov také svatebnímu 
obřadu. Ten se odehrává v  gotické zahradě, empírovém 
paláci nebo v rytířském sále domu zbrojnošů. Hostina se 
dá připravit přímo v hodovním sále domu zbrojnošů nebo 
v loveckém salonku.
  

Doporučená restaurace: Hradní restaurace, Svojanov www.svojanov.cz

Doporučené ubytování: Penzion na hradě, Svojanov www.svojanov.cz

  Tipy na výlety v okolí: 

DEN č. 1: 
Hrad Svojanov
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Hrad Potštejn

Zámky na Orlici – v těsné blízkosti
• Zámek Doudleby nad Orlicí, zámek Častolovice, Nový zámek 

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

Vamberk – 5,5 km
• Muzeum krajky – Vydejte se na poutavou cestu za historií 

i současností paličkované krajky. Toto dechberoucí řemeslo  
si tu můžete také vyzkoušet. 

Borovnice – 7 km
• Poutní místo Homol – Objevte monumentální schody Scala 

Santa vedoucí k poutnímu kostelu Panny Marie Bolestné  
a poznejte legendu o hraběnce, která je nechala postavit

Vrbice – 7 km
• Vrbice – Vystoupejte na dřevěnou rozhlednu na vrchu Kastel 

s výhledem do kraje z výšky 25,5 metru.
 

Máte rádi příběhy? Tak si nechte vyprávět pověst o pohád-
kovém pokladu. Ten měl na hradě Potštejn ukrýt ve 14. 
století odbojný rytíř Mikuláš, jehož loupeživé řádění musel 
zastavit až sám budoucí král Karel IV. 

O  400 let později se tehdejší majitel panství, hrabě  
Harbuval Chamaré, rozhodl, že poklad najde. Snažil se o to 
dlouhých 35 let, a to tak usilovně, že se mu hrad podařilo 
téměř poddolovat. To, co hledal, ale nenašel. Tento příběh 
se stal inspirací spisovateli Aloisi Jiráskovi pro jeho román 
Poklad.

Dnes hrad vlastní obec. Pokud se na Potštejn vydáte, čeká 
tu na vás spousta romantických zákoutí a  připomínek 
dávné historie. V  rámci prohlídkové trasy uvidíte maje-
státní pozůstatky sídla, kapli svatého Jana Nepomuckého 
se svatými schody, expozici historie ve vstupní bráně 
i „Boží hrob“, což je poslední zastavení křížové cesty. 

Právě po ní můžete v  klidu zdolat hradní kopec a  ke zří-
cenině vystoupat. Před vycházkou se posilněte v pivovaru 
Clock v centru obce.

Chystáte svatbu? Hrad Potštejn je vskutku magickým mís-
tem pro svatební obřad. Jestliže zvolíte venkovní variantu, 
těšte se na odměnu v podobě úchvatných výhledů do okolí. 
Skvělou volbou je však i hradní kaple na nádvoří. 

Za nevšední atmosférou se na hrad vypravte v době diva-
delního festivalu či nočních hraných prohlídek, které se zde 
pravidelně pořádají. Krásně je tu od jara až do podzimu, 
nakonec i  zimní výhled stojí za výšlap až k hlavní bráně. 
Ostatně, zastavte se na Potštejně a přesvědčte se sami. 

Doporučená restaurace: Restaurace Pod Lipami, Potštejn www.podlipamipotstejn.cz
Doporučený pivovar: Pivovar Clock, Potštejn www.pivovarclock.cz

Doporučené ubytování: Zámecký hotel, Potštejn www.zamekpotstejn.cz

  Tipy na výlety v okolí: 

DEN č. 1: 
Hrad Potštejn 

stezkahraduazamku.eu
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Tvrz Orlice

Letohrad – 3 km
• Muzeum řemesel – Největší muzeum svého druhu v České 

republice vás vrátí do doby, kdy se lidé spoléhali především  
na svou šikovnost a řemeslný um.

• Městské muzeum s barokním zámkem a světničkou Járy 
Cimrmana – Objevte historii sirkařství a Napoleonovy saně 
v městském muzeu, stopu Alfonse Muchy v nedalekém zámku 
i muzeum českého „velikána“ Járy Cimrmana. 

Lanškroun – 17 km
• Lanškrounské rybníky – Unikátní soustava sedmi rybníků 

nabízí krásné prostředí pro odpočinek, procházky, osvěžení 
i rybaření. Vydejte se také k pozorovatelně ptactva nebo 
vyhlídce Hláska.

