
Zámek stojí na místě původní gotické tvrze ze 
13. století. Byl sídlem jednoho z nejprestižnějších 
rodů staré dynastie Auerspergů. Okouzlí vás nejen 
útulné zámecké interiéry, ale i přilehlý anglický 
park a nedaleký hřebčín.

Na konci třicetileté války byl tento pozdně gotický 
hrad silně poničen. Částečná rekonstrukce pro-
běhla ve 20. letech 20. století a pokračovala po 
2. světové válce. Hrad nabízí úžasný výhled na 
hřebeny Krkonoš, Orlických hor i Železné hory. 

Renesanční zámek se nachází v centru města Par-
dubice. Ve střední Evropě je považován za jedineč-
ný, a to díky své rozloze a podobě. Nejvýznamnější 
přestavbu podnikl na konci 15. a počátku 16. sto-
letí rod Pernštejnů. 

Hrad dal stavět okolo roku 1250 Smil ze Žitavy. 
V roce 1610 Lichnice vyhořela a po ukončení 
třicetileté války byla na rozkaz Ferdinanda III. 
pobořena. Zříceniny hradu a malá expozice 
o jeho historii představují někdejší sídlo rodu 
Lichtenberků. 

ZÁMEK CHOLTICE
Nám. Svaté Trojice 5, 533 61 Choltice

První písemná zmínka o Cholticích je z r. 1285. Pa-
trně v druhé polovině 16. století byla tvrz přestavě-
na na poměrně velký zámecký objekt. Návštěvníci 
mohou obdivovat Sallu terrenu, kapli sv. Romedia, 
barokní lékárnu nebo zámecký park.

Císařský zámek se stylově vybavenými komnatami, 
v nichž pobývali příslušníci habsburského rodu, se 
nachází v  těsné blízkosti hlavních stájí a spolu 
s  kostelem tvoří srdce celého areálu Národního 
hřebčína v Kladrubech nad Labem.

ZÁMEK KLADRUBY N. LABEM
Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby n. L.

ZÁMEK SLATIŇANY
Zámecký park 1, 538 21 Slatiňany

HRAD LICHNICE
Podhradí, 538 43 Třemošnice

HRAD KUNĚTICKÁ HORA
Kunětická hora, 533 52 Staré Hradiště

ZÁMEK PARDUBICE
Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice

Hrad nechal na konci 13. století vybudovat 
Přemysl Otakar II. Návštěvníci mohou volit mezi 
několika prohlídkovými okruhy, ale i samotný areál 
hradu s gotickou zahradou, vyhlídkovými ochozy 
na hradbách a rozhlednou na břitové věži stojí za 
vidění.

Zámek se nachází v centru města na místě původ-
ního hradu ze 13. století. Po požáru v  roce 1840 
byl zámek obnoven v klasicistním stylu. Pozdně 
renesanční arkády patří k nejvýznamnějším ma-
nýristickým památkám ve střední Evropě.

Rokokový zámek vybudovaný v letech 1774–77 
je často nazýván malý Schönbrunn nebo české 
Versailles. Areál zahrnuje rozsáhlé pozemky s roz-
manitými typy zahrad jako francouzskou zahradu, 
anglický park s křížovou cestou či labyrint.

Renesanční zámek si v 16. století nechali postavit 
jako své rodové sídlo Pernštejnové. Další majitelé 
v 17. a 18. století upravili zámek za účasti předních 
barokních umělců. Unikátem je dochované barokní 
zámecké divadlo z roku 1797. 

ZÁMEK NASAVRKY
Zámek 1, 538 25 Nasavrky

Tvrz z 10.–11. století byla kolem roku 1600 pře-
stavěna na renesanční zámek. Velice cenná je 
např. výzdoba vstupní přízemní haly, kde je valená 
klenba. V přízemí se dnes nachází informační cen-
trum a obřadní síň a v 1. patře prostory keltského 
muzea.

