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Vážení milovníci cestování a poznávání!
Léto budiž nejen pochváleno, ale i procestováno – jistě se shodneme, že právě tak nějak by znělo přání nás všech, pro které nejslunečnější měsíce v roce
představují výzvu k hledání nových, ale i znovuobjevování známých míst. A protože ta největší tajemství, ta nejkouzelnější místa a ty nejnezapomenutelnější zážitky se často skrývají docela blízko, rádi bychom vás pozvali k nám do východních Čech – do Pardubického a Královéhradeckého kraje. Naše
Turistické noviny jsou plné tipů, jak si co nejlépe užít cestování po tomto koutu naší země.
Užijte si je!

Nejdelší visutý most na světě je… na Dolní Moravě
Víte, kde se nachází nejdelší visutý most pro pěší
na světě? V České republice! Horský resort Dolní
Morava vám nabízí mimořádný zážitek na celý
život. Bude to ale chtít trochu odvahy…
Visutý most má příznačný název Sky Bridge
721. A to proto, že jeho délka je neuvěřitelných
721 metrů! Připravte se na jedinečný moment,
kdy se ocitnete až 95 metrů nad hlubokým horským údolím a po lávce široké jen něco přes
jeden metr se projdete z jednoho hřebenu na
druhý.
Cesta mezi nebem a zemí
Vydejte se na dosud nevídanou cestu mezi
nebem a zemí, která nikde jinde nemá obdoby! Nadchne vás technická dokonalost stavby
i nevšední výhledy z místa, které zase o krůček
posouvají hranice možného. A to vše v obklopení ryzí přírody v pohoří Králického Sněžníku.

Vstupní bránu na visutý most objevíte jen kousek od Stezky v oblacích za horskou chatou Slaměnka. Sky Bridge 721 vás přenese přes údolí
Mlýnského potoka z horského hřebenu Slamník
na hřeben Chlum.
Unikátní „Most času“
Sky Bridge 721 ale není jen unikátní stavbou.
Je to most, který v sobě nese „myšlenku času“.
Proto, ve spolupráci s Lesy ČR, obcí Dolní Morava a Muzeem československého opevnění
z let 1935-38, vznikla originální a naučná stezka
„Most času“ s prvky rozšířené reality.
Jedinečně zpracovaná hra s 10 naučnými panely
se dotýká témat ochrany přírody a zejména pohybu v ní, historie a životního příběhu konkrétní
rodiny z Dolní Moravy na pozadí událostí naší
republiky od roku 1935 až do současnosti.
Pokračování na straně 11.
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Pardubicko

Pardubičtí
tahouni

www.topardubicko.cz

Hradec Králové
25 km
Praha
120 km

Lázně
Bohdaneč

Chvaletice
Přelouč

Pardubické akce táhnou. A to doslova! Pardubičtí tahouni jsou souborem
toho nejlepšího, co se dá v Pardubicích zažít. Jedná se o nejoblíbenější
sportovní a kulturní akce, které se
v průběhu roku konají. Jde o čtrnáct
nejvýznamnějších akcí, které se na
společné platformě prezentují od
roku 2016.

Holice
Sezemice

PARDUBICE

Dašice

Havlíčkův Brod
75 km

Zámecký pivovar v Semíně
Malá vesnička Semín v těsné blízkosti Kladrub
nad Labem skrývá nečekané kulturní a historické dědictví. V srdci vísky stojí zámecký pivovar,
kde se roku 1880 narodil slavný architekt Josef
Gočár. Historie stavby sahá až do středověku,
kdy tu stávala tvrz. Ta byla postupně přebudována v renesanční zámeček, ke kterému v roce
1691 přibyl pivovar. A jak se rodina Gočárových
ocitla v Semíně? Architektův otec Alois tu byl
od roku 1876 sládkem.

Dnes je budova zámeckého pivovaru před
rekonstrukcí. Ve věkem zašlých interiérech
teď můžete navštívit nové expozice. První je
věnována historii obce Semín a jejím významným rodákům, mezi které kromě Gočára patří
i vrchní podkoní T. G. Masaryka či uznávaný
archeolog Vincenc Častoslav Chvojka. Dílu
Josefa Gočára je zasvěcena minigalerie v prvním patře a nahlédnout lze i do pokoje, kde
se narodil.

Největší expozicí je sladovna s unikátním zachovalým „valachem“. Víte, k čemu takový „valach“
sloužil? Přijeďte to zjistit do Semína. Přes léto
bude areál zámeckého pivovaru otevřený. V plánu je také druhý ročník letního kina a open air
koncerty.

Na co se letos ještě můžeme těšit?
Část „tahounských“ akcí už máme za
sebou, ale řada z nich náš čeká právě
v létě nebo na podzim. Srpen už tradičně patří Sportovnímu parku Pardubice. Jedinečné setkání všech možných sportů oživí centrum města na
celý týden a je vyhledávanou událostí
pro rodiny s dětmi. Letos se odehraje
v týdnu od 6. srpna.

Hledáte spíš adrenalinový zážitek? Pak vsaďte
na jistotu a přijeďte do Pardubic na dostihy. Přes
léto se na závodišti poběží jak kvalifikační dostihy na Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou,
tak dostihy rovinové. Termíny těch kvalifikač-

ních jsou stanoveny na 21. května, 18. června, 6.
srpna a 3. září. Sezona vyvrcholí hlavním dostihem v sobotu 9. října.
O víkendu 10. a 11. září nesmíte chybět na Koních v akci. Tato tradiční přehlídka koní, jezdeckých disciplín a všeho, co ke koním patří, se také

Lahodné
osvěžení
Máte rádi letní osvěžení a zároveň si potrpíte na
kvalitní regionální produkci? Tak to si na Pardubicku přijdete na své hned třikrát! Čeká na vás
klasika i speciální zmrzliny nečekaných příchutí…
První lahůdkou je Řemeslná zmrzka z MŇAM
káry, která má pro každého něco. Vychutnat si
můžete klasické příchutě, jako třeba čokoládovou, ale i hodně originální, jako například perníkovou s povidly, avokádovou nebo různé bylinkové příchutě. MŇAM káry v sezoně najdete
na pardubické třídě Míru, v Polabinách i na vybraných akcích. Od konce roku 2021 je navíc doplňuje originální nanukárna v centru Pardubic.
Nedaleko krajského města se zastavte na Kunětickou točenou zmrzlinu. Ta je tradičním vyhledávaným výletním cílem. Můžete tu ochutnat
zmrzliny smetanové i ovocné. Kunětice jsou na-
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N. Bydžov

Praha
115 km

Že jde o věc smysluplnou, dokládá i bronzová
medaile v kategorii Udržitelný projekt v rámci Velké ceny cestovního ruchu 2021/2022. Tu
Hradecko obdrželo na veletrhu Holiday World
v Praze. I toto ocenění budiž hnacím motorem
pro aktivní komunikaci na téma společenské
odpovědnosti.

Vyhledáváte netradiční ubytování? Preferujete vlastní nohy před dopravním prostředkem?
Máte rádi tradice? Podobných otázek se nabízí mnoho. Pokud alespoň na nějaké odpovíte
„ano“, zavítejte na web www.hradecko.eu/spolecenska-odpovednost. Zde si můžete vybírat
z tipů nejen pro váš udržitelný výlet.

Jednou z nejdůležitějších cílových skupin
jsou školní a mimoškolní skupiny. Vzdělávání
v tomto tématu podpoří pracovní listy, nově
vytvořené omalovánky a vzdělávací prvky
v rámci naučné stezky v hradeckých městských lesích.

„Máme rádi zvířata, zvířata, zvířata, protože jsou
chlupatá a mají hebkou srst!“. Vypravte se za nimi
do Zooparku Stěžery, který se chovem zvířat zabývá už přes 25 let. Prohlédnout si tu můžete surikaty, lemury, klokana, velbloudy, zebry či poníky,
dikobraza, pumu, želvy a mnoho dalších zvířat.
Biopark Štít u Chlumce nad Cidlinou pečuje
o exotická i domácí zvířata ohrožená vyhynutím.
Zblízka tak budete obdivovat lvy, tygry, pumy,
kočkodany, lemury, makaky, drápkaté opičky, papoušky, pštrosy, hady nebo želvy.
Do Hravého Poníkova u Nového Bydžova vyrazte
nejen za poníky, ale za celou řadou domácích zvířat. A nejen, že se na ně můžete dívat, vy se o ně

Lvíček
Gustík

můžete i starat. A že to je prima zábava, poznáte
na vlastní kůži!
Za návštěvu stojí také Městské lesy Hradec Králové. Co se zvířecích obyvatel týče, je na co se dívat!
Lesní obory jsou domovem různých druhů jelenů, daňků, muflonů i divokých prasat. A když už
do lesů vkročíte, vyblbněte se na Rytířském hradišti, protáhněte tělo v Lesní tělocvičně nebo se
vzdělávejte na některé z tematických, nejen pro
děti určených, naučných stezek.
www.zoostezery.cz
www.spolecnostlaguna.cz/bioparkstit
www.hravy-ponikov.webnode.cz
www.mestske-lesy.cz

z čokolády Jordis. My doporučujeme trochu
netradiční příchuť jehličí a jeřabin, ať jste v lese
styloví.
Patříte-li mezi kofeinové závisláky, přibalte
i pražená kávová zrna firmy Lamcafé obalená
v čokoládě Jordis. Pány kluky a možná i dámy
potěší orosená sklenice zlatavého moku. V centru města najdete Pivovarské domy, kde se vyrábí a ve skvělé restauraci i prodává pivo Hradecký klenot. Vaší dovolené dá říz.

Kdo v loňském roce nepoznal lvíčka
Gustíka, bude mít letos příležitost! Protože do Hradce a na Hradecko Gustík
pozve každé děcko!

Snad si v souboru jedinečných akcí
přijdete na své i vy. Na webu www.tahouni.eu najdete více informací k jednotlivým akcím. Zapojit se můžete
rovněž do soutěže o hodnotné ceny.

Pardubice
25 km

Kam za zvířátky?

Letní osvěžení

Tím ale „tahounská“ sezona nekončí.
Podzim totiž uzavírá akční rok ve velkém stylu, a to legendárním plochodrážním závodem Zlatá přilba (25. září)
a slavným dostihem. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je letos v plánu 9. října a navazuje na podzimní
část Městských slavností.

HRADEC
KRÁLOVÉ Třebechovice
p. Orebem

Společensky odpovědná destinace

Nezapomeňte si přibalit vhodnou
obuv, tužku a dobrou náladu!

víc coby kamenem dohodil od hradu Kunětická
hora. Pohodlně sem dojdete pěšky nebo dojedete na kole. Zkrátka ideální letní výlet.

Nechanice

Chlumec
n. Cidl.

Pokud ano, je to skvělé. Pokud s odpovědí váháte, zde najdete odpovědi.
A na závěr tu prověříte svoji kondici
na doskočišti v porovnání s takovými
hvězdami lesa, jako je jelen, zajíc nebo
rys. Na cestu si stáhněte pracovní list
na www.hradecko.eu, který vás provede i další částí stezky.

www.nhkladruby.cz
www.zavodistepardubice.cz

Všechny zmrzliny se pyšní titulem Kraj Pernštejnů regionální produkt ®.

Smiřice

V každodenním životě většina z nás přijala řadu
opatření, jak chránit přírodu nebo jí alespoň neubližovat. Stejně zodpovědně bychom se měli
chovat i při poznávání nových destinací. Cestovat po Hradecku udržitelným způsobem je dnes
poměrně snadné.

koná na dostihovém závodišti v Pardubicích.
Oba dny budou nabité ukázkami jezdeckého
umění, přehlídkami plemen a soutěžemi pro
děti.

Úžasnou zmrzlinu si vychutnáte též v Holicích
u Pepeho. Ručně vyráběná řemeslná zmrzlina
podle rodinných receptur už čítá více než 90
druhů! Ovocné zmrzliny vznikají z místního ovoce, oblíbené jsou ale i speciální čokoládové zmrzliny z vysokoprocentních čokolád.

www.hradecko.eu

Víte, kam který odpadek hodit? Víte,
jak dělá kuna? A znáte cestu vody krajinou?

K vrcholům letní sezony patří i Pardubický festival vína, který se uskuteční
v nádherných kulisách zámku. Kdo by
si nechtěl vychutnávat víno na zámeckých valech? Vinařský festival bude na
programu poslední srpnový víkend,
26. a 27. srpna.

Milujete koně, ale jízdu na nich raději přenecháte zkušenějším? Máme pro vás několik tipů, kam
za nimi vyrazit a pokochat se jejich krásou i jezdeckým uměním.
Jako první se nabízí Národní hřebčín Kladruby
nad Labem. Tato čerstvá památka UNESCO skrývá opravdový poklad – stádo starokladrubských
běloušů, které si můžete prohlédnout, jak se poklidně pase v rozlehlých výbězích, nebo vyrazit
na komentovanou prohlídku stájí, kočárovny
a zámku. Kromě toho doporučujeme navštívit
hřebčín při speciálních akcích, jako je například
Hradozámecká noc 27. srpna či zábavné rodinné odpoledne Kladruby naruby, které se letos
uskuteční 17. září.

Hradecké lesy jsou skvělým místem
k odpočinku pro celou rodinu a nově
se zde dozvíte, jak správně třídit odpad
a také se trochu pobavíte. Na jaře zde
byla instalována nová naučná stezka,
která připomene dětem třídění odpadu, ukáže cestu vody, seznámí s hlasy
města a na závěr porovná vaše sportovní dovednosti s dovednostmi zvířátek.

www.pivovarsemin.cz

Léto s koňmi

Liberec
99 km

Hradecko jako 1. v České republice zformulovalo cíle společensky odpovědné destinace z pohledu cestovního ruchu. Díky svým partnerům
dává tipy pro plánování výletů, které je budou
naplňovat. Ať už jde o možnosti podpory regionálních producentů, kvalitního ubytování či
stravování nebo třeba bezemisního cestování.

