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Najdete
ˇ zámecké perly!
Přeneste se do časů Františka Josefa I. a jeho
manželky Alžběty, zvané Sissi a vypravte se
na zámek v Kladrubech nad Labem. Objevte jedinečné zámecké architektonické perly v Rychnově nad Kněžnou, Kvasinách či
Dolním Slezsku – Zámek Kamieniec Ząbkowicki.

Den č. 1 - Do časů Františka Josefa I. a jeho Sissi
Zámek Kladruby nad Labem
Tipy na výlety: Pardubice

Den č. 2 - Jedinečné zámecké interiéry
Zámek Rychnov nad Kněžnou

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

Zámek Kvasiny

Tipy na výlety: Dobruška, Opočno, Deštné v Orlických horách

Wrocław

Zámek Kamieniec Ząbkowicki

Zámek
Kvasiny

Pardubice
Zámek
Kladruby
n.L.

Zámek
Rychnov n. K.

Den č. 3 - Perla Dolního Slezska
Zámek Kamieniec Ząbkowicki

Tipy na výlety: Ząbkowice Śląskie, Bardo, Zlatý důl ve Złotym Stoku

DEN č. 1:
Zámek Kladruby
nad Labem
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Zámek Kladruby nad Labem

Při prohlídce zámku v Kladrubech nad Labem se přenesete
do dob císaře Františka Josefa I. a jeho manželky Alžběty,
zvané Sissi. Projdete se v jejich stopách dvanácti stylově
zařízenými sály a komnatami, nahlédnete do kostela, který
zde dali postavit, a necháte si vyprávět o jejich zvláštních
zvycích a podivuhodných osudech.

původního českého plemene koní – koně starokladrubského. Právě jeho bílé kmenové stádo je od roku 2002
národní kulturní památkou. V roce 2019 ale hřebčín oslavil
ještě větší úspěch – Kladrubské Polabí bylo zapsáno na
prestižní seznam UNESCO jako Krajina pro chov a výcvik
ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem.

Císařský zámek se nachází v těsné blízkosti hlavních stájí
a spolu s kostelem svatého Václava a Leopolda tvoří srdce
Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem. Hlavní stáje
jsou dokonale uspořádaným klasicistním souborem budov.
Celý areál představuje unikátní kulturní krajinu složenou
z luk, pastvin, alejí, slepých ramen Labe a historických
budov.

Prohlédnout si zde můžete nejen stáje. Vaší pozornosti
by určitě neměla uniknout ani kočárovna a postrojovna.
Zblízka tu prozkoumáte soukromý kočár císaře Ferdinanda
V. či státní kočár T. G. Masaryka a další cenné kočáry
a saně. Nezapomeňte také navštívit Lesovnu, jednu z nejstarších barokních roubenek v kraji. Vyzkoušejte si tady
rovněž simulátor jízdy v kočáře.

Národní hřebčín Kladruby nad Labem je jedním z nejstarších hřebčínů na světě a zároveň domovem nejstaršího

Tipy na výlety v okolí:
Lázně Bohdaneč – 15,1 km

Léčebné lázně Bohdaneč – Atmosféru lázní, místa odpočinku
a blahodárného klidu, dotváří okolní příroda, lázeňský park, ale
i centrum města s fontánami. Obdivovat tu můžete klasickou
i moderní architekturu. Zejména pak jedinečné dílo Josefa
Gočára – Lázeňský pavilon Gočár.

Pardubice – 24,7 km

• Východočeská galerie – Zastavte se ve Východočeské galerii
v Pardubicích, která vám přiblíží unikátní stálé expozice
výtvarného umění i zajímavé aktuální výstavy.
• Historické centrum města – Historické jádro Pardubic je
úžasnou směsicí několika stavebních slohů – malované štíty
měšťanských domů z pozdní gotiky se mísí s ranou renesancí a vytváří tak jedinečnou atmosféru místního uzavřeného
rynku. Zbytky městského opevnění představuje Zelená brána.