Hrad je poprvé připomínán roku 1318. Ve  2. po-
lovině 16. století zde byla zřízena českobratrská 
škola, později se stal vlastnictvím jezuitské kole-
je, poté byl spravován církevním fondem a v roce 
1826 jej koupili Thurn-Taxisové. Nyní ho vlastní 
město Luže.

HRAD KOŠUMBERK
Košumberk 1, 538 54 Luže

HRAD SVOJANOV 

Svojanov, 569 73 Svojanov 1

ZÁMEK LITOMYŠL
Jiráskova 93, 570 01  Litomyšl

ZÁMEK MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 
Zámecké nám. 1, 571 01 Moravská Třebová

ZÁMEK NOVÉ HRADY
Zámek 1, 539 45 Nové Hrady

V  klasicistním zámku v  současné době sídlí 
Orlické muzeum a ZUŠ. Můžete si zde prohlédnout 
pseudogotickou zámeckou kapli s  vitrážovými 
okny a poutavé muzejní historické i archeologické 
expozice. Nevynechejte ani tu, věnující se cihlám 
a cihelnám.

Barokní zámek s  klasicistními úpravami nabízí 
svět loutek, loutkoherectví a domácího divadélka, 
stejně jako kapli, Lovecký sál a desetihektarový 
park. Prohlédnout si zde můžete také galerii 
s  krátkodobými výstavami – v  zimě jsou to již 
tradičně Betlémy na zámku. 

Zámek býval původně klášterem. Dnes v  něm 
sídlí městské muzeum, kde se dozvíte spoustu 
zajímavého z  lanškrounské historie. Uvidíte císař-
ský pokoj, sklo, mince, medaile i sochy místních 
umělců. Zaujme také rozsáhlá sbírka různých dru-
hů betlémů. 

Nový zámek byl postaven teprve v 19. století. 
Do této doby vás přenese expozice Život v bieder-
meieru. Naleznete zde také Galerii Kinský, Toniovu 
zámeckou kavárnu a restauraci a anglický park jako 
stvořený k procházkám. Zámek je kulturním cent-
rem regionu.

ZÁMEK ČASTOLOVICE
Masarykova 1, 517 50 Častolovice

Renesanční zámek kromě útulné expozice nabízí 
také zámeckou galerii, či posezení na nádvoří 
a v zámecké kavárně. V přilehlém anglickém parku 
s lipovou alejí, rybníkem, Altánem Gloriet, růžovou 
zahradou a oborou s bílými daňky se nachází také 
zámecký zvěřinec.

Původně lovecké sídlo z  konce 16. století dnes 
uchvacuje zachovalými renesančními sgrafity 
a nástropními malbami se skrytými hádankami. 
Součástí areálu je největší soukromé přírodovědné 
muzeum v  Česku i Babiččin dvoreček a rozsáhlý 
anglický park.

ZÁMEK DOUDLEBY NAD ORLICÍ
Zámek 1, 517 42 Doudleby nad Orlicí

ZÁMEK CHOCEŇ
Pernerova 1, 565 01 Choceň

NOVÝ ZÁMEK KOSTELEC N. ORLICÍ
Komenského 1, 517 41 Kostelec nad Orlicí

ZÁMEK KVASINY
Kvasiny 1, 517 02 Kvasiny

ZÁMEK LANŠKROUN
nám. A. Jiráska 1 – zámek, 563 01 Lanškroun

Původně gotický hrad ze 14. století, v  současné 
době renesanční zámek s  barokními úpravami, 
nabízí půvabné interiéry s  etnografickou halou, 
obrazárnou a také jednu z  nejvýznamnějších 
kolekcí historických zbraní a zbroje. Pod ním se 
rozprostírá rozsáhlý anglický park.