Cesta k Velkému sezemickému akvaduktu není
složitá. Když přijedete do Sezemic od Pardubic,
výchozím bodem je most přes říčku Loučnou.
Nejlepší je vydat se k akvaduktům pěšky nebo
na kole. Hned za mostem se dáte doprava, dále
proti proudu Loučné asi 500 metrů a u mostku
přes vodu zatočíte doleva. Krásně opravený
Velký sezemický akvadukt nepřehlédnete. Přibližně kilometr od něj se nachází Malý sezemický akvadukt. V létě je putování k akvaduktům
příjemnou procházkou klidnou přírodou, ať už
na kole či pěšky.

Postaveny byly v letech 1892 a 1898, nicméně
historický kontext sahá mnohem dále do minulosti. Akvadukty a jiné napájecí kanály totiž
jsou součástí pardubické rybniční soustavy,
která byla za vlády pánů z Pernštejna opravdu
rozsáhlá. Dokonce se traduje, že byla největší
soustavou rybníků v českých zemích. Propracovaná síť vodních děl se skládala z přibližně 250
rybníků a 30 kilometrů napájecích kanálů.

Hradecko

Naučná
stezka

Pokud se rádi procházíte, doporučujeme odtud
vyrazit k Opatovickému kanálu. Vodní dílo nechali zbudovat Pernštejnové. Jeho účelem bylo zásobit vodou rozsáhlou rybniční soustavu. U Semína
se kanál křižuje se Sopřečským potokem, což je
vyřešeno elegantním akvaduktem.

Vzácná vodní křižovatka Pardubicka
Velký a Malý sezemický akvadukt jsou sice
méně známé, ale o to více unikátní technické
památky. Kde je najdete? V Sezemicích nedaleko Pardubic.
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Opět pro vás bude připravena sběratelská hra, díky které zábavně poznáte oblast Hradecka – od Chlumce nad
Cidlinou přes Hradec Králové až po
Třebechovice pod Orebem. Poznáte ta
nejvíc cool místa, která baví nejen našeho lvíčka, ale která budou jistojistě
bavit i vás!
Na webu www.gustik.cz najdete vše
potřebné – pravidla hry, místa, kde se
Gustík baví, která má rád a kam vám
doporučí návštěvu, doprovodné akce
či soutěže a jiné aktuality. A taky se tam
dočtete, kdy se můžete s Gustíkem
osobně potkat, vyfotit nebo si s ním
třeba zablbnout.
Tak jen do toho, soutěžit můžete celé
léto až do konce září!

S označením regionální produkt se zřejmě už
setkal každý a je garantem toho, že výrobek je
vyrobený poctivě, z tradičních surovin, s ohledem na životní prostředí, ale hlavně s láskou.

Při letních toulkách kolem Hradce Králové nesmíte minout prodejnu Rakytníku Cvrček ve
Lhotě pod Libčany, kde se osvěžíte příjemně
nakyslou rakytníkovou zmrzlinou. Pokud se
chystáte na výšlap, do batůžku přibalte energii v podobě sušeného masa nebo masových
bonbonů firmy Poctivý grund manželů Plasových. Jestliže rádi mlsáte, rychlé cukry získáte

Zámecké
Hradecko

Na letní grilovačky se hodí sortiment Hradeckých delikates. Nejrůznější omáčky, tapenády,
pesta a kečupy hezky dochutí vaše kulinářské
speciality. A znáte dýňáka, mangáče a řepáka? Trochu neobvyklé názvy pro netradiční
příchutě tzv. kečupáků, které budou chutnat
i dětem. Zakoupit je můžete v síti prodejen po
celé republice.
www.hradecko.eu/cs/regionalni-produkty

letním loveckém sídle v druhé polovině 19. století. Také na Hrádku můžete udělat radost svým
chuťovým pohárkům originálními laskominami,
a to ze zámecké Kavárny Anny z Harrachu.
www.zamek-hradekunechanic.cz

Od 1. dubna jsou pro vás na Hradecku otevřeny
zámecké brány. Prozkoumejte, co je za nimi!
Na Karlově Koruně v Chlumci nad Cidlinou se
nechte provést komnatami, kde se psala historie. Objevte příběh šlechtického rodu Kinských
a seznamte se blíže s jeho dějinně významnými
osobnostmi! Stranou pozornosti nezůstane ani
chov plemene koní Isabel. Kromě standardních
prohlídek můžete vyzkoušet také ty speciální
kostýmované s komtesou Norou nebo s hrabětem Františkem Ferdinandem Kinským a jeho
chotí. V zámeckém parku se pak s dětmi vydejte
i na celoročně otevřenou cestu plnou pohádek
a celý zážitek korunujte luxusním zákuskem
a dobrou kávou v Café Orangerie.
www.kinskycastles.cz

Zámek Hrádek u Nechanic pro vás připravil
řadu zajímavých prohlídek. Těšit se můžete na
prohlídky věnované lesku a slávě Harrachů, zámeckým sklepům s ukázkou technických vymožeností či speciálním okruhům, které vás zavedou do běžně nepřístupných míst. Oblibě se těší
noční kostýmované prohlídky nebo ty pro děti
s paní hraběnkou. Díky ní se dozvíte, jak se žilo na
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Chrudimsko-Hlinecko
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Českomoravské pomezí

Pardubice
11 km
Praha
115 km

CHRUDIM
Heřmanův
Městec

Ronov
n. Doubr.

Třemošnice

Hrochův
Týnec
Chrast

Slatiňany

Seč

www.chrudimsko-hlinecko.cz

Luže
Skuteč

Nasavrky

Hlinsko

Hrad
Košumberk

Sváťova
cesta

Máte rádi historii? Tak se přeneste do
14. století, kdy českému království vládl
Karel IV. Hrad Košumberk byl tehdy důležitým strategickým místem východních
Čech a ještě dnes je tu silně cítit duch
středověku.

Sváťova zážitková cesta u rybníka Rosnička ve Svitavách nabízí osm jedinečných zastavení, při jejichž návštěvě se
nudit určitě nebudete.

Hradec Králové
70 km

Vysoké
Mýto
www.ceskomoravskepomezi.cz

Litomyšl
Mor. Třebová
Polička

SVITAVY

Havlíčkův Brod
55 km

Víte, jak vypadá pyrit, ústřice, graptolit či kalcit?
Najděte nejen tyto objekty na deseti lokalitách
v geoparku. GPS souřadnice vás dovedou na
místo, ale skrytý objekt už musíte vypátrat sami.

Přijeďte objevit krásy nádherného koutu Železných hor! Zavítejte do Třemošnice, města, které je
ideální pro pěší turistiku i cykloturistiku.
Vaše putování můžete začít na náměstí a odtud
se vydat po zelené turistické značce k Berlově
vápence. Z muzea vápenictví pokračujte přes Závratec do Lovětínské rokle. Jde o malebné údolí
vyhloubené Lovětínským potokem pod zříceninou hradu Lichnice.
Ta byla ve své době jedním z největších hradů na
východě Čech. Nyní si už lze jen představovat jeho
mohutné zdi, nádvoří a všechny vstupní brány. Stále
je tu však možné se kochat výhledem do kraje, a to

www.geoparkzh.cz

nejen z hradeb, ale i z nově postavené rozhledny.
Cestou z hradu se zastavte u Žižkova dubu, který
prý pamatuje největší slávu Lichnice nebo vyrazte na Dívčí kámen, místo opředené pověstmi
o kruté panně Miladě.
Pak už je to jen kousek zpět na náměstí v Třemošnici, kde se dá navštívit informační centrum,
městská galerie či cukrárna.
Pokud do Třemošnice přijedete na kolech, vyberte si jednu z osmi cyklotras, která přes ni vede.
www.tremosnice.cz

Ležáky: 80 let
V pátek 24. června 2022 uplyne přesně 80 let
od chvíle, kdy byla vyhlazena bývalá kamenická osada Ležáky. Ta za druhé světové války
sloužila jako úkryt parašutistů skupiny SILVER
A s radiostanicí Libuše vyslané z Londýna.

Pohled na nynější poloobnažené zdi
jsou připomínkou již zapomenutých životů hradních pánů a všech, kteří zde žili.
Přijeďte se podívat na místo, kterým šly
dějiny, vybízí k celé řadě otázek a dodnes
stojí za prohlídku.
www.hradkosumberk.cz

Loutkáři
slaví
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi, které je nejstarší institucí svého
druhu u nás, si připomíná půl století své
existence. Celoroční oslavy vyvrcholí
2. července 2022 během Loutkářské
Chrudimi pouličním festivalem, do něhož se zapojí i místní podniky a regionální umělci.
Přímo v muzeu bude slavnostně zahájena nová výstava nazvaná „Všechno nejlepší! 50 let Muzea loutkářských kultur
v Chrudimi“. Představí ty nejvýznamnější exponáty ze sbírky, která v současnosti spravuje přes 50 tisíc předmětů,
z toho více než 11 tisíc loutek z celého
světa.

Osud této osady se naplnil ve chvíli, kdy do ní
vtrhli němečtí nacisté. Všichni obyvatelé kromě dvou dětí byli zavražděni, Ležáky vypáleny
a srovnány se zemí.

torická vozidla s osádkou v dobových uniformách. Zájemci pak mohou být i u první klapky
nového filmu Ležáky. Závěr dne bude patřit

Komorní filharmonii Pardubice.
www.lezaky-memorial.cz

Objevte Chrast
Nejen největší rukopisná kniha na světě, barokní
zámek a dlouhé lipové aleje, ale také další přírodní a historické zajímavosti lákají do Chrasti
a okolí zvídavé návštěvníky.
Ať už pěšky nebo na kole, můžete obdivovat například kostel svaté Markéty v Podlažicích, kde
do 15. století stál benediktinský klášter a kde
údajně vznikla největší rukopisná kniha na světě. Dokonce prý během jediné noci!
Codex gigas neboli Ďáblova bible se později stala
jednou z válečných kořistí třicetileté války. Kniha
zahrnuje takřka celé středověké vědění a její faksimile má své místo v Městském muzeu v Chrasti,
spolu s dalšími 28 tisíci sbírkových předmětů od
pravěku po dobu nedávno minulou.
Ve městě najdete též kompletně zrekonstruovaný barokní zámek s kaplí a zahradou, jež je dílem
předního zahradního architekta přelomu 19.
a 20. století Františka Thomayera.
Pokud milujete panenskou přírodu, zamiřte
k potoku Žejbro a zažijte cestu do pravěku. Tato
geologická „učebnice“ vás dovede až do Podskály, malebné osady, kde stojí barokní kostel
svatého Jana Křtitele. V těchto místech se nad
potokem Žejbro tyčí unikátní opuková skalní
stěna. Na jejím vrcholu leží vesnička Skála, odkud se dá pohodlně vrátit do Chrasti.
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Polička a hrad Svojanov

Cedulka u každého z nich vám prozradí další
zajímavosti. Vybrané zkameněliny si můžete dokonce i oživit!

Krásy Železných hor

Památník Ležáky k tomuto smutnému výročí
chystá úpravu expozice. Zároveň ve spolupráci s Pardubickým krajem a Československou
obcí legionářskou připravuje na den výročí
pro širokou veřejnost bohatý program. V průběhu dne tu bude možné prohlédnout si his-

Olomouc
70 km

Brno
71 km

Kde se to tu vzalo?
Kde se vzaly minerály a zkameněliny? Proč je
nacházíme na různých místech? Toulejte se krajinou Národního geoparku Železné hory, odhalujte historii a pátrejte po přírodním bohatství.

Jevíčko

Bystré

Tam zažijete i spoustu dobré zábavy. Třeba při
Senior Festivalu v sobotu 25. června nebo během Slavnosti jablek a medu v sobotu 10. září.
www.mestochrast.cz

Křtu se dočká také publikace s novými
fotografiemi loutek ze sbírky a množstvím dosud nezveřejněných poznatků
z nedávného archivního bádání z pera
vedoucího sbírkového oddělení Richarda Matuly.
Součástí Loutkářské Chrudimi, která se
uskuteční od 30. června do 6. července
2022, je i bohatý doprovodný program.
Nebude chybět ani EduRockShow, vystoupení kapely Drum For Fun nebo
koncert zpěváka Voxela.
www.loutkarskachrudim.cz
www.puppets.cz

Putování po herních prvcích nemá
konkrétní začátek či konec. Je na vás,
jaký okruh zvolíte. Cestou potkáte
zábavná stanoviště Okapku, Žabí cirkus, Pylnici, Hopsemínko, Rybkolov,
Rovnovážku, Hadidráhu a Mravenčení
a pomůžete zachránit zakletou Labutí
princeznu. Ke hře potřebujete kuličku,
kterou získáte v informačním centru.
Sváťa a jeho dobrodružství jsou vám
k dispozici celoročně.
Během jarních měsíců přibyly na Sváťově cestě unikátní dubové lavičky.
Každá z nich přímo v sobě schovává
další hru, například dámu, mlýn, halmu, abalone či solitér. Některé z těchto
her nejspíš znáte, s jinými se seznámíte
právě u svitavské Rosničky. Atraktivní
trasa čeká právě na vás!
www.svitavy.cz

Pražská věž
v novém

Městské muzeum a galerie vám i letos nabízí prohlídky největších atraktivit královského
věnného města. O co jde? O gotické městské
hradby, nejzachovalejší svého druhu ve střední
Evropě, a rodnou světničku Bohuslava Martinů
ve věži kostela svatého Jakuba.
Vynechat byste ale neměli ani návštěvu stálých
muzejních expozic či sezonních výstav. Na výstavě Polička plná her na vás čekají tradiční i méně
známé deskové a společenské hry. A pozor! PEKelně SE SOustřeďte! Výstava PEXESO… český

Z Poličky hurá na Svojanov! Tajemný středověký
hrad nabízí spoustu zážitků. Od dubna se těšte

V konírnách hradu bude až do 28. srpna k vidění
velká multimediální interaktivní výstava Rudolf
II. – král a císař. Do 30. října tu máte možnost
spatřit i výstavu věnovanou arcibiskupovi Karlu
Otčenáškovi.
V letošním roce je kalendář hradu Svojanov
opět plný oblíbených kulturních akcí, tak neváhejte a přijeďte se podívat!
www.cbmpolicka.cz
www.svojanov.cz

A na co se těšit? Konec května bude ve znamení Gastronomických slavností M. D. Rettigové,
které budou letos rozšířeny o zvěřinové dobroty v rámci oslavy 30. narozenin městských lesů.
Oblíbená je i Opera pod májovým nebem, Hradozámecká noc v prostorách památky UNESCO
či Prázdninová lehátková vyhlídka tamtéž.
Nejvýznamnější litomyšlskou akcí je festival
Smetanova Litomyšl se svou free zónou v Klášterních zahradách. Prázdniny patří již mnoho let
maratonu pohádek a dobré muziky s názvem
Toulovcovy prázdninové pátky. Na podzim si
užijte Litomyšlské dvorky a také oslavu Světového dne architektury ArchiMyšl. Letošní rok
uzavře Andělský advent. Tak hurá do Litomyšle,
která se již těší na vaše úsměvy!