• 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.
Doporučená restaurace: Bistro pod Hřebčínem www.bistropodhrebcinem.proweb.cz
Doporučené ubytování: Tillerova vila Lázně Bohdaneč www.penziontillerovavila.cz

DEN č. 2:
Zámek Rychnov
nad Knežnou
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Zámek Rychnov nad Knežnou

Čtyřkřídlý zámek Rychnov nad Kněžnou nechal vystavět
v roce 1676 nad ostrým svahem říčky Kněžny František
Karel I. Kolowrat Liebsteinský. Svou dnešní podobu získával postupně, v 18. století pravděpodobně pod taktovkou
slavného stavitele Jana Blažeje Santiniho Aichela. Zámek
je dnes v držení rodiny Kolowrat Krakowský Liebsteinský.
Spolu s průčelím kostela Nejsvětější Trojice představuje jeden z největších barokních celků v Čechách. Tvoří
výjimečnou dominantu města, které se říká „rychnovské
Hradčany“.
Prohlídkový okruh zámku zahrnuje místnosti, v nichž
můžete obdivovat původní mobiliář, kolowratské vějíře,
sklo, zbraně a sbírku obrazů slavných malířů, Karla Škréty

nebo Hanse von Aachen. Nachází se zde tzv. moravský
Excalibur – jediný dochovaný ceremoniální meč u nás.
Ve druhém patře zámku najdete Muzeum a galerii
Orlických hor. Na rychnovském zámku se pravidelně
konají výstavy historických automobilů a motocyklů
zámecké vánoční trhy. Projděte volně přístupným areálem
zámku, zastavte se v zámecké kavárně na druhém nádvoří
a dopřejte si šálek vynikající kávy a další dobroty.
Východně od kostela se nachází unikátní zvonice, pozdně
renesanční stavba z roku 1604. Zvon Kryštof v roce 1602
ulil Jan Benešovský z Moravské Třebové, váží 7 tun a patří
mezi největší a nejcennější zvony v Čechách.

Tipy na výlety v okolí:
Zámky na Orlici – 10-15 km

Rychnov nad Kněžnou – 1 km

Vamberk – 7 km

Žamberk – 21 km

• Zámek Doudleby nad Orlicí, zámek Častolovice, Nový zámek
Kostelec nad Orlicí, 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.

• Památník Karla Poláčka – Synagoga – Objevte zdejší expozici
judaismu v Podorlicku i památník slavného spisovatele, jenž byl
jednou z nejvýznamnějších židovských osobností regionu.

• Městské muzeum – Zamiřte do žambereckého muzea
a poznejte místní historii, významné rodáky či lidová i umělecká řemesla v okolí. Obdivovat zde můžete také novogotickou
lékárnu a mechanický betlém.

Doporučené kavárny: H&H Castle Cafe RK www.hhcastlecafe.cz
Doporučená restaurace: Restaurace Hotelu Havel www.hotelhavel.eu, Restaurace Panorama www.restauracepanorama.cz,
Madlenčina restaurace www.hotelstudanka.cz
Doporučené ubytování: Hotel Havel www.hotelhavel.eu, April hotel Panorama www.aprilhotel.cz,
Hotel Studánka www.hotelstudanka.cz

DEN č. 2:
Zámek Kvasiny
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Zámek Kvasiny

Objevte skrytý skvost pod horami! Víte, že Zámek Kvasiny
vznikl na místě pozdně renesanční tvrze na počátku 18.
století? Současnou podobu v klasicistním stylu získal při
přestavbě v 19. století. V roce 1928 koupil panství František Karel Janeček a v blízkosti zámku pak založil slavnou
automobilovou továrnu JAWA. Rodině Janečkových byl
zdevastovaný zámek v restitucích po roce 1989 navrácen.
Dnes se o něj stará Soňa Klímová – Janečková.
Během zámecké prohlídky vás tu čekají Mozaiky ze světa
loutek. Kromě samotných loutek nahlédnete pod pokličku
loutkoherectví a poznáte i taje domácího divadélka. Zachráněné předměty z mobiliáře spatříte v dobovém salonku.
Nově tu objevíte historickou expozici zámku a fenoménu
JAWA. Po předchozí domluvě vám rádi zpřístupní také
kapli svatého Antonína Paduánského s historickými var-

hanami a iluzivní výmalbou či Lovecký sál. Na zámku je
otevřena rovněž galerie, kde se střídají různé pozoruhodné
výstavy.
Zámeckou prohlídku můžete spojit s příjemnou procházkou v desetihektarovém parku s mnoha vzácnými stromy
a dalšími rostlinami.
Navštivte zámek také při některé z celé řady zajímavých
kulturních akcí či výstav. Jistě vás nepřekvapí, že se zde
pořádají zámecké neděle s auto-moto veterány nejen
značky JAWA. Letní měsíce pak přinášejí historickou bitvu
i dobové tržiště na Půtových zámeckých slavnostech.
Adventní čas je v Kvasinách již tradičně spojen s oblíbenou
výstavou Betlémy na zámku a také vánočním Punčovým
koncertem kytarového tria.