Navštivte sídlo odbojného rytíře Mikuláše. Ten 
měl také na hradě ukrýt poklad, při jehož hledání 
byl v 18. století celý rozbořen. Dnes tam najdete 
expozici o historii hradu, kapli i poslední zastavení 
křížové cesty. Právě po ní můžete na hrad poklidně 
vystoupat.

Barokní zámek nabízí kromě klasických prohlídek 
interiérů, také hrané kostýmované prohlídky, stejně 
jako tajemný Bubákov ve sklepení a pro nejmenší 
děti pak kouzelný Pohádkov. Na nádvoří si můžete 
osladit den v  cukrárně a v  zámeckém hotelu 
i přespat.

V  renesanční tvrzi můžete prozkoumat její histo-
rické místnosti i gotické podzemní části. Horní 
patra ukrývají tiskařskou dílnu, sklo, archeologické 
nálezy a Kouzelný les s vycpaninami české fauny. 
Součástí areálu je také hotel a restaurace s nád-
herným výhledem.

ZÁMEK LETOHRAD
Václavské náměstí 1, 561 51 Letohrad

Barokní zámek nabízí krátkou prohlídkovou tra-
su, na níž se pokocháte díly Alfonse Muchy 
a polyfonem neboli hrací skříní. Navštívit můžete 
také Světničku Járy Cimrmana, městské muzeum 
se saněmi císaře Napoleona či krásný park s klo-
kany a strašidelnou jeskyní.

Jedna z nejpřednějších pevností 15. století v době 
Jiřího z  Poděbrad, přezdívaná „druhý Karlštejn“. 
Dnes tu můžete prozkoumat pozůstatky hradu 
– archeologické nálezy, rytiny i plastiky Josefa 
Šafra. Z vyhlídkové věže shlédnete na meandrující 
Divokou Orlici.

HRAD LITICE
Litice nad Orlicí, 564 01 Žamberk

ZÁMEK OPOČNO
Trčkovo náměstí 1, 517 73 Opočno

TVRZ ORLICE
Orlice 1, 561 51 Letohrad

HRAD POTŠTEJN
517 43 Potštejn

ZÁMEK POTŠTEJN
Jarníkova 1, 517 43 Potštejn

Hrad nabízí denní a noční prohlídky, vstup na roz-
hlednu a prohlídku mučírny. Návštěvníci hradu si 
mohou koupit suvenýry, ubytovat se v hotelu nebo 
si pochutnat na dobrém jídle v restauraci Karczma 
Rycerska. Hrad leží v přírodní rezervaci Hora Cho-
ina. Nedaleko se nachází Bystřické jezero a Luba-
chowská přehrada.

Hrad byl postaven v  první polovině 16. století. 
V době třicetileté války byl zničen a dochoval se 
jako udržované trosky. V bránové věži je úniková 
místnost Tajemná komnata, kterou je možné na-
vštívit v otevírací době hradu. 

Hradní komplex nabízí návštěvníkům denní i noční 
prohlídky. V objektu je k dispozici hotel a restau-
race s regionální kuchyní. V blízkosti je možné na-
vštívit stáje s koňmi a oranžérii. Hrad leží na území 
chráněné krajinné oblasti, a díky tomu je ideálním 
místem pro rodinné výlety.

Hrad nabízí komentované prohlídky, návštěvu mul-
timediální mučírny, koná se zde řada akcí a historic-
kých rekonstrukcí. Turistům je k dispozici obchod 
se suvenýry, možnost ubytování a hradní restaura-
ce s regionální kuchyní. Z věže hradu můžete obdi-
vovat pohled na Leśniańskou přehradu.

ZÁMEK RYCHNOV N. KNĚŽNOU
Kolowratská 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

V interiérech  zámku, postaveném v  17. století, 
můžete obdivovat původní vybavení, kolowratské 
vějíře, sklo, obrazy slavných malířů i zbraně. Pose-
dět lze v zámecké kavárně. Součástí areálu je také 
kostel Nejsvětější Trojice a zvonice se zvonem 
Kryštofem.