V „moderním historickém městě“ Litomyšli se
snoubí dědictví předků se soudobou architekturou. Místa s nezaměnitelným geniem loci zde
hrají důležitou roli i při různých kulturních a společenských akcích.
Přijeďte si do Litomyšle vyléčit svou duši do prvních lázní ducha na světě! Energii načerpáte nejen návštěvou kulturních akcí, ale i konzumací
dobrého jídla nebo při procházce místy, kde žili
slavní Litomyšlané.

www.litomysl.cz

Přilbu, rukavice a na kolo!
Singltrek Moravská Třebová nabízí novou možnost sportovního vyžití pro pokročilejší jezdce i děti. Traily jsou podle obtížnosti barevně
odlišeny na červené (středně obtížné), modré
(lehké) a zelené. Ty vedou rekreačním areálem
Knížecí louka a díky nenáročnému profilu jsou
určeny zejména pro nejmenší cyklisty.

Nově nalezené „kousky“ obohatí sbírky
vysokomýtského regionálního muzea.
Kopie unikátních dokumentů, které
doplní materiály ze současnosti, budou již brzy uloženy zpět do makovice.

Nástupním místem pro všechny trasy je parko
viště pod zámkem. Odtud můžete vyrazit
směrem do Pekla na modré traily nebo přes
Knížecí louku k retenční nádrži, kde začínají červené traily a nachází se zde i nově vybudovaný
pumptrack. Jedná se o uměle vytvořený okruh
s asfaltovým povrchem s celkovou délkou 255
metrů. Vlny a klopené zatáčky umožňují udržovat nebo dokonce zvyšovat rychlost pumpová-

Pražská brána bude opět otevřena
již letos v létě. Pokud vystoupáte na
ochoz věže ve výšce 30 metrů, užijete
si nádherný výhled na centrum královského věnného města i široké okolí.

www.vysoke-myto.cz

Je libo zábaviště pro sviště? Neobyčejná herna
vás vtáhne do poutavých a vtipných příběhů.
Rozehrajte hudební koutek, procvičte jazýčky
a rozpohybujte celé tělo, započítejte si v obchodě, vyzkoušejte rýmovačky a obrázková říkadla
nebo si vytvořte dárek!

Lázeňská
Litomyšl

Víte, že obnova velké věže Pražské
brány ve Vysokém Mýtě začala loni
na podzim? Během rekonstrukce byla
ze špičky věže sejmuta makovice s korouhvičkou, v níž se ukrývaly různé
předměty a archiválie. Ty upomínají
na poslední větší stavební úpravy věže
z let 1882 až 1883, kdy dostala dnešní
novogotickou podobu.

Zpřístupněna bude také věž Litomyšlské
brány, kde bude k vidění výtvarná výstava Základní školy a Praktické školy
Svítání, která pečuje o postižené děti.

fenomén představí ty nejzajímavější exempláře
oblíbené tuzemské hry.

na obnovené pánské pokoje v empírovém paláci, ale zavítat samozřejmě můžete i do sklepení
s mučírnou nebo domu zbrojnošů.

ním. Trať vám nabídne nejen zábavu, ale i šanci
zdokonalit své schopnosti. Výhodou je, že do
pohybu se zapojuje celé tělo.
Poté se po cyklotrase 4029 vydejte směrem na
Svitavy a k Hřebečskému hřbetu, kde vás čeká
projížďka po Hřebečských důlních stezkách.
Provedou vás oblastí bývalých dolů a historií
zdejšího hornictví. V oblasti najdete i rozhledny
a vyhlídková místa, z nichž se vám naskytne překrásný pohled nejen do kraje v okolí Moravské
Třebové, ale také až na Jeseníky a Orlické hory.
Tak tedy namažte řetězy, dobijte baterky a šlápněte do pedálů!
www.moravskatrebova.cz

Objevujte krásy pomezí a vyhrajte!
Všechny krásy regionu na pomezí Čech a Moravy si ještě více vychutnáte z ptačí perspektivy.
V Českomoravském pomezí můžete vystoupat
na více než dvacítku rozhleden, věží a vyhlídek.
A to není všechno! Při putování za úchvatnými
výhledy vyhrajte některou ze skvělých cen!
V soutěži Vzhůru do oblak se stačí pozorně dívat
a najít odpovědi na jednoduché otázky. Hrací

kartu získáte v informačních centrech nebo na
webu Českomoravského pomezí.
Co by to bylo za výlet bez jediné fotky? Navíc
když můžete díky vašim snímkům vyhrát v soutěži Foto v oblacích. Fotky stačí zaregistrovat
přes mobil nebo na webu regionu a pak počkat,
jestli se na vás usměje štěstí.

A jaké výhry na vás čekají? Těšit se můžete na
mobil nebo chytré hodinky, víkendové pobyty,
vstupenky do památek, stolní hru doplněnou
o rozšířenou realitu a spoustu dalších cen. A to
přece stojí za trochu toho soutěžení.
www.ceskomoravskepomezi.cz
www.pokladnicezazitku.cz

Připraveny jsou také dvě nové soutěže, které vás
provedou nejen Českomoravským pomezím,
ale představí vám i jedinečná místa u sousedů
v Polsku. Tradiční formát má soutěž Pokladnice zážitků – stačí na atraktivních místech sbírat
soutěžní razítka do hrací karty.
Dáváte-li přednost moderním technologiím,
stáhněte si zdarma mobilní aplikaci Pokladnice
zážitků a vydejte se na Putování za pokladem.
Aplikace vás zavede na řadu zajímavých míst,
budete sbírat zlaté dukáty a odvezete si spoustu
nezapomenutelných zážitků.

Stáhněte si
mobilní aplikaci
Pokladnice zážitků!
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Krkonoše

Liberec
100 km

Liberec
75 km

Praha
115 km

www.podkrkonosi.eu

Dvůr Králové
n. Lab.

Lázně
Bělohrad
Miletín
HOŘICE

Pardubice
47 km

Zvičina opět ožije
Zvičina opět ožije! Druhou říjnovou sobotu se
uskuteční tradiční turistická akce spojená s Festivalem regionálních produktů. Kromě soutěží
pro děti a drakiády se můžete těšit na více jak

dvě desítky stánků s regionálními produkty
nejen z Podkrkonoší. Chybět tak nebudou oblíbené sladké pochoutky, pivo, medovina či káva
nebo ručně vyráběná čokoláda. K dostání bu-

dou také regionální řemeslné výrobky, bylinná
kosmetika nebo hračky pro děti. Zavítejte na
Zvičinu a užijte si pohodový den plný zábavy!
www.podkrkonosi.eu

Sdílená kola
ve Dvoře

Pohoda
u vody

Ve Dvoře Králové nad Labem je nyní
možné využít jízdy na sdílených kolech.
Celkem 50 bicyklů usnadňuje pohyb
městem nejen místním, ale i turistům.
Kola jsou umístěná na 15 stanovištích.
Patří mezi ně například vlakové a autobusové nádraží, zoologická zahrada či
Tyršovo koupaliště, ale také základní
školy nebo městská část Lipnice.

V horkých letních dnech se příjemně
osvěžíte i na horách. Také v tomto směru
mají nejvyšší české hory co nabídnout!
Ať už hledáte písečnou pláž, přírodní
koupání, chladnou vodu přehrady nebo
venkovní bazén.

Kdysi zde stávalo pět mlýnů, dnes tu najdete
věrnou repliku jednoho z nich. Větrný mlýn v Borovnici stojí na návrší Třešňovka nad vlakovou
zastávkou a tvoří nepřehlédnutelnou dominantu
v krajině. Mlýn je plně funkční, o čemž se můžete
přesvědčit sami během komentovaných prohlídek. Slouží i jako rozhledna. Z místnosti mlynáře
ve druhém patře dohlédnete na vrcholky Krkonoš, Pecku i část Orlických hor. Další vyhlídka se
nachází nedaleko odtud v místě bývalého mlýna.
www.vetrny-mlyn-borovnice.cz

Do Safari Parku za zážitky
Toužíte po troše dobrodružství a nevšedních
zážitcích? Navštivte Safari Park Dvůr Králové!
Velkým lákadlem je nejrozsáhlejší expozice pro
hrochy obojživelné v Česku. Soustava lávek a kamenných valů vede podél jezera hrochů, kde
máte nejen hrochy, ale i pelikány nebo antilopy
téměř nadosah.

www.dvurkralove.cz

Zažijte
příběh!

každoročně v zoologické zahradě připraví mnoho
zajímavých akcí! V tomto roce se tak můžete během srpna zúčastnit Afrických dnů, které zakončí
víkend s Africkými trhy. V září se koná tradiční
Světový den nosorožců a v říjnu Týden duchů.
www.safaripark.cz

Navštivte jedinečné cyklomuzeum, kavárnu i prastarou bylinkovou zahradu.
Zažijte na vlastní kůži příběh v místě,
kde kdysi působili dávní jezuité! To vše
v Areálu Žireč.

Africké safari Josefa Vágnera a Lví safari nabízí
jedinečnou možnost vydat se na projížďku mezi
volně se pohybující stáda antilop, žiraf, zeber,
pakoňů, ptáků a dokonce i lvů. K projížďce můžete využít Safaribus, Afrika truck či vlastní automobil.

Projdete-li se parkem, na samém konci
narazíte na budovu bývalého špýcharu.
Zde se nachází největší stálá expozice
cyklistiky ve střední Evropě. Čítá přes
200 kol, od nejstarších velocipédů na
světě přes závodní favority až po kola,
která si zahrála v několika slavných filmech. A pokud vás láká jízda vysoko
nad zemí, můžete si to vyzkoušet na
velocipédovém trenažéru.

Výjimečný zážitek slibuje vyvýšená lávka vedoucí
napříč vnitřní expozicí žiraf, kde je možné těmto
majestátním kopytníkům pohlédnout z očí do
očí.
Kromě nejrůznějších novinek, ať už v podobě
nových zvířecích přírůstků či úprav pavilonů, si

Lesní stezky Podkrkonoší
Navštivte lesní stezky v Podkrkonoší! Nachází
se jich tu hned několik. A co vás čeká? Kromě
pěkné procházky přírodou se díky dřevěným
interaktivním panelům i hracím prvkům seznámíte se životem v lese, jednotlivými druhy zvířat
a rostlin i s ekoproblémy, které krajinu zatěžují.
Pod vrcholem Zvičiny se díky dendrofonu, kukátku či pexesu zabaví děti i dospělí. V areálu
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Hotelu Pod Zvičinou je kromě lesní stezky také
hřiště s balančními prvky a prolézačkami. Další
stezku, nazvanou Údolím Hartského potoka,
najdete nedaleko odtud, ve městě Dvůr Králové nad Labem. Trasa začíná u brány městské
nemocnice a je dlouhá 2 kilometry. Cestou je
možné používat také mobilní telefon s aplikací
Lesní svět, díky níž se dozvíte další zajímavosti
z přírody kolem nás.

Oázu klidu najdete v bylinkové zahradě.
Máte možnost se tu procházet mezi tematickými záhony či si jen posedět na
lavičce a odpočívat. Kousek bylinkové
zahrádky si můžete odvézt i domů.
www.arealzirec.cz

Sněžka

Pec p. Sněžkou

Jilemnice
Praha
147 km

Malá Úpa

Špindlerův
Mlýn

Vysoké
n. Jizerou

Janské
Lázně

Vrchlabí

Žacléř
Svoboda
n. Úpou

TRUTNOV

Po stopách bitvy u Trutnova
Pokud vás zajímá vojenská historie, využijte jedinečné možnosti a projděte se bojištěm pod
vedením průvodce v dobové uniformě! Během
července a srpna pro vás Turistické informační
centrum Trutnov ve vybrané pondělky připravuje komentované procházky po naučné stezce Po
stopách bitvy u Trutnova 27. 6. 1866.
Novinka: Koupaliště Hostinné

A co ještě, kromě sdílené jízdy, můžete
ve městě zažít? Vydejte se za pokladem. U vašeho ubytovatele, v městském informačním centru či v městském muzeu si vyzvedněte herní plán
a vyrazte na dobrodružnou procházku
městem „Po stopách pokladu královédvorského“. Po vyluštění indicie objevíte část pokladu Jana Šporka a ani
drobná odměna vás nemine!

Jablonec
n. Jizerou

Rokytnice
n. Jizerou

Hostinné

Prvních 15 minut výpůjčky je zdarma
a za každou další půlhodinu cyklisté
zaplatí 24 korun. Zájemci o bikesharing se musí nejprve zaregistrovat,
přidat platební metodu a stáhnout
aplikaci. Po naskenování QR kódu se
kolo do několika málo vteřin odemkne.
Každý stroj má vestavěnou GPS a GSM
a k jeho vrácení už mobilní telefon není
potřeba.