Tipy na výlety v okolí:
Dobruška – 13,5 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.
• Expozice vojenské geografie – Navštivte Rýdlovu vilu a seznamte se s vojenskou geografií, jejími pomůckami, přístroji,
tvořením map a zabezpečením vojsk.

Deštné v Orlických horách – 17 km

• Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel – Zavítejte do
muzea, které přibližuje život a práci horalů. Najdete tu expozici
sklářství, stroje na praní prádla a historické lyže. Každoročně
se zde koná oblíbená akce Tavení skla dřevem.

Opočno – 15 km

• Stálá expozice Františka Kupky a Luboše Sluky – Poznejte
život a dílo jednoho z nejvýznamnějších malířů 20. století
Františka Kupky a hudebního skladatele Luboše Sluky.
Doporučená restaurace: Restaurace Hotelu Havel www.hotelhavel.eu, Restaurace Panorama www.restauracepanorama.cz,
Madlenčina restaurace www.hotelstudanka.cz
Doporučené ubytování: Hotel Havel www.hotelhavel.eu, April hotel Panorama www.aprilhotel.cz,
Hotel Studánka www.hotelstudanka.cz

DEN č. 3:
Zámek Kamieniec
Zabkowicki
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Zámek Kamieniec Ząbkowicki

Zámek Kamieniec Ząbkowicki je architektonickou perlou
Dolního Slezska a unikátním příkladem novogotické architektury. Základní kámen zámku byl položen 15. října 1838.
Práce na stavbě rezidence začaly 20. dubna 1839. Princezna Marianna Oranžská, která ho nechala vybudovat,
neustále zasahovala do původního návrhu architekta Karla
Schinkela a měnila i ty nejmenší detaily.

do roku 1902. Po druhé světové válce byl historický palác
zdevastován a rozkraden. To, co z něj zbylo, pohltil požár,
který vypukl 22. ledna 1946. V roce 1986 přešel zámek
do soukromých rukou. V roce 2012 získala obec budovu
zpět a poté ji v krátké době přestavěla. Díky mnoha investicím má novou tvář a od května 2013 je přístupná turistům.

V paláci se nacházelo více než 100 větších i menších místností, palácová kaple a dva mohutné sály. Jedna z nich,
nejreprezentativnější, tzv. jídelna, byla vyzdobena dvěma
obrovskými freskami. Ty dostaly názvy Svatba v Káně
a Baltazarova hostina.

Během prohlídky s průvodcem se dozvíte spoustu zajímavostí o dávné historii této velkolepé stavby. Těšit se můžete
na zrestaurované sály s mnoha historickými památkami
z doby největší slávy budovy. Zdejší terasa vám poskytne
nádherný výhled na Kladské údolí. Za zmínku stojí také rozlehlý park v blízkosti zámku, který je společně se zámeckou kavárnou ideálním místem pro zasloužený relax.

Stavba paláce byla dokončena po 33 letech od jejího zahájení, 8. května 1872, avšak drobné práce na něm trvaly až

Tipy na výlety v okolí:
Ząbkowice Śląskie – 12 km

• Ząbkowice Śląskie – Město Šikmé věže a Frankensteina
je pozoruhodným místem Dolního Slezsku s jedinečnými
atrakcemi. Navštívit můžete i zdejší zámek, který byl postaven
v letech 1522-1532 na místě gotického obranného hradu,
nebo také Regionální pamětní síň a kostel svatého Jiří.

Bardo – 12,5 km

Marie, kamenný most, Muzeum sakrálního umění či zřícenina
středověkého hradu.

Zlatý důl ve Złotym Stoku – 11 km

• Zlatý důl ve Złotym Stoku – Nenechte si ujít jednu z největších
turistických atrakcí v Polsku! Čeká na vás podzemní dráha
a plavba na pltích, jediný polský podzemní vodopád či unikátní
středověká hornická osada v Evropě.

• Bardo – Poznejte půvabné dolnoslezské město s mnoha
zajímavými památkami, jako je bazilika Navštívení Panny

Doporučená restaurace: Karczma w Starej Kuźni w Złotym Stoku www.kopalniazlota.pl
Doporučené ubytování: Hotel Bardo www.hotelbardo.com, Pensjonat Złoty Jar www.zlotyjar.pl