Na hradě Bolków můžeme zhlédnout stálé i dočas-
né výstavy, jsou zde také pořádány rekonstrukce 
historických událostí. Návštěvníkům je přístupná 
věž s vyhlídkou. V období od 1. května do 15. října 
mohou turisté využít obchod se suvenýry a kavár-
nu. Na hrad se vchází od parkoviště na ul. Bolka.

HRAD BOLKÓW
ul. Zamkowa 1, 59-420 Bolków 

HRAD GRODNO
Wzgórze Zamkowe, 58-321 Zagórze Śląskie

HRAD CZOCHA
Sucha, 59-820 Leśna

HRAD ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
ul. Krzywa, 57-200 Ząbkowice Śląskie

HRAD KSIĄŻ
ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych

Turisté mohou využít možnost prohlídky s průvod-
cem, v objektu hradu je k dispozici bufet, obchod 
se suvenýry a ubytování. Mezi hlavní atrakce hradu 
patří zbrojírna a vyhlídka. Pravidelně se zde konají 
akce regionálního i mezinárodního charakteru.

Panské sídlo se skládá ze dvou paláců, přileh-
lého parku a statku pulsujícího životem. Nabízí 
prohlídku muzea, možnost ubytování v hotelu, re-
stauraci s regionální kuchyní a obchody s bohatou 
nabídkou lněného zboží a lokálních řemeslných 
a rukodělných výrobků. Konají se zde pravidelné 
tematické trhy.

Historie komplexu několika budov, který v součas-
nosti prochází intenzivní rekonstrukcí, se píše od 
středověku. V Bránovém domě z 16. století se na-
chází luxusní kavárna. Veřejnosti je zpřístupněna 
kaple sv. Jana Nepomuckého s barokními freska-
mi z roku 1738.

Sídlo nabízí ubytování, denní a noční prohlídky 
a vyhlídku. Je zde také restaurace s lokální kuchy-
ní. V okolí hradu je bohatá síť tras pro pěší turistiku, 
cykloturistiku a mototuristiku. Objekt je vhodný pro 
pořádání konferencí, firemních akcí, svateb a rodin-
ných oslav.

HRAD KLICZKÓW
Kliczków 8, 59-724 Osiecznica

Zámek leží v srdci lesního komplexu Dolnoslezské bory 
a kromě zámeckých prohlídek je zde i možnost ubytování. 
Na návštěvníky čeká restaurace s regionální kuchyní, ka-
várna, bazén, tenisové kurty, půjčovna kol a SPA centrum. 
K dispozici je také obchod se suvenýry a regionálními pro-
dukty. Nedaleký Knížecí statek (Folwark Książęcy) nabízí 
bohaté možnosti vyžití pro milovníky jízdy na koni.

Zámecký komplex s  parkem nabízí komentované 
prohlídky a kulturní a hudební akce. Nachází se 
zde kavárna, obchod se suvenýry, půjčovna kol 
a informační centrum pro turisty. V těsné blízkosti 
zámku stojí Červený kostelík.

ZÁMEK KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
ul. Zamkowa 9, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki

HRAD GRODZIEC 
Grodziec 111, 59-516 Zagrodno

HRAD MIĘDZYLESIE
Plac Wolności 42, 57-530 Międzylesie

ZÁMEK ŁOMNICA 
ul. Karpnicka 3, Łomnica, 58-508 Jelenia Góra

HRAD SARNY
Ścinawka Górna 40e, 57-410 Ścinawka Górna

@stezkahradu

Stezka hradů a zámků

stezkahraduazamku



Pozdně barokní sídlo Pakoszów je situováno 
v  klidném prostředí mezi městy Piechowice 
a Jelení Hora. V historických interiérech, které si 
můžete prohlédnout s  průvodcem, je v  provozu 
hotel a restaurace. V  minulosti byla historická 
budova využívána jako bělírna lnu. 