Větrný mlýn
v Borovnici

www.krkonose.eu

Harrachov

Nově otevřený relaxační areál koupaliště
v Hostinném se nachází ve středu města,
ale zároveň v přírodě, obklopený zelení,
cyklostezce na dosah. Do hlavního bazénu ústí trojskluzavka. Menší dětský bazén
se skluzavkou ve tvaru kobry je vyhřívaný až na 28 stupňů Celsia. Dětem se
bude líbit v brouzdališti i na prima hřišti.
Rodičům zase u bistra s příjemným posezením. Moderní areál je vybaven vším
potřebným, včetně stanice pro dobíjení
elektrokol.

Ten den se pro mnohé vojáky proměnilo okolí
Trutnova doslova v peklo. Do bitvy jich vyrazilo
více než 60 tisíc. Kolik jich padlo, bylo zraněných,

Děti, vydejte se do pohádkových Krkonoš! Krakonoš a jeho pomocníci pro vás připravili parádní putování po zajímavých místech. Navštivte je,
sbírejte razítka, najděte poklad při dobrodružných hledačkách, poznejte jedinečnou a vzácnou přírodu Krkonoš a naučte se, jak ji chránit.

Doběhněte s rodiči nebo prarodiči do nejbližšího
informačního centra. Prodají vám tu za 70 korun
brožurku Pohádkové Krkonoše – razítkovací hra.
Najdete v ní tipy na 30 výletů, hry, kvízy, omalovánky i spoustu užitečných informací. Pak už si jen
vyberte, kam vyrazíte, ať už pěšky nebo na kole.

www.pohadkove.krkonose.eu
Pojizerský Pacifik – romantická jízda údolím
Jizery
Zkuste Pojizerský Pacifik! Jde o železniční trať ve
směru Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad
Jizerou z roku 1899. Vede údolím řeky Jizery

Hlídka na Stráži, Rokytnice nad Jizerou

a přímo vybízí ke svezení a naplánování výletů
z jednotlivých stanic. Během letních měsíců trať
ožívá, a to především o víkendech. Využijte speciální jízdy párou, pobavte se u divadla, nechte
se provést unikátním martinickým nádražím.
Třeba potkáte i hraběte Harracha...
www.krkonose.eu/pojizersky-pacifik

Sedmkrát na DOTEK

V roce 2021 otevřený lesopark s jedinečnými vyhlídkami nabídne neopakovatelný pohled na rokytnické údolí, panorama Lysé hory a Kotle, ale i nádherné
výhledy do Pasek a Vysokého nad Jizerou. Vyhlídky však nejsou pro každého.
Přijďte a zjistíte, zda dokážete pokořit
lišku, medvěda, ovci i horníka!

Dotkněte se sedmi různými způsoby přírodního
a kulturního dědictví Krkonoš, minulosti i současnosti! Můžete si tu odpočinout, pobavit se
i dozvědět něco nového.
V Domě Obnovy Tradic, Ekologie a Kultury
v Horním Maršově najdete sedmero příkladů šetrného přístupu k přírodě, horám a lidem:
1) Jedinečný dům, kde se potkává staré s novým. Kulturní památka je zároveň ekologicky šetrným domem. K němu přiléhá přírodní zahrada
s tradičními druhy bylinek a zeleniny a malým
hospodářstvím se zvířaty.
2) Interaktivní expozice „Jak žít a přežít v přírodě
a civilizaci“ – víte, co je kuličkovník, listovnice, kiníčko či krabička poslední záchrany? Máte chuť
si pohrát s velkým loutkovým divadlem a objevit příběhy místní krajiny?

www.hlidkanastrazi.cz
Poesiomat Vrchlabí

3) 13 zážitkových stezek a 3 questy neboli hledačky.
4) Komentované prohlídky domu a blízkého
kostela, programy a vycházky s průvodcem pro
děti i dospělé.
5) Značka Ekologicky šetrná služba – DOTEK je
jediné ubytovací zařízení v ČR, které má oficiální
značku udělenou ministerstvem životního prostředí.
6) Řemeslné dílny a výroby.
7) Genius loci, který prostupuje celým areálem –
patří sem barokní dům se zahradou, renesanční
kostel a nejstarší památný strom v Krkonoších.
Zážitek Sedmkrát na DOTEK byl certifikován
značkou Krkonoše – originální produkt.
www.dotek.eu

Aktivní dovolená s dětmi
Vydejte se na letní dovolenou s dětmi do Krkonoš! První den se vypravte třeba ze Špindlerovy boudy za zvířátky. Cestou si můžete pročíst
informační panely k Naučné stezce profesora
Fanty a potom odbočíte na Naučnou stezku
Krkonošská zvířátka. Děti se tu dozvědí spoustu zajímavostí o typických obyvatelích Krkonoš
a když budou mít oči na stopkách, také je i osobně potkají.

Také v Hořicích se můžete vydat lesní stezkou.
Chlumíčkova stezka začíná na rozcestí u Lomu
U Svatého Josefa a dostanete se po ní až k secesnímu koupališti Dachova. Cestou jistě nepřehlédnete broukoviště, dřevěná zvířátka či sluneční hodiny. U pramene Kalíšek se lze příjemně
osvěžit. Nechte se inspirovat a vydejte se na procházku přírodou, třeba se dozvíte něco nového!

Pokud s sebou máte kola, zamiřte ze Špindlerova Mlýna do Vrchlabí. Užijte si pohodový
sjezd a krásné výhledy. Ve „Špindlu“ sednete na
lanovku, která vás vyveze na Pláně. Odtud sjedete do Strážného, kde najdete dětské hřiště s obrovskou dřevěnou rolbou. Poté pokračujte do
Vrchlabí, odkud vás Krkonošský cyklobus může
dovézt zpět do „Špindlu“.

www.podkrkonosi.eu
www.hotelpodzvicinou.cz
www.dvurkralove.cz
www.horice.org

Další den prožijte třeba putováním královstvím
obrů či výletem na Mravenčí stezku. Hostinné
je panstvím obrů, kteří ho už léta střeží z výšky
radniční věže. Poznejte toto podkrkonošské

foto Jan Faltus

www.ictrutnov.cz

Během výletu hledejte místa označená samolepkou Pohádkové Krkonoše. Zažijete plno zábavy a dobrodružství. Do knížky tu dostanete
razítko a až nasbíráte minimálně 3, můžete se
těšit i z odměny.

Krkonošské
TOP novinky

www.mestovrchlabi.cz

Během prohlídky navštívíte místa významných
bojů, poslechnete si o osobnostech zde padlých
a pohřbených, prohlédnete si kapli svatého Jana
Křtitele na Janském vršku, kde se odehrávaly
urputné boje. Dojdete k památníku generála
Ludwiga Gablenze, který velel vítězným rakous-

kým vojskům. Možná až tady se dozvíte, že bitva
u Trutnova byla jedinou bitvou celé prusko-rakouské války v roce 1866, v níž zvítězili Rakušané. Generál Gablenz zde nepadl, na vlastní přání
je tady ale pochovaný. Památník slouží i jako
rozhledna, na kterou můžete rovněž vystoupat. Vedle památníku je malý srub, kde nabízejí
drobné občerstvení a upomínkové předměty.
Rozhledna a srub jsou otevřeny během léta
vždy od soboty do pondělí i mimo komentované prohlídky.

Za pohádkami i Pojizerským Pacifikem

Další možnosti koupání najdete zde:
www.krkonose.eu/koupani-v-krkonosich

Poesiomat je nejnovějším projektem
spolku Piána na ulici. Jukeboxy s básněmi jsou naplněné zvukovou, hlasovou
a paměťovou stopou v krajině. Ze železné mluvící trubky umístěné na Náměstí
Míru u kostela je vyvedena klika, kterou
si vyrobíte elektřinu. A pak si zmáčknutím tlačítka zvolíte jednu ze zvukových
stop. Z vrchlabských zvuků určitě upoutá Čtvero ročních období od Antonia
Vivaldiho, šumění řeky Labe na Labském
vodopádu i při ústí do Severního moře
a televizní komentář ze zlaté jízdy vrchlabské rodačky Evy Samkové ve finále
snowboardcrossu na zimních olympijských hrách v roce 2014 v Soči.

vyděšených… Mnohé se dočtete na naučných
tabulích na trase stezky. Daleko více zajímavostí
vám však poví zasvěcený fanda události oděný
do dobové uniformy.

Hradec Králové
50 km

město díky zábavné hře a vysoutěžte si odměnu. Až budete mít města dost, vyrazte do lesa
a prozkoumejte mravenčí říši.
Jsou místa v Krkonoších, která chce navštívit
každý. Pramen Labe, Labská louka a Pančavský vodopád k nim určitě patří. Jejich návštěvu
si nejlépe užijete mimo hlavní sezonu, kdy je

návštěvnost únosná. Než doputujete k symbolickému prameni českého veletoku, svlaží
si děti nožky v křišťálově čisté vodě Pančavy,
pohopsají po kamenech a dospělí se pokochají nádhernými výhledy.
www.krkonose.eu/aktivni-dovolena-s-detmi-v-krkonosich
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Kladské pomezí

Trutnov
37 km

Broumov
Malé
31 km
Svatoňovice
Rtyně
v Podkrk.
Úpice

Pevnost
Dobrošov

www.kladskepomezi.cz

Hronov
Červený
Kostelec
NÁCHOD
Česká
Skalice

Jaroměř

N. Město
n. Met.

Praha
156 km
Hradec Králové
42 km

Před 160 lety nás opustila Božena Němcová
Dětství Barunky nebylo zdaleka tak idylické,
jako ho později popisuje v novele Babička,
přesto se jí stalo nekonečnou inspirací pro její
dílo.

budoucí spisovatelku vše o koloběhu přírody,
vyprávěla jí staré pohádky a vybudovala v ní
vztah k víře i české vlasti. To vše se Barunce
zapsalo do paměti stejně silně jako vzpomínka
na život v malebném údolí – na řeku Úpu, která poháněla lopatky Rudrova mlýna, na louky
a lesy, kde si hrála a učila se poznávat rostliny
i na „naleštěný“ ruch blízkého zámku, místní
lidi a jejich každodenní radosti i strasti.

Babička, pro kterou si Tereza Panklová nechala
poslat, aby jí pomohla s výchovou dětí, naučila

Když babička z Ratibořic odjela, rodiče Barunku poslali k rodině správce Hocha do blízkých

Barbora. Barunka. Betty. Božena. Mnoho přezdívek, ale jen jedna žena, která během svého
krátkého života zažila tolik, že by to vydalo na
román.

Chvalkovic. Tam ji vychovávali jako „německou“ slečnu a začali jí říkat Betty. Není divu, že jí
místní říkali „frajle ze zámku“.

Postupně se z ní stala dospělá žena s vlastním
názorem. Během manželství se díky Josefovi
Němcovi začala opět více zajímat o vše slovanské a zvolila si nové jméno: Božena. Tím začala
profesionální dráha největší české spisovatelky, která nás opustila přesně před 160 lety.
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Ďáblova
bible

Tříleté čekání na znovuotevření dominanty Náchoda se vyplatilo. Díky citlivé
rekonstrukci a řadě novinek bude nyní
ještě atraktivnější.

Kopie největší rukopisné knihy na světě
– Codex Gigas neboli Ďáblova bible –
bude přes léto k vidění v broumovském
klášteře.

Prohlídkové okruhy v rámci pevnosti
Dobrošov zůstaly zachovány, byly však
zásadně rozšířeny. První z nich zahrnuje provozní budovu s novou multi
mediální expozicí. Druhý okruh pak nabízí vstup do podzemí pevnosti a srubů
Zelený a Můstek. Třetí okruh představuje srub Můstek se stálou expozicí. Právě
první a z větší části i druhý prohlídkový
okruh je nově koncipován díky výtahu
jako bezbariérový.

Kniha opředená tajemstvím, která váží
75 kilogramů a na výšku měří téměř jeden metr, bude vystavena na prohlídkovém okruhu od června do září.

Ve stálé expozici provozní budovy jsou
připraveny nové multimediální exponáty, modely a sbírkové předměty. Zde si
bude možné vyzkoušet střelbu z houfnice, hledat miny či procházet se vir
tuálně podzemím.

Ďáblova bible byla sepsána počátkem
13. století v podlažickém klášteře a v letech 1477–1593 byla uložena v broumovském klášteře. O rok později byla
převezena do Prahy, odkud byla ukořistěna švédskými vojsky během třicetileté války. Od té doby se rukopis nachází v Královské knihovně ve Stockholmu.

www.muzeumnachodska.cz

V posledních desetiletích se pod vedením Sdružení pro Vízmburk odehrála jeho postupná obnova. V roce 2020 se tu uskutečnila rekonstrukce zříceniny hradu a jeho zastřešení. Na jaře 2022 byly
dokončeny expozice v jednotlivých místnostech.

Poznejte české Pompeje! Kde je najdete? V katastru obce Havlovice v Královéhradeckém kraji se nachází zřícenina hradu Vízmburk. Ten byl postaven

Nyní si zde můžete projít sklepy s mučírnou,
spatřit videovizualizaci hradu a dozvědět se více
o jeho majitelích.
Najdete tu též originály architektonických prvků.
Novinkou je replika gotického okna. Zajímavou

Na Vízmburku se těšte i na občerstvení, suvenýry
a osm kulturních akcí od května do října.
www.vizmburk.cz

Zámek Nové Město nad Metují
Zastavte se v Novém Městě nad Metují! Uvidíte, jak zdejší původní tvrz z počátku 16. století
byla přestavěna na velkolepý renesanční zámek
s pozdějšími barokními úpravami. V roce 1908
jej zakoupil továrník Josef Bohumil Bartoň, jemuž patřily textilní továrny v Náchodě. Úprav
na reprezentativní rodové sídlo se ujal slovenský
architekt Dušan Jurkovič a později také Pavel Janák. Užité styly jsou secese, art deco, kubismus
a funkcionalismus.

vody. Zahradu zdobí pískovcové sochy trpaslíků.
Představují alegorii lidských charakterů a vlastností. Zbylí trpaslíci jsou umístěni v prostoru před
zámkem. Pocházejí z 1. třetiny 18. století z dílny
sochaře M. B. Brauna.