Suchý vrch – 21 km
• Rozhledna na Suchém vrchu – Vystoupejte na původní vodá-

renskou věž připomínající hříbek a rozhlédněte se do širokého 
okolí. Kramářova chata hned vedle nabízí to pravé horské 
wellness.

Tvrz Orlice, která se nachází na okraji města Letohrad, 
vznikla na konci 13. století. Od 17. století sloužila hospo-
dářským účelům. Na rozdíl od dávných časů ji dnes nemu-
síte dobývat, ale můžete se tady nechat hýčkat. Tomu, 
abyste se zde cítili skvěle, pomohla obnova areálu. Provedl 
ji současný vlastník – společnost EYWAN s.r.o.

Nyní tu máte na výběr ze 4 prohlídkových tras. V přízemí 
si prohlédněte historické místnosti renesanční tvrze a pro-
zkoumejte i podzemní části gotické. V horních patrech na 
vás čekají zajímavé expozice s dobovou tiskařskou dílnou, 
výrobky dnes již neexistujících orlických skláren, archeo-
logické nálezy i  sbírka české fauny. Obdiv zaslouží též 
dochovaná figurální sgrafita na vnějších stěnách tvrze. 

Tvrz potěší také vaše chuťové pohárky. Dejte si dobroty 
z čerstvých a lokálních surovin v restauraci s krytou tera-
sou, z níž se vám nabízejí nádherné výhledy. Pokud plánu-
jete delší výlet, ubytujte se v hotelu a využijte i služby wel-
lness studia. Romantickou atmosféru podtrhne projížďka 
po rybníčku pod tvrzí ve stylových loďkách.
 
Na tvrzi prožijete i svůj svatební den jako z pohádky. Je zde 
spousta kouzelných míst, kde si můžete říct své ano. Ať 
už si vyberete zámecké nádvoří, lovecký salonek nebo zre-
staurovaný sloupový sál, budete v těch nejlepších rukách. 

Pobavíte se tu též při nespočtu kulturních akcí, jako jsou 
pravidelné noční prohlídky, Mezinárodní hudební festival 
nebo různé koncerty a divadelní představení v historických 
kulisách nádvoří tvrze.

Doporučená restaurace: Tvrz Orlice www.tvrzorlice.cz, Restaurace Nový dvůr Letohrad www.novydvur-letohrad.cz

Doporučené ubytování: Tvrz Orlice www.tvrzorlice.cz

  Tipy na výlety v okolí: 

DEN č. 2: 
Tvrz Orlice 

stezkahraduazamku.eu
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Hrad Litice

Žamberk – 13,5 km
• Rodný domek Prokopa Diviše – Zjistěte vše o jeho životě 

i díle. Hned vedle něj uvidíte jeho nejslavnější vynález –  
bleskosvod. 

• Městské muzeum – Zamiřte do žambereckého muzea a po-
znejte místní historii, významné rodáky a lidová i umělecká 
řemesla v okolí. Spatříte zde také novogotickou lékárnu a uni-
kátní mechanický betlém.

Žampach – 13 km
• Arboretum Žampach – Projděte se rozlehlým arboretem s více 

než 550 druhy a odrůdami dřevin. Najdete tu i menší sbírku 
bambusů a útulná zákoutí s posezením.

Rychnov nad Kněžnou – 16,5 km
• Zámek Rychnov nad Kněžnou – Objevte jeden z největších 

a nejkrásnějších barokních celků v České republice. Unikátní 
sídlo rodu Kolowratů s kostelem Nejsvětější Trojice ukrývá 
nespočet skvostů, které by neměly uniknout vaší pozornosti.

Hrad Litice objevíte na skalnatém pahorku v  hlubokém 
zákrutu Divoké Orlice uprostřed lesů. Stojí zde už od 
konce 13. století. Svou „zlatou éru“ však prožil v 15. sto-
letí, kdy se mu jako sídlu krále Jiřího z Poděbrad dostalo 
velkých a  nákladných úprav. Litice se tak staly jednou 
z nejdůležitějších pevností v Čechách a říkalo se jim „druhý  
Karlštejn“. Některé zprávy dokonce tvrdí, že zde Jiří měl 
v  úmyslu vytvořit pevný úkryt pro korunovační klenoty 
a  zemské desky. K  tomu ale nakonec nedošlo. O  200 let 
později však už hrad nevyhovoval stále se zvyšujícím náro-
kům šlechty a začal chátrat. Dnes je ve správě Národního 
památkového ústavu.