Hrad se nad oblastí tyčí více než 850 let, což z něj 
činí nejstarší zděný hrad ve Slezsku. Hrad je přístup-
ný veřejnosti. Na turisty čeká věž, ze které je krásný 
výhled na Jizerské hory a podhůří, Kačavské hory 
a Krkonoše.

Wojanów je moderní konferenční centrum ve zdech 
romantické dvorské usedlosti. Zámek byl nepřetrži-
tě osídlen po více než 400 let. Ve své nabídce má 
mj. ubytování v zámeckých interiérech a prohlídky 
s průvodcem. 

HRAD CHOJNIK
58-570 Jelenia Góra-Sobieszów

Kamenný hrad na obtížně přístupném skalnatém vr-
cholu Chojnik v Krkonoších leží na území polského 
Krkonošského národního parku. Hrad je zpřístup-
něn veřejnosti a konají se zde rovněž rekonstrukce 
historických událostí. Návštěvníkům je k dispozici 
turistická chata s  možností ubytování, obchod se 
suvenýry a bufet.

Palác postavený v  eklektickém stylu leží ve vsi 
Kamieniec v  Kladské kotlině. Ve vybrané dny 
objekt nabízí možnost prohlídky. V  současnosti 
se zde nachází hotel s restaurací. K paláci přiléhá 
přírodní park, součástí komplexu je také čajovna 
a hospodářské budovy.

ZÁMEK KAMIENIEC
Kamieniec 47, 57-300 Kłodzko

ZÁMEK PAKOSZÓW
ul. Zamkowa 3 58-573 Piechowice

ZÁMEK WOJANÓW
Wojanów 8, 58-508 Jelenia Góra

HRAD WLEŃ
Wleń (Lenno), 59-610 Wleń

Podpořte krásné historické stavby 
a soutěžte o zajímavé ceny!

Vyhrát můžete vstupenky 
a víkendové pobyty.

www.castlesandpalaces.eu/cs/vyfot-a-vyhraj

VYFOŤ A VYHRAJ

LEGENDA: Prohlídky Akce Restaurace Kavárna Bufet Hotel Vyhlídková věž

Březová nad Svitavou Moravské náměstí 65 tel.: +420 461 521 331

Bystré                                         nám. na Podkově 68 tel.: +420 775 721 241

Heřmanův Městec nám. Míru 288 tel.: +420 778 888 772

Hlinsko                                                      Čelakovského 561 Betlém tel.: +420 731 697 418

Holice                                           Holubova 768 tel.: +420 466 920 476

Chrast Náměstí 174 tel.: +420 469 667 211

Chrudim                                                Resselovo nám. 1/1 tel.: +420 773 993 333

Jevíčko                                                                         Palackého náměstí 1 tel.: +420 464 620 539

Lázně Bohdaneč Pernštýnská 117 tel.: +420 774 444 234

Litomyšl                           Smetanovo náměstí 72 tel.: +420 461 612 161

Luže                                                             Nám. Plk. Josefa Koukala 1 tel.: +420 463 034 720

Moravská Třebová                                  nám.T.G.Masaryka 33 tel.: +420 461 313 502

Nasavrky                                                      Náměstí 1 tel.: +420 469 677 555

Pardubice nám. Republiky 1 tel.: +420 775 068 390

Polička                                                         Palackého nám. 160 tel.: +420 461 724 326

Poříčí u Litomyšle                                Poříčí 13 tel.: +420 731 183 315

Proseč                       Borská 125 tel.: +420 604 343 536

Přelouč Masarykovo náměstí 26 tel.: +420 466 672 259

Ráby Ráby 38 tel.: +420 602 413 134

Seč                                             Chrudimská 94 tel.: +420 469 676 900

Skuteč Rybičkova 364 tel.: +420 731 55 7463

Slatiňany                                                                 T. G. Masaryka 36 tel.: +420 469 660 239