Spolu s renesančním náměstím a nádhernou zahradou tvoří zámek v Novém Městě nad Metují
architektonickou perlu Kladského pomezí.
www.zameknm.cz

Kopii Ďáblovy bible bude možné spatřit
během speciálně vyhrazených termínů
nebo krátce při prohlídce klasického
okruhu broumovského kláštera.
www.klasterbroumov.cz

Čapkův
mlýn ožívá
Když byli Josef, Karel a Helena Čapkovi
dětmi, jezdili za babičkou na prázdniny do Hronova. Toto místo, zvané jako
Papírna nebo Čapkův mlýn, se podařilo
zachránit, kompletně zrekonstruovat
a nyní se může již hrdě hlásit k odkazu
slavné rodiny.
V průběhu letní sezony 2022 vás čekají
nové prostory se zajímavými expozicemi. Tou hlavní bude prezentace dětství
sourozenců Čapkových stráveného
v hronovském mlýně a jeho otisk v jejich tvorbě.

Soubor venkovských kostelů vznikl v 1.
polovině 18. století během působení
Otmara Zinkeho, opata broumovského
kláštera. Devět z deseti kostelů se zrodilo v autorské dílně významných bavorských architektů, otce a syna Dientzenhoferů. Desátý – martínkovický – kostel
byl postaven podle návrhu italského stavitele Martina Allia. Jedenáctou stavbou
broumovského souboru je kaple Panny
Marie Sněžné na Hvězdě.

Kostely broumovské skupiny:
kostel sv. Máří Magdaleny v Božanově
kostel sv. Prokopa v Bezděkově nad Metují
kostel sv. Václava v Broumově
kostel Všech svatých v Heřmánkovicích
kostel sv. Barbory v Otovicích
kostel sv. Jakuba Většího v Ruprechticích
kostel sv. Markéty v Šonově
kostel sv. Michaela ve Vernéřovicích
kostel sv. Anny ve Vižňově
kostel sv. Jiří a Martina v Martínkovicích
kaple Panny Marie Sněžné na Hvězdě

Zrcadlo duše Kladského pomezí
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Architektonicky unikátní skupina barokních kostelů na Broumovsku bude od
července patřit mezi národní kulturní památky. Počátkem letošního roku o tom
rozhodla vláda.

Barokní kostely sobotními podvečerními
koncerty oživí také tradiční hudební festival „Za poklady Broumovska“.

Její horní část byla rozčleněna terasami s květinovými záhony a dřevěnými plůtky. Původní
obranný příkop nechal Jurkovič překlenout dřevěným mostem ve stylu lidové architektury Valašska. Spodní zahrada je upravena ve francouzském stylu. V jejím středu stojí kašna s chrličem

Nádrž, s oblibou nazývána „východočeské
moře“, byla dostavěna v roce 1969. Jde o 8. největší přehradu v České republice. Vodní plochu
s více než 1 000 hektary rozděluje Rovenská hráz
na dvě části. Na západní straně má 200metrový
betonový přeliv. Hlavní výtoková hráz je ve své
koruně přes 400 metrů dlouhá a vede po ní

Broumovské
kostely

Pokud byste rádi nahlédli do interiérů
kostelů tzv. broumovské skupiny, během
letních prázdnin máte jedinečnou příležitost. Tyto sakrální památky jsou pravidelně přístupné ve vybrané dny v rámci
akce „Léto otevřených kostelů“.

Při prohlídce zámeckých pokojů zjistíte, jak se dá
skloubit historická výzdoba a vybavení s moderním životem. Ústřední topení, elektřina, telefon či
výtah jsou proto samozřejmostí, zrovna tak i hygienické zázemí – koupelny a toalety. Milým „bonusem“ z návštěvy zámku je jeho zahrada.

Vodní nádrž Rozkoš se rozprostírá u České Skalice a je neodmyslitelnou dominantou kraje.
Kamenité břehy nejlépe cítí její křehkost, divokost i krásu najednou. V jednu chvíli je zmítaná
silným větrem, ale hned jako mávnutím kouzelného proutku ukazuje svou poddajnost a smíření. Lehké i vzpurné vlny jako by pomyslně
kopírovaly spektrum rozličné přírody Kladského
pomezí.

asfaltová silnice. Samotná koruna je 8,5 metru
široká. Plní funkci protipovodňové ochrany a rezervoáru pitné vody. Zároveň se jedná o místo
vhodné pro plnohodnotnou aktivní i odpočinkovou dovolenou.
Zrcadlo duše Kladského pomezí představuje
ráj pro milovníky vodních sportů, rybáře i cyklisty. V okolí celé Rozkoše se nachází rekreační
střediska, hotely a kempy, kde se lze ubytovat,
půjčit si loďky, skútry, kola, vodní šlapadla, surfy a další sportovní potřeby. Milovníci cyklistiky
ocení širokou nabídku tras vedoucích do okolí.
Ty vybízí k návštěvě jiných, neméně atraktivních
míst Kladského pomezí.

Teplice
n. Met.
Trutnov
42 km

Meziměstí
BROUMOV

Police
Stárkov n. Met.

Hradec Králové
73 km

Že jste ještě neprošli Teplické skály? Až to v létě
uděláte, poznáte jejich mohutnost, krásu a zažijete i klidný den. Teplické skály se totiž stále řadí
k těm méně navštěvovaným skalním městům.
Mezi nejvyšší a nejznámější útvary Teplických
skal patří Skalní koruna, jež se objevila i v jejich
logu. Nesmíme zapomenout ani na Chrámové
a Martinské stěny – vysoké, rozsáhlé skalní masivy, které najdete na šestikilometrovém okruhu
Teplickými skalami. V nich bude zřejmě i letos
hnízdit sokol stěhovavý. Část okruhu se proto
buď uzavře, nebo zpřístupní s určitými omeze-

Víte, kde sídlí Muzeum Broumovska? V jedné
z historicky nejzajímavějších částí benediktinského kláštera v Broumově. Jde o 1. patro opatského
křídla. Jeho návštěvu byste si neměli nechat ujít.

atrakci pro malé i velké představuje hodovní sál.
Uvidíte zde, jak dříve vypadala gotická kamna
a stoly plné středověkých dobrot. Stylovou atmosféru dokreslují postavy v dobovém oblečení
a rytířské zbroji. Hlavně muži a děti ocení repliky
zbraní z období husitských válek.
V další části prohlídky se nachází expozice ze
zámku z polského městečka Ząbkowice Śląskie.
A co je na Vízmburku pokládáno za největší
atrakci? Výhled ze sedmimetrové věže. V jižním
sále je pak umístěna galerie fotografií z knihy
Havlovlásky.

www.broumovsko.cz

Teplické skály letem světem
ními. V některých dnech však bude možné sokola a jeho mláďata dalekohledem pozorovat.
Veškeré informace budou uveřejněny na novém
webu Teplických skal. Aktuality můžete sledovat
také na sociálních sítích.
Pískovcové skály jsou nestabilní, křehké, a proto občas dojde ke skalnímu řícení. Naposledy

k této události došlo loni na podzim, kdy se
skála zřítila na turistickou cestu. Kolem těchto
spadlých kamenů lze nyní projít. Příroda je nevyzpytatelná a občas nás i nepříjemně překvapí.
Proto je důležité chovat se v souladu s provozním řádem.
www.teplickeskaly.cz

Muzeum ve vylepšeném hávu

www.kladskepomezi.cz/bozenanemcova

České Pompeje? Vízmburk
v polovině 13. století. V období husitských válek
vyrážela posádka hradu společně s okolními husity do Slezska plenit katolická města. V roce 1447
byl Vízmburk odkoupen slezskými knížaty a pobořen, aby již k těmto výpravám nedocházelo.

Broumovsko

www.broumovsko.cz
Nebude chybět ani expozice papírenské výroby a představení zdejších rodáků a dalších významných osobností
města.
Věřte, že je na co se těšit! Přibrzdit v Hronově se určitě vyplatí! A pokud budete
mít čas navíc, vydejte se i po Cestě psa
Voříška.
www.mestohronov.cz

Loni se muzeu podařilo získat dotace z Ministerstva kultury na modernizaci muzejního mobiliáře
a zároveň vytisknout nové expoziční katalogy,
které si můžete na prohlídku zapůjčit. Dozvíte se
z nich zajímavosti o vystavených exponátech, ale
stručně po epochách i o dějinách města a regionu.
Ve stálé expozici bylo kompletně vyměněno
osvětlení všech výstavních vitrín za výkonnější,
avšak energeticky úspornější. Na vitrínách jsou
nové, revidované popisky.

V šesti sálech je přehledně představena historie kláštera, města a jeho okolí. Je zde ukázán
vývoj středověkého Broumova, dokumentovaný skupinou gotických památek, rozvoj města
a řemesel v renesanci, významně zastoupené
baroko, pro tento region tak typické, až po 19.
století s rozvojem měšťanské kultury a prů
myslu. Celou expozici uzavírá období konce
první republiky.
Muzeum Broumovska je otevřeno až do začátku října denně, kromě pondělí, od 8 do 12 a od
13 do 17 hodin.
tel.: 491 522 185, e-mail: broumov.muzeum@
worldonline.cz.

Klášter v Polici nad Metují
Po celou letošní sezonu, od května do října, můžete zhlédnout výstavu fotografií Tomáše Šrejbera. Zavede vás tam, kde autor hledá tichá místa
a slunce zde nenajdete. Jsou mezi padlými stromy v temných lesích s majestátnými věžemi pískovců. Toulky fotografa nejčastěji končí u kaple
Panny Marie Sněžné na Hvězdě.

Muzeum Náchodska provozuje v Polici nad Metují dvě stálé expozice. V klášteře opatův byt
s expozicí dějin Police nad Metují a ve staré škole
Dřevěnce výstavu se školními třídami a bytem
učitele.
Zároveň aktivně pracuje na rekonstrukci prostor
v klášteře. Aby mohlo přeměnit depozitáře na
expoziční sály, pronajalo si zde další místnosti, do
nichž postupně přestěhovalo mnoho sbírkových
předmětů.

Během letních prázdnin si nenechte ujít oblíbené noční prohlídky kláštera. Nebo vyzkoušejte
Oživlou Dřevěnku. Jde o tvořivou dílnu zaměřenou na děti, která se koná až do srpna v prostorách staré školy „Dřevěnky“. Ve tkalcovské dílně tu
mohou malí zájemci na tkalcovských rámech vytvořit obrázky podle své fantazie. Z obrázků pak
vznikne jeden velký gobelín.

Uvolněním dvou depozitářů tak vznikl prostor,
kde muzeum plánuje instalaci nové stálé expozice. Podle návrhu renomovaného autora Richarda
Loskota by měly být v těchto zrekonstruovaných
prostorách dvě multimediální expozice. První věnovaná lidové zbožnosti a druhá dějinám Policka.

www.muzeumnachod.cz

Za příběhem Adršpašských skal
Vítejte na počátku cesty za příběhem Adršpašských skal! Víte, že předtím, než tuto krajinu
zaplavilo moře, se tu v prvohorách rozkládala jezera a močály s bujným rostlinstvem a v nich žili
sladkovodní žraloci? V druhohorách bychom se
ocitli na písčitém dně moře. Společnost by nám

dělali měkkýši, ryby, žraloci a možná i mořští ještěři, kteří dosahovali délky až dvanáct metrů...

plná zajímavostí z historie, přírodovědy, geologie, ale i pohádek a pověstí.

Chcete se dozvědět, jak to bylo dál a zkusíte
rozluštit záhady vzniku skal? Vypravte se do
skalního labyrintu s průvodcem. Čeká vás cesta

Víte, že průvodcovské služby jsou v Adršpachu
k dispozici již od 50. let 18. století? Využít je můžete i dnes, a to po předchozím objednání.
Kromě klasických komentovaných prohlídek
se na letní prázdniny chystají také geologické
vycházky. Díky spolupráci s Národním geoparkem Broumovsko budete mít možnost poznat
práci badatelů, kteří při objasňování vzniku
skal museli porozumět mnoha dějům, třeba
pohybu zemských ker, dobám ledovým či vrásnění Alp.
Zdejší skály jsou svědectvím vývoje celé planety. Chcete důkaz? Ten představují zkameněliny,
které se v Broumovské kotlině nacházejí dodnes a vy se s nimi v rámci geologické vycházky můžete seznámit.
Nezapomeňte, že je v Adršpašských skalách
zaveden rezervační systém. Nákupem online si
zajistíte vstupenky i parkování.
www.adrspasskeskaly.cz

www.ceskoskalicko.cz
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Orlické hory a Podorlicko

Hradec Králové
43 km
Praha
162 km

Žamberk

Za zážitky
do hor

Letohrad

Milujete hory i vzduch okořeněný o aktivity a zážitky? Zavítejte do středisek v Orlických horách.

Dobruška Deštné
v Orl. h.

www.mojeorlickehory.cz

RYCHNOV
N. KN.
Vamberk
Choceň

Ústí
n. Orl.
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Králický Sněžník

Hradec Králové
86 km

Nejdelší
visutý most

Staré
Město

www.sneznik.info

DOLNÍ
MORAVA
Mladkov
Králíky

Lanškroun

Malá
Morava

Červ. Voda
Olomouc
84 km

Brno
127 km

Za výhledy i místy s duší
Zastavte se a objevte poutavé výhledy i nádherná místa s geniem loci a tajemnou atmosférou.
Na hřebenu Orlických hor vás přivítají tři novější rozhledny. Unikátní rozhledna na Šibeníku
využívá původní tubus větrné elektrárny. Ta na
Velké Deštné je inspirovaná větrem a deštěm.
V Olešnici se na Feistově kopci rozhlédnete i do
Polska z osmiúhelníkové plošiny.
Na Suchém vrchu stojí prvorepubliková věž
s Kramářovou chatou, která vás oslní výbornou

kuchyní a ubytováním s wellness. Tyršovu rozhlednu, zvanou Rozálka, ve tvaru husitské hlásky objevíte v Žamberku.
Ke Stříbrné krasavici na Andrlově chlumu doputujete i kolem šesti kapliček křížové cesty. Klidu
si užijete v centru Ústí nad Orlicí v parku u kostela s meditační kaplí.
Za symbolikou pěti hvězd Jana Nepomuckého
vyrazte k jeho kapli na návrší Kopeček nad Letohradem.