Prozkoumejte pozůstatky tohoto velkolepého královského 
hradu. Prohlídkový okruh krále Jiřího vás seznámí se zdejší 
historií a architekturou. Čekají tu na vás tamní archeolo-

gické nálezy, fotografie, dobové rytiny i  výstava plastik 
Jaroslava Šafra. Vystoupejte na věž hradního paláce, kde 
kdysi pobýval Jiří z Poděbrad, a pokochejte se rozhledem 
s meandrující řekou pod vámi. A nemusíte se bát, že byste 
svého pejska museli nechat někde samotného – klidně ho 
vezměte s sebou!
 
Hrad Litice si můžete zvolit jako místo pro svůj svatební 
obřad. Rádi vám jej připraví v  jižním hradním paláci i  ve 
venkovních prostorách.

Pokud milujete turistiku i  památky, vyrazte v  květnu na 
známý Pochod přes tři hrady. Kromě Litic vás dovede na 
Potštejn a Žampach. Připraveno bývá 12 pěších tras a cyk-
lotras i 6 tras pro koloběžky.

Doporučená restaurace: Restaurace Penzionu Zátiší, Litice nad Orlicí www.penzion.litice.sweb.cz

Doporučené ubytování: Penzion Zátiší, Litice nad Orlicí www.penzion.litice.sweb.cz

  Tipy na výlety v okolí: 

DEN č. 2: 
Hrad Litice 

stezkahraduazamku.eu
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Hrad Sarny

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. 

Velká Hejšovina (Szczeliniec Wielki) – 20 km
• Velká Hejšovina – Nejvyšší vrchol Stolových hor leží ve výšce 

919 metrů nad mořem v Národním parku Stolové hory. Patří 
do Koruny polských hor a je jednou z největších turistických 
atrakcí v Sudetech.  

Kladsko (Klodzko) – 20 km
• Kladsko – Poznejte jedno z nejkrásnějších měst Dolního 

Slezska s bohatou historií, do níž se zapsali Češi, Němci  
i Poláci. Nádherná architektura, památky, umělecká díla, ma-
gická místa a současné události, to vše dnes vytváří jedineč-
nou atmosféru Kladska.  

Poznejte jeden z  nejzajímavějších historických pokladů 
v  dnešním Dolním Slezsku! Hrad Sarny, jenž se nachází 
na skalnatém výběžku v údolí řeky Ścinawka mezi Sovími 
a  Stolovými horami, byl donedávna opuštěný a  zapome-
nutý. Nyní již několik let znovu získává na kráse, kterou mu 
od roku 1590 vtiskli jeho pozdější majitelé. 

Vedle hlavní budovy, jež je přístupná veřejnosti, najdete 
kapli svatého Jana Nepomuckého s  nádhernými nástěn-
nými a  stropními malbami zachycujícími život tohoto 
světce. Unikátní je rovněž nástěnná malba oltáře. Ta budí 
dojem, že se jedná o skutečný dřevěný oltář se sochami. 
Dnes se v  kapli konají hlavně koncerty duchovní hudby 
a mistrovské kurzy. Jde o jeden z mála katolických kostelů 
v Polsku, který nepatří římskokatolické církvi. 

Hrad Sarny vás uchvátí stylovou kavárnou. Navrhlo ji 
specializované interiérové studio MaisondeRome Inte-
rior Design. Láká vás na výjimečně chutné a vždy čerstvé 
zákusky, mnoho druhů čaje, které nejsou běžně k dostání 
v obchodech a pečlivě vybranou kolekci vín a piv. Kavárna 
ve strážní bráně je ideálním místem pro pořádání oslav pro 
skupiny až 40 osob.

Ve Velkém sále Hradu Sarny je možné připravit pohoštění 
až pro 100 lidí. Hodí se například pro elegantní večeři, jež 
je součástí konference, nebo na svatbu ve stylu boho.

Ubytovat se můžete na Statku Sarny v Domě skladatelů. 
Ten nabízí 10 luxusních pokojů s nadčasovým designem.

Doporučená restaurace: Restaurace Hraniční v Radkówě www.smakidolnegoslaska.pl

Doporučené ubytování: Ubytování v Domě skladatelů www.zameksarny.pl

  Tipy na výlety v okolí: 

DEN č. 3: 
Hrad Sarny 
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