Svitavy                                nám. Míru 48 tel.: +420 724 365 447

Svojanov                                    Svojanov 25 tel.: +420 605 471 759

Třemošnice                                                          1. máje 56 tel.: +420 469 611 135

Vysoké Mýto                                                        nám. Přemysla Otakara II. 96 tel.: +420 465 466 112

Zdechovice                                         Zdechovice 96 tel.: +420 466 936 101

Česká Třebová                                                       Staré náměstí 78 tel.: +420 465 500 211

Deštné v Orl. horách Pod sjezdovkami 164 tel.: +420 492 601 601

Dobruška nám. F. L. Věka 32 tel.: +420 494 629 581

Choceň                               Tyršovo náměstí 301 tel.: +420 465 461 949

Jablonné nad Orlicí                                                    nám. 5. května 30 tel.: +420 465 641 371

Kostelec nad Olricí Palackého náměstí 29 tel.: +420 494 337 261

Lanškroun                                                                    B. Němcové 124 tel.: +420 603 182 523

Letohrad                                                       Václavské nám. 77 tel.: +420 465 622 092

Olešnice v Orl. horách Olešnice  v Orl. horách 8 tel.: +420 492 601 920

Opočno Kupkovo náměstí 247 tel.: +420 494 668 111

Orlické Záhoří Orlické Záhoří 34 tel.: +420 494 542 033

Pastviny Pastviny 32 tel.: +420 465 637 496

Potštejn Jarníkova 95 tel.: +420 603 299 532

Rokytnice v Orl. horách nám. T. G. Masaryka 68 tel.: +420 491 616 995

Rychnov nad Kněžnou Staré náměstí 68 tel.: +420 494 539 027

Skuhrov nad Bělou Skuhrov nad Bělou 84 tel.: +420 494 598 248

Ústí nad Orlicí                                Sychrova 16 tel.: +420 465 514 111

Žamberk                               Kostelní 446 tel.: +420 465 612 946

Žampach Žampach 1 tel.: +420 604 846 410

Informační centra

Zámky na Orlici

Bielawa                                                       ul. Wolności 128 b tel.: +48 74 833 95 10

Bystrzyca Kłodzka Mały Rynek 2/1 tel.: +48 74 811 37 31

Głogów Koszarowa 1 tel.: +48 76 726 55 51

Gryfów Śląski                               Rynek 33 tel.: +48 75 781 29 44

Jawor                                                    Rynek 3 tel.: +48 76 870 33 71

Jelenia Góra pl. Ratuszowy 5/7 tel.: +48 60 150 78 85

Lądek Zdrój                                                                pl. Staromłyński 5 tel.: +48 74 814 62 45

Lwówek Śląski                                                      plac Wolności tel.: +48 75 647 79 12

Szklarska Poręba ul. Jedności Narodowej 1a tel.: +48 75 754 77 40

Polanica Zdrój Parkowa 15 tel.: +48 74 868 06 44

Walim ul. 3-go maja 26 tel.: +48 74 845 73 00

Wałbrzych Rynek 9 tel.: +48 74 666 60 68

Wrocław - Dworzec Główny PKP Piłsudskiego 105 tel.: +48 51 950 93 37

Wrocław - Biuro DOT ul. Świdnicka 44 tel.: +48 71 793 97 22

Wrocław - Port Lotniczy Graniczna 190 tel.: +48 51 950 93 36

Wrocław Świętego Antoniego 8 tel.: +48 71 346 15 34

Wrocław Rynek 14 tel.: +48 71 343 31 11

Zgorzelec                               ul. Daszyńskiego 12 tel.: +48 60 325 00 93

Złotoryja                               Basztowa 15 tel.: +48 76 878 18 73

Na konci roku 2020 bude otevřeno informační centrum v Neratově a Novém Hrádku.