Za Českou Loirou
O řece Divoké Orlici se mluví také jako o České
Loiře. A víte proč? Stejně jako ve Francii tu totiž
v její blízkosti najdete hned několik šlechtických
sídel – 4 zámky a 2 hrady. Pokud rádi soutěžíte,
pořiďte si hrací kartu Putování po Zámcích na
Orlici. Navštivte všech 6 historických míst a získejte zajímavé ceny.

Nedaleko obce Přepychy se ocitnete v romantickém Dřízeňském údolí uprostřed lesa s křížovou
cestou, kaplí i pramenem, který nikdy nevysychá.
Ve stopách poutníků se vydejte za nadějí do
Neratova. Kostel Nanebevzetí Panny Marie vás
přivítá v kteroukoli hodinu. V barokní věži najdete i meditační místnost. Do věže kostela svatého
Jana Křtitele můžete vystoupat v nedalekém Orlickém Záhoří.
Inspirující mariánské poutní místo s Loretou vás
okouzlí v Rokoli nedaleko Bohdašína stejně jako
ve Lhotách u Potštejna poutní místo Homol se
schodištěm, které je evropským unikátem.

Doudleby nad Orlicí ukrývají unikátní sgrafita,
hádanky v nástropních mytologických malbách
a v těsné blízkosti zámku Muzeum přírodovědy
s Babiččiným dvorečkem.
Přeneste se do dob hraběte Chamaré na pohádkovém zámku Potštejn. Ať už v tajemném
sklepním Bubákově nebo při hraných kostýmovaných prohlídkách.

V Častolovicích se po prohlídce útulných inte
riérů vydejte do rozsáhlého parku s růžovou zahradou, oborou a zvěřincem s novými zvířátky
i mláďátky.

Prozkoumejte i pozůstatky stejnojmenného
hradu. Třeba tu právě vy objevíte obrovské bohatství, ukryté loupeživým rytířem Mikulášem.

Na koncerty, výstavu bratří Formanů i dobroty
v Toniově zámecké kavárně a restauraci vás láká
empírový Nový zámek v Kostelci nad Orlicí Františka Kinského.

Na hradě Litice se obklopte architekturou husitského krále Jiřího z Poděbrad a pokochejte se
výhledem z věže „druhého Karlštejna“.

Za řemesly i historií
Zastavte se v některém z muzeí za šikovností
našich předků a zajímavostmi nejen z historie.
Kapli s krásnými vitrážovými okny i neobvyklou
cihlářskou expozici Orlického muzea objevte
na zámku v Chocni.

Dosud živá řemesla přibližuje interaktivní muzeum Sýpka v Rokytnici. Zkuste si tu namalovat
svoji vitráž.
Dotkněte se historie i současnosti paličkované
krajky v Muzeu krajky ve Vamberku.

Vraťte se zpět v čase a ponořte se do živností
a profesí dob dávno minulých v Muzeu řemesel
v Letohradě.

Muzeum hraček na rychnovském náměstí vás
přenese do dětství a zabaví jistě nejen kluky
a holčičky.

O kousek dál tvrz Orlice láká na 4 zajímavé prohlídkové okruhy, nevšední ubytování s well
ness a skvělou restauraci.

Středověkou vesnici z 13. a 14. století se snaží
přiblížit v archeologickém muzeu Villa Nova
v Uhřínově.

Na náměstí v městském muzeu a přilehlém
zámku prozkoumejte Napoleonovy saně, historii sirkařství i obrazy Alfonse Muchy.

Po stopách českého abstraktního malíře Františka Kupky se vydejte do výstavní síně v Opočně. Dům Františka Kupky v Dobrušce vás provede jeho životem a dílem.

Tvrz Hanička ukrývá podzemní prohlídkovou
trasu s nedávno opraveným dělostřeleckým
krytem.

V Deštném se vyvezte lanovkou pod
Studený vrch. Adrenalin zažijte při jízdě
na terénní tříkolce a pohodu na trase pro
terénní koloběžky. Odměnou vám bude
krásný výhled u kostela svatého Matouše. Minigolf a Fotbal Golf vyzkoušejte
v Adventure Deštné a obratnost v lanovém parku.
Traily dvou úrovní si v Bikeparku Říčky
pod vrchem Zakletý užijí všichni nadšení
bikeři. Sjezdové speciály i potřebnou výbavu objevíte v půjčovně.
Suchý vrch vás překvapí 22 km sítí
singltreků se zelenou stezkou pro děti.
Ty si mohou o kousek dál na Bukovce
zkusit další dětský trail i zhoupnutí na
pumptracku.
Sportareál České Petrovice vykouzlí
úsměv na tváři celé rodině. Nenechte si
ujít závody na kárách, překážkovou nafukovací dráhu, výhled z Amálky, osvěžení
vodním dělem a dobroty ve SKIBARU.

Za vodou
Letní dny zvou ke koupání i zábavě.
Zkuste některý z tipů, kam vyrazit.

v Chráněných dílnách Kopeček v Bartošovicích,
nebo se zastavte v jejich obchůdku. V Deštném
navštivte Ateliér Zvonaře a Hrnčířky a udělejte si
tu rolničku nebo si namalujte hrneček.

Nastavte tvář sluníčku na dřevěném
mole, půjčte si lodičku nebo si zaplavte
v rybníku Dlouhý u Lanškrouna.
Vyplujte se šlapadlem nebo lodí na vodní hladinu a brázděte zákoutí malebné
Pastvinské přehrady.
Kousíček odtud si na Zemské bráně užijte přírodní wellness v průzračné vodě
Divoké Orlice.

Adrenalin, zážitky i genius loci
„Dokonalé výhledy, adrenalin a zážitky
jsme chtěli obohatit také o genius loci,
které místní hory ukrývají. Myslím, že se
nám to povedlo. Most návštěvníka přenese ze současnosti do minulosti a zase zpět,
a to prostřednictvím poutavého příběhu
z úst 16letého chlapce, který na pozadí
událostí naší historie objevuje odpovědi
a skryté pravdy ve své vlastní rodině. To
vše díky zajímavé hře s prvky rozšířené
reality na displeji svého telefonu,“ řekl obchodní ředitel Horského resortu Dolní
Morava Tomáš Drápal.
Nedílnou součást hry tvoří objekt lehkého opevnění, tzv. řopík. Od něj budete
moci dále pokračovat po 2 kilometry
dlouhé vyznačené trase s naučnými panely. K absolvování hry je nutné vlastnit
dnes již běžný chytrý telefon a mít přístup k internetu.
Naučné panely s úkoly jsou tematicky
a časově řazeny tak, aby se po bezmála hodinové nenáročné procházce po
značených trasách dostal každý zpět
do současnosti. Tedy k výchozímu bodu
u chaty Slaměnka.
Čísla, která berou dech
• délka mostu: 721 metrů
• výška od země: 95 metrů
• průměr hlavního lana: 76 milimetrů
Horský resort Dolní Morava
Horský resort Dolní Morava je jedním z nejmodernějších českých středisek, které každoročně navštíví statisíce návštěvníků. Sky
Bridge 721 představuje další unikátní projekt, jenž svými parametry předčí všechny
doposud postavené visuté mosty pro pěší
na světě.
www.dolnimorava.cz

Vláček Leo
Express

V Králíkách a Červeném Potoce budou
zajištěny návaznosti na vlaky Leo Express,
takže se dostanete veřejnou dopravou
prakticky odkudkoliv z republiky až do cíle.

Chcete si na památku koupit nebo si sami vyrobit
něco pěkného? Domluvte si tvořivý workshop

Restauraci s tematickým menu, pivnici, vinárnu
i kavárnu v secesním stylu najdete v Hotelu Havel na rychnovském náměstí.

Hostinec U Hubálků v Kostelecké Lhotě nabízí
moderně uchopené staročeské recepty a vynikající domácí výrobky.
Nejen pravidelné letní grilování si užijete na terase Penzionu Pod Rozhlednou ve Vrbici.

Tradiční české pokrmy z produktů jejich vlastní
farmy vyzkoušejte na Sokolím hnízdě na Rampuši u Liberka.

Ateliér Renata v Opočně vás přivábí vůní kávy, moravského vína a delikátních zákusků od Pavlínky.

V lese Včelném vás nadchne Madlenčina restaurace hotelu Studánka s jídly lahodícími nejen
jazyku, ale i oku.
Poctivé dobroty z lokálních surovin ochutnejte
v April hotelu Panorama v Rychnově nad Kněžnou,
v létě i na venkovní zahrádce s dětským hřištěm.
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Víte, jak těžké životní cesty měli řeholníci, kteří
byli komunistickým režimem násilně deportováni do kláštera na Hoře Matky Boží v Králíkách?
Jejich osudy připomíná Památník obětem internace na Velkém náměstí v Králíkách. Jeho
expozice byla v roce 2019 přestěhována z areálu
kláštera, kde sídlila deset let. Její nová podoba je
nyní mnohem rozsáhlejší a obsažnější.
V několika výstavních sálech máte možnost poznat dobu nesvobody a pronásledování řádů

Vyhlášenou Andělskou roládu si nechte rozplynout na jazyku v kavárně Měšťanského pivovaru
Hylváty v Ústí nad Orlicí.
Milovníci zlatavého moku si také přijdou na své. Nepasterované a nefiltrované pivo z pivovaru CLOCK
můžete ochutnat v pivnici v Potštejně. V Rodinném
pivovaru Rampušák v Dobrušce vyrábí pravidelně
6 druhů piv a domluvit si tu můžete i komentovanou prohlídku. Pivo Prorok s jednou promile zázračné vody vás čeká v pivovaru Neratov.

V Opočně se přijďte osvěžit na koupa
liště se skluzavkou a vodními atrakcemi
u rybníka Broumar.
Tobogán, skluzavky, chrliče a masážní
lehátka objevíte v aquaparku v Ústí nad
Orlicí.
Vodní radovánky si užijete i na koupalištích v Dobrušce, lese Včelném u Rychnova nad Kněžnou, Chocni, Žamberku, Letohradě, Jablonném nad Orlicí a Písečné.
Mimo horké letní dny oceníte nabídku
krytých bazénů v Dobrušce i Rychnově
a slanou vodu v Ústí nad Orlicí.

ze strany Státní bezpečnosti. Expozice vás díky
velmi živému pojetí vtáhne okamžitě do děje
a provede tímto těžkým obdobím našich dějin.
Uvidíte obřadní předměty ze života řeholí za několik staletí, které se podařilo ukrýt či zachránit
nebo které byly v období totality zabaveny a následně vráceny řádům, ale také třeba největší
existující model tehdejšího Centralizačního
kláštera Králíky s okolními, dnes již neexistujícími hospodářskými budovami či pečlivě zrekonstruovanou „vazební“ kancelář StB.

Vláček se dá využít jak pro dopravu mezi
jednotlivými místy, tak pro okružní vyhlídkovou jízdu. Přepraví vám také jízdní kola,
takže se můžete nechat vyvézt nahoru na
Hedeč a odtud podnikat cyklovýlety, aniž
byste museli šlapat do velkých kopců.
Vláček vám vezme i dětský kočárek. Je
proto vhodný pro rodinné výlety s menšími či většími dětmi.
V provozu bude v květnu, červnu a září o víkendech a přes letní prázdniny každý den.
www.leoexpress.com/kam-jezdime/
provoz-orlicko

Dozvíte se o tzv. Babických procesech, které přivedly jejích aktéry až na popraviště a na závěr, ve
zrekonstruovaných místnostech, na vlastní kůži
zažijete neblahou historii táborů nucené práce,
otřesné podmínky ve vězeňských ošetřovnách
a stísněnost cel pro odsouzené politické vězně.
Památník obětem internace je otevřen v létě od
středy do neděle, ostatní dny pak na objednání.
www.pamatnikkraliky.cz

Po stopách historie finanční stráže
Králický region, ležící na hranicích s Polskem,
je jako stvořený pro pašování zboží. Není proto divu, že je i opředený mnoha romantickými
příběhy o pašerácích a financech. Seznamte se
s historií těchto zajímavých řemesel, která kdysi
živila celé rodiny, ve dvou expozicích – Východočeském památníku celnictví a Pěchotním srubu
K-S 14 „U cihelny“.
V pěchotním srubu, ležícím nad městem Králíky
směrem na obec Dolní Lipka, můžete díky mnoha zajímavým dobovým exponátům a dokumentům poznat historii finanční stráže od roku 1918
až do ukončení její činnosti v roce 1948.
Na tuto expozici přímo navazuje i Východočeský
památník celnictví na Velkém náměstí v Králíkách. Poutavá prohlídka památníku vás provede

celou historii celnictví, od starověku až po 20. století. Poznáte život Josefa Němce, manžela Boženy
Němcové a komisaře finanční stráže. Poslechnete
si unikátní vzpomínky Jaroslava Bednáře, slavného pašeráka v 1. polovině 20. století nebo příslušníků finanční stráže, kteří pašeráky neúnavně
stíhali.

www.cihelna.militaryclub.info

Budete mít možnost si prohlédnout též ukázky
pašovaného kontrabandu a objevit, které komodity se nejlépe pašovaly a jak pašeráci vypadali.
Východočeský památník celnictví v Králíkách je
v letních měsících otevřen vždy od středy do neděle. Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ můžete navštívit od dubna do října, a to od úterý do neděle.
www.muzeumcelnictvi.cz

Výzva pro všechny bikery

a skoků červeného Lesního trailu, který na více
než 5 kilometrech prověří kvalitu jezdce.
Pro opravdové experty je připravena výzva
v podobě černého Mamutího trailu s nejtěžšími
a technicky náročnými skoky a s jízdou v opravdu
těžkém horském terénu. Na tento sešup si připravte mamutí sílu!
Bike region Králický Sněžník – to nejsou jen traily,
ale také více než 60 kilometrů značených lesních
cest a chodníků pro jízdu v nádherném horském
prostředí s dalekými výhledy na blízké vrcholy Jeseníků nebo Orlických hor. Značená červená magistrála vás dovede z rušné Dolní Moravy do údolíček
na Staroměstsku – Hynčic pod Sušinou a Stříbrnic
s pohodovým ježděním po krásných a rozlehlých
loukách s pasoucími se stády krav a ovcí.

Kde najdete kompletní nabídku pro moderní bikery? Okolo Králického Sněžníku. Rodiny i s těmi
nejmenšími jezdci potěší jízda v okolí Suchého
vrchu, kde je připraveno 20 kilometrů singltrekových tratí převážně mírným lesním terénem.
Spustit se můžete též Mlýnským trailem na
Dolní Moravě. Je dlouhý 8 kilometrů a nadchne

Vraťte se do časů našich babiček v Kozím chlívku
v Deštném. Co třeba jejich šišky s mákem?

Horská hospůdka Rampušák v Rokytnici láká na
skvělou zvěřinu i uzená žebra na prkénku.

Těžké osudy řeholníků

Od května spojí Dolní Moravu, Králíky
a Hedeč silniční turistický vláček. Zajistí
mnohem lepší spojení mezi jednotlivými turistickými cíli. Zastaví totiž na Dolní
Moravě u Visty i U Slona, na Hedeči přímo
u kláštera a v Králíkách kromě vlakového
a autobusového nádraží také u Vojenského muzea.

Za chutí s chutí
Připravte si své chuťové pohárky a mlsné jazýčky. V horách i podhůří objevíte stylové restaurace, útulné kavárny a výborné pivovary.

Brno
127 km

Pokračování ze strany 1.

Dalimilova
rozhledna
Znáte Dalimilovu rozhlednu? Kamenná kráska
a znovuzrozený symbol kraje se nachází na vrcholu Větrov ve výšce 918 metrů nad mořem.
Najdete ji jen 2,5 kilometru od horské chaty
Paprsek. Je věrnou replikou původní kamenné
rozhledny Kaiser Wilhelm Turm, která mezi lety
1899 a 1971 stála na vrcholu Králického Sněžníku.
Dalimilova rozhledna je jedinečnou stavbou.
Jde o kamennou dvouvěžovou konstrukci
v historizujícím stylu, vysokou 33 metrů. Z přízemního vstupního sálu s lomenou klenbou,
která spojuje 5 žulových pilířů nesoucích větši-

všechny, co mají rádi pohodovou jízdu s možností dopravy lanovou dráhou na start sjezdů.
Ale to není na Dolní Moravě všechno!
V největší bikové aréně v ČR je připraveno 25 kilometrů trailů všech obtížností. Zkuste modrý
Selský trail, který má 7 kilometrů. Pak se s dostatečným respektem můžete pustit do klopenek

Tratěmi pro cyklisty je protkán masiv Králického
Sněžníku i na polské straně pohoří, kde je připraveno více než 200 kilometrů tratí regionu Singletrack Glacensis. Stezky jsou propojeny i přes
hranice.
Přijeďte si šlápnout do pedálů do opravdového
„bajkového ráje“ – pod Králický Sněžník!
www.sneznik.info

nu hmotnosti stavby, lze vystoupat po točitém
schodišti. To tvoří 130 do sebe zaklíněných
žulových a 38 kovaných schodů. Pak na vás čekají dvě vyhlídkové plošiny osazené cimbuřím,
nesené žulovými krakorci. Vnitřní zatížení velké
věže je rozloženo do 5 sloupů o výšce 10 metrů.
Ty přenášejí váhu na klenbu horního sálu a do
bočních stěn.
Z vyhlídkových plošin poskytuje rozhledna
nádherné panoramatické výhledy na masiv
Králického Sněžníku, Rychlebské hory a hřeben
Hrubého Jeseníku s nejvyšší horou Praděd. Přes
vrchol Větrova vede zelená turistická cesta spojující blízké Staré Město s chatou Paprsek. Zde se
napojuje na hlavní červenou turistickou magistrálu E3 – hřebenovku hojně využívanou nejen
v létě turisty a cykloturisty, ale i v zimě běžkaři
a ski alpinisty.
www.dalimilovarozhledna.cz

11

východní Čechy | léto 2022

Český ráj

Turnov
25 km
www.cesky-raj.info

N. Paka

Sobotka
JIČÍN

Mnichovo
Hradiště
35 km
Libáň
Kopidlno

Hradec Králové
53 km

Nová Paka: skrytá perla
Objevte skrytou perlu ukrytou mezi Českým rájem a Krkonošemi – Novou Paku! Dominantou
města je klášterní chrám Nanebevzetí Panny
Marie z počátku 18. století, který byl po staletí
poutním místem.
V novopackém muzeu se můžete pokochat poklady země i ducha a seznámit se s historií zdejšího kraje. V Klenotnici drahých kamenů, která je
součástí muzea, najdete tři expozice. Jedna vám
nabídne procházku prvohorním pralesem, další

představí výjimečnou sbírku drahých kamenů
a třetí unikátní doklady spiritismu.
Před budovou Klenotnice je vystaven největší
zkamenělý strom svého druhu ve střední Evropě. Měří 8,3 metrů a jeho stáří je přibližně 300
milionů let. Ve vestibulu budovy se nachází rovněž celoročně otevřené informační centrum.
Za návštěvu stojí i pivovar. V impozantní budově se pivo dosud vyrábí tradičním způsobem.

Důkazem jeho kvality jsou mnohá ocenění,
která získalo.
Milovníci sportu si v Nové Pace rovněž přijdou
na své. Možností je spousta: plavecký bazén,
lezecká stěna a několik sportovních center s řadou vnitřních i venkovních aktivit. Nedaleko, ve
Staré Pace, leží Fjordský hřebčín.
Na dosah ruky máte mnoho dalších zajímavých
míst, jako jsou například zříceniny hradů Kumburk a Bradlec, přírodní rezervace Sýkornice,
hrad Pecka nebo rozhledna Kozinec.
www.muzeum.cz

Albrecht
z Valdštejna

Barokní
den v Kuksu

Vypravte se po stopách slavného válečníka a generalissima císařské armády
Albrechta z Valdštejna do jeho někdejšího frýdlantského panství! Zavítejte
do Jičína, na Novopacko, do Mnichova
Hradiště, Frýdlantu či Chebu a objevte
unikátní část naší historie.

Hospitál Kuks, který původně sloužil jako
místo odpočinku vysloužilých vojáků, je
jedním z nejnavštěvovanějších turistických cílů v Královéhradeckém kraji. Tuto
„perlu českého baroka“ si každý spojí se
sochami alegorií Ctností a Neřestí nebo
s jednou z nejstarších lékáren U Granátového jablka. Areál a jeho okolí ale nabízí
mnohem víc!

Průvodcem vám bude brožurka a nově
také mapa s motivační hrou. Při návštěvě každého objektu, který je na mapě
uveden, obdržíte razítko do mapy. Za
tři razítka ze tří různých objektů získáte
odměnu. Jakou? Půjde o pamětní minci putování. Za šest razítek na vás čeká
Valdštejnův blok a tužka. Odměny si
bude možné vyzvednout na razítkovacích místech v regionech označených
logem Albrechta z Valdštejna.

V hlavní budově muzea, postavené v roce 1816
vedle roubenky, na vás čekají další expozice. Zavedeme vás do staré školní třídy. Ti, co mají rádi
zkameněliny, fosilie nebo minerály, si užijí expozici paleontologie. Expozice archeologie vám
nabídne archeologické nálezy na Železnicku od
doby kamenné až po vrcholný středověk.

Roubená chaloupka byla postavena v roce 1789.
Interiér je bohatě zařízen předměty, které vás přenesou do doby našich předků. Od průvodců se
dozvíte, jak se dříve žilo, co se jedlo, kde se spalo,
k čemu sloužily různé nástroje či nádobí a mnoho
dalšího.

Děti rády obdivují zajímavé loutky od akademického malíře Věnceslava Černého a expozice akademického malíře Františka Zikmunda je zase ukázkou jeho pražského ateliéru i s autorovými obrazy.
www.muzeumzeleznice.webk.cz

Hrad Kost v novém
Objevte hrad Kost v novém kabátě! Během rozsáhlé rekonstrukce, která se odehrávala v uplynulých třech letech, bylo stabilizováno skalní
podloží, provedena sanace hradeb, opraveny
a doplněny fasády na hradních budovách a část
nádvoří byla nově předlážděna.

www.albrechtzvaldstejna.cz či facebookový profil @postopachalbrechta.
Koordinátorem a garantem hry je Sdružení Český ráj, z. s.

Překvapením, které rekonstrukce přinesla, je
odhalení základů staveb, jejichž původ s velkou
pravděpodobností sahá až do 13. století. Hrad
je tak zřejmě ještě o století starší, než se dosud
předpokládalo. Vše nasvědčuje tomu, že již ve
13. století stála na jeho místě poměrně velká
kamenná tvrz.
Od letošního roku můžete navštívit nově opravené přízemí Velké bílé věže, kde je ke zhlédnutí

Výlet
s tajenkou
Vydejte se do Kopidlna na výlet za bílými jeleny, polkou a zazděnou služkou!
Jedná se o nenáročnou trasu, která je
dlouhá necelé 4 kilometry a provede
vás městem, kolem rybníka a zámeckým parkem.

model hradu odpovídající jeho podobě v 17.
století. Doplňuje ho vizuální animace stavebního vývoje hradu, včetně pravděpodobné podoby původní kamenné tvrze ze 13. století. Expozici o vývoji hradu podtrhují původní vitrážová
okna, zhotovená v 15. století a patřící tak mezi
nejstarší exponáty na hradě.

Od poloviny června do konce srpna vždy od
pátku do pondělí se na různých místech Jičína
a jeho okolí můžete těšit na pestrý program. Půjde o koncerty, divadla pro děti, komentované
prohlídky a mnoho další zábavy. Některé akce
jsou přístupné zdarma, jako například již tradiční
nedělní koncerty v zámeckém parku. Doporučujeme sledovat kalendář akcí na www.jicin.cz.
Rodiny s dětmi v Jičíně nejčastěji hledají Rumcajse, Manku a Cipíska. A kdo hledá, ten najde! Stačí
zavítat do interaktivní galerie Rumcajsův svět přímo v zámku na Valdštejnově náměstí, která před
letošní sezonou prošla kompletní rekonstrukcí.
Nebo do ševcovny, kde odhalíte, jak vypadal
Rumcajsův život předtím, než se z něj stal loupežník. Vydat se dá i na procházku na vrch Brada, kde
se nachází Rumcajsova jeskyně.
I když též dospělí se rádi potkají s Rumcajsem,
nabízí jim město rovněž další zážitky. Je plné historických památek nejen z doby Albrechta z Valdštejna. Oblíbená je zejména procházka lipovou
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Význam cestovního ruchu jakožto hospodářského odvětví neustále narůstá. Úkolem samospráv
je proto vycházet vstříc potřebám jednotlivých
aktérů a vytvářet podmínky pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu tak, aby příliv cestovatelů
dychtících po poznání nesnižoval komfort domácích obyvatel.
Příkladem toho je například budování sítě cyklostezek, jejichž výstavbu Královéhradecký kraj
každoročně podporuje dotacemi v řádu milionů
korun. Druhou podstatnou oblastí je rozvoj veřejné dopravy v souladu s místními potřebami
a specifiky. Všem cyklistům se již dobře vryla do
povědomí nabídka cyklobusů, které v našem kraji
obsluhují čtyři turistické oblasti – Krkonoše, Český ráj, Orlické hory a Kladské pomezí. Vzhledem
k tomu, že většina těchto lokalit leží v příhraničí,
míří k nám prakticky během celého roku velké

Ti, kteří hledají v Kuksu zábavu na celé
odpoledne, by neměli vynechat jednu
ze tří únikových her nabízených v infocentru. Vnitřní, nazvaná Šporkova skrýš,
vás zavede do temných útrob barokního
sklepení. A díky dvěma venkovním hrám
prozkoumáte s kufrem v ruce plném šifer
dosud neobjevená zákoutí Kuksu. Kukská
kletba je přitom koncipovaná jako rodinná hra, které se mohou účastnit i děti od
9 let. Tím nabídka Kuksu ale nekončí! Prohlédnout si můžete třeba Rentzovo muzeum barokního tisku, Rodinné muzeum
veteránů, Galerii loutek Jiřího Nachlingera nebo České farmaceutické muzeum.

Prachovských skal, na hrad Kost nebo na Trosky je
to odsud coby (Rumcajs) kamenem dohodil.

Mapu trasy, kterou si lze libovolně
prodloužit o procházku kolem obory
a rybníka, si můžete zdarma stáhnout
na webových stránkách www.veldo.cz,
kde najdete dalších více než 200 výletů
s tajenkou.

Proto kraj, jakožto objednavatel veřejné autobusové i železniční dopravy, každoročně ve spolupráci s polskými partnery vypravuje množství
přeshraničních spojů, které mají ulevit přetíženým silnicím a přeplněným parkovištím. O totéž se přirozeně snažíme směrem k tuzemským
návštěvníkům. Ve spolupráci s místní samosprávou pak dlouhodobě pracujeme na koncepčním
řešení dopadů turismu na nejnavštěvovanější
lokality. Věřím, že výsledek uspokojí všechny
strany.
Martin Červíček,
hejtman Královéhradeckého kraje

srdečně vás zvu do Královéhradeckého kraje,
který pro vás pro letní sezonu připravil řadu novinek. Především milovníky historie a technických památek chci pozvat do revitalizované prvorepublikové pevnosti Dobrošov u Náchoda,
která je jedinou kulturní památkou v majetku
kraje. Tvrz se na jaře otevřela po dvouleté náročné a nákladné rekonstrukci, jejímž cílem bylo
zvýšit komfort návštěvníků a zároveň objekt
představit s co největší možnou autenticitou.
Pokud se o vojenskou historii zajímáte, nenechte si prohlídku Dobrošova ujít. Nezapomeňte ale
na to, že v podzemí pevnosti je celoroční konstantní teplota okolo sedmi stupňů Celsia.
Letos mne osobně velice potěšil zápis skupiny
Broumovských kostelů mezi národní kulturní památky. Tento prestižní seznam se rozšířil

Návštěvu některých památek v Královéhradeckém kraji si můžete významně zpestřit a pomocí
mobilní aplikace se podívat na tzv. rozšířenou
realitu. Díky aplikaci Visit.More budete virtuálně
cestovat v čase a zjistíte, jak vypadal hrad
Potštejn nebo Klášter Broumov před stovkami
i tisíci let.

Věřím, že po dvou letech covidových omezení možnost návštěvy turistických zajímavostí
i kulturních akcí využijete, příležitostí bude celá
řada. K dispozici jsou vám turistická informační
centra, jejichž pracovníci vám doporučí známé
i méně známé cíle. Přeji vám nádherné léto
a doufám, že se s vámi na některém z krásných
míst Královéhradeckého kraje potkám.
Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana
Královéhradeckého kraje

Průkopníkem rozšířené reality byl areál v Kuksu,
který byl do aplikace zařazený na jaře 2019. Kromě virtuální prohlídky s odborným výkladem
zde spatříte již neexistující stavby, jako jsou
Lázně Kuks. Zároveň se dají libovolně přesouvat
slavné Braunovy sochy Ctností a Neřestí. V aplikaci je také nedaleká sochařsko-krajinářská realizace Braunova Betléma, jejíž původní podobu
můžete na svém telefonu rovněž vidět.
Po Kuksu následoval Archeopark Všestary, kde
si především děti užijí zobrazení 3D mamuta
nebo se dozví, jak by pravděpodobně vypadal
jejich dům, co by v pravěku nosily a jedly. Později přibyl hrad Potštejn, národní kulturní památka
Broumovský klášter, hrad Trosky v Libereckém
kraji a nově také Tvrz Hanička, hrad Hukvaldy
v Moravskoslezském kraji nebo podzemí město
Osówka v Polsku.

Královéhradecký kraj byl prvním krajem v republice, který začal pomocí mobilní aplikace
tuto možnost nabízet. Aplikace Visit.More je ke
stažení pro všechny majitele mobilů či tabletů
podporujících operační systémy Android a iOS.

Pokud si atmosféru Kuksu zamilujete, zůstaňte tu přes noc a probuďte se s pohledem z okna přímo na hospitál. Ubytovat
se můžete v jednom ze čtyř apartmánů
s barokním nádechem. Více informací se
dozvíte na webu www.zkuskuks.cz.

o deset kostelů a jednu kapli, které se nacházejí
v Broumovském výběžku. Unikátní spojení barokní architektury převážně z dílny otce a syna
Dientzenhoferových s krajinou pískovcových
skalních měst bude jistě silnou zbraní v kandidatuře města Broumova na titul Evropské město
kultury roku 2028.

Do minulosti technologiemi budoucnosti

U vybraných, turisticky významných atraktivit
v kraji díky aplikaci nahlédnete do minulosti
technologiemi budoucnosti a lépe si tak představíte, jak žili naši předci nebo jakou podobu
měly památky při své dostavbě.

Přes léto se v Kuksu také pořádají tematické jarmarky pod širým nebem, které
jsou plné chutí, vůní, řemesel a hravosti.
Zdarma můžete zavítat na sváteční, labužnický nebo tradiční jarmark. Nabitý
kulturní program doplňují i hudební
akce, jako jsou populární muzikály Dracula, Děti ráje, Muž se železnou maskou
nebo Noc na Karlštejně. Ty se konají pod
širým nebem za každého počasí. V kostele Nejsvětější Trojice se pořádá mezinárodní festival klasické hudby Hudební
léto Kuks a na dalších místech areálu
multižánrový festival barokního a barokem inspirovaného umění festival THEATRUM KUKS.

www.kost-hrad.cz

množství návštěvníků ze sousedního Polska a například v okolí hojně vyhledávaných Adršpašsko-teplických skal je již absorpční kapacita odstavných parkovišť vyčerpaná.

Milí návštěvníci,
Jen pár kroků od kaskádového schodiště
najdete na břehu Labe oficiální turistické
informační centrum. Sídlí v památkově
chráněné secesní Jeschkeho vile a je otevřeno denně od dubna do října. Kromě
tradičních turistických suvenýrů si tady
můžete zakoupit i skutečně ojedinělé
kousky, například barokní parfém nebo
bylinný likér podle originální receptury
z hospitálu. Ochotní pracovníci vám poskytnou kompletní informační servis, pro
zájemce pořádají i prohlídkové okruhy
Braunova Betléma. Autorem této unikátní sochařsko-krajinářské realizace
byl na přání hraběte Františka Antonína
Šporka významný barokní sochař Matyáš
Bernard Braun. Betlém je od roku 2002
chráněný jako národní kulturní památka.

V letošní sezoně jsou připraveny čtyři okruhy.
Navštívit můžete hradní paláce s výkladem
historie rodiny Kinských, středověkou mučírnu
s výkladem trestního a hrdelního práva v 16. až
18. století, zkrácený okruh zaměřený na stavební vývoj objektu nebo absolvovat rovnou kompletní prohlídku celého hradu.

alejí do Valdštejnské lodžie. Jičín je navíc skvělým
výchozím místem pro výlety do Českého ráje. Do

Jak sladit turisty a místní?

Pozvánka do kraje

Seznámíte se tu se slavnými rodáky
a pověstí o zazděné služce. Poznáte zde
také místa, na která vzpomínal známý
spisovatel, scénárista a herec Zdeněk
Svěrák ve filmu Po strništi bos.

Prodloužené víkendy v Jičíně
Jičín. To je město Albrechta z Valdštejna, loupežníka Rumcajse a také brána do Českého ráje.
I v létě pro vás má zajímavou nabídku. Nese název Prodloužené víkendy.

Novinky z Královéhradeckého kraje

Společníkem při poznávání vám bude
také webový portál:

Železnice a její muzeum
Vše o pěstování a zpracování lnu se dozvíte v muzejní chaloupce v malebném městečku Železnice
u Jičína. Uvidíte, jak se len zpracovával, jak se předlo na kolovrátku či tkalo na tkalcovském stavu. Navíc si to budete moci sami vyzkoušet! Připravena
je i soutěž, ve které si můžete prověřit, jak se vyznáte v druzích přízí.
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Cyklobusové linky opět vyjíždí
I letos se v Královéhradeckém kraji v letní sezoně
rozjedou turistické autobusy s možností přepravy jízdních kol. Jejich propagace bude poprvé
zajištěna jednotným grafickým vizuálem.
Cyklobusové linky vyjíždí v sobotu 28. května do
všech turisticky atraktivních koutů Královéhradeckého kraje, a to v oblastech Krkonoše, Orlic-

ké hory, Český ráj a Kladské pomezí. Svůj provoz
ukončí na konci září.
V Krkonoších se můžete svézt například až ke
Špindlerovce, do Pece pod Sněžkou nebo na
Pomezní Boudy. V Kladském pomezí využijte
cyklobusy k výletům do Adršpašsko-teplických
skal, na Náchodsko, do Krkonoš, nebo se vydej-

te k sousedům do Polska do cyklisty oblíbeného
Karłówa. V Orlických horách se dostanete na Šerlich, do Neratova nebo do Rokytnice. V Českém
ráji díky cyklobusům zavítáte k Prachovským
skalám, Jinolickým rybníkům i na Hrubou Skálu.
Snahou Královéhradeckého kraje, který provoz
cyklobusů z velké části financuje, je udržovat
i nadále jejich popularitu a využití. V roce 2021
cyklobusy přepravily celkem 6 360 kol, nejvíce
do oblasti Orlických hor.
Detailní informace o provozu cyklobusů vám
rádi poskytnou pracovníci turistických informačních center v kraji, kde získáte i tištěné jízdní řády. Kompletní jízdní řády a další informace
k provozu cyklobusů najdete na webu: www.
dopravakhk.cz/turisticke-autobusy-s-prepravou-kol.html.

Dáreček za vyluštěnou tajenku na vás
čeká v Kulturním a vzdělávacím centru
v Kopidlně nebo v Cukrárně na náměstí.
Na webových stránkách města www.
kopidlno.cz rovněž najdete všechny
potřebné informace. Adresa Turistického informačního centra je Hilmarova 86,
507 32 Kopidlno, telefon 776 080 190,
e-mail kvc@kopidlno.cz.
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Novinky z Pardubického kraje

Hurá na Zelenou bránu!

Malí návštěvníci se tu během prohlídky seznámí
nejen s pověstmi o vzniku erbu pánů z Pernštejna a pánů z Pardubic. Výstup na věž se dá zpestřit
hrou nazvanou Tajemství Zelené brány. O co jde?
Na základě veršovaných indicií je třeba vyluštit
tajenku a poté ještě prokázat trochu odvahy. Nebojte, odměna bude samozřejmě následovat…
Děti si tu mohou vyzkoušet rovněž roli tiskaře,
písaře či stavitele v Koutku malého kronikáře
v předbraní, kde jsou pro ně připravena originální
razítka. Stačí je správně seřadit, ověřit „stavitelský
postup“, namočit do tiskařské podušky, otisknout
na papír a vzít si vlastnoručně postavenou bránu
domů.
A což takhle si zahrát na písaře a zkusit i psaní
brky? Připravené pohlednicové kartony si každý
může nazdobit podle své fantazie a potisknout
třeba „Zelenobranským kašpárkem“.

Z ochozu Zelené brány je při pěkném počasí ne
opakovatelný výhled nejen na Pardubice. Důvodů, proč navštívit tuto dominantu města, je však
více. O letních prázdninách během pátečních

a sobotních večerů můžete na Zelené bráně pozorovat západy slunce. Vyhlídková věž bude otevřena až do 22. hodiny. Věřte, že při pohledu na tu
krásu zajásá srdce snad každého romantika.

Země Keltů
Zemi Keltů najdete v Železných horách v Nasavrkách a okolí, v krajině, která pamatuje keltské
osídlení. Jde o neziskový projekt Boii z. s.
Středobodem Země Keltů je Keltský skanzen
Nasavrky – rekonstrukce oppida, keltského
města, rozkládající se na ploše 3,5 hektaru. Původní oppidum se nachází v Hradišti u Českých
Lhotic.
V obvyklé otevírací dny je možné se vydat
do oppida s průvodcem a nechat si vyprávět
o keltské historii či si skanzen projít po vlastní
ose s textem a mapou. Oblíbeným lákadlem
jsou zvířátka. V oppidu lze potkat například
ovce, kozy a polodivoká prasata.

Kromě klasických prohlídkových dní se chystá
řada akcí, například Oživlý skanzen, Keltský dětský den, Dny řemesel, Mezinárodní festival keltské kultury Lughnasad, Medokvas, Jablkobraní,
Archeoden, Samhain a Skanzen předvánoční.
Ke skanzenu patří rovněž Hostinec U Dubového Kelta, kde kromě keltských a nekeltských
pokrmů můžete potěšit své chuťové buňky též
medovinou i točeným pivem.
Podrobnosti o všech akcích, otevírací době,
vstupném či hostinci se dozvíte na webových
stránkách www.zemekeltu.cz a na Facebooku.

Nejoblíbenějším místem vodních radovánek,
mezi kterými nechybí windsurfing, wakeboarding nebo paddleboardy, je písečný břeh
u Auto-kempu Seč Pláž. Půjčte si tu šlapadlo
nebo lodičku a vydejte se kolem ostrova pod

skalními stěnami se zříceninou hradu Oheb,
z kterého mimochodem pořídíte nejlepší snímky Sečské přehrady.
V hotelu Jezerka si můžete vybrat ze spousty volnočasových aktivit, kromě bazénu
s brouzdalištěm také horolezeckou stěnu, tenisové i multifunkční hřiště či beach volejbal
nebo si půjčit segway či kolo. V případě nepříznivého počasí nabízí areál bowling, squash
& fitness nebo střelnici. Večer si po náročném
dni zajděte do wellness prohřát kosti a povolit
svaly. Wellness & Spa nabízí několik saun, vodní
relaxace nebo odpočinkových zón.

Do další sezony hrad přichystal několik
novinek. Během zimy se uskutečnila další etapa rekonstrukce. V druhém podlaží
prošlo obnovou severovýchodní křídlo.
Nabídne vám ukázku toho, jak mohla
vypadat v začátcích minulého století domácnost správce panství. Jedná se o šest
místností s dobovým vybavením.
O patro výš, v severovýchodním křídle
třetího podlaží, vznikly zajímavé prostory
uzpůsobené pro krátkodobé výstavy. Ty
by měly mít konkrétní tematické zaměření. A to proto, abyste tu vždy, při každé
návštěvě, měli možnost najít něco nového.
Také letos se na Rychmburku chystá
řada akcí. Hlavní atrakcí by měly být opět
Hradní slavnosti. Těšit se můžete i na
koncerty v hudebním sále nebo dětská
divadelní představení. Svou nabídkou
přispěje též hradní galerie.
Čekají na vás rovněž další novinky, ale
o těch se dozvíte až přímo na hradě.
A proto ani letos nezapomeňte navštívit
Rychmburk!
www.rychmburk.cz

Plno aktivit
pro všechny

Nedaleko Seče naleznete také další zajímavé
turistické cíle – vápenku v Třemošnici, zříceninu hradu Lichnice s rozhlednou Miladou, zříceninu hradu Rabštejnek a Strádov nebo skanzen
Země Keltů v Nasavrkách a Muzeum v přírodě
Vysočina na Veselém Kopci.
www.navstevnik.cz
www.jezerka.cz

Česká stopa
v Evropě
Vydejte se po české stopě v Evropě! Zapojte se do
letní fotosoutěže pro amatérské fotografy, kterou
vyhlašují Europe Direct Hradec Králové, Europe
Direct Pardubice, Eurocentrum Pardubice a Eurocentrum Hradec Králové.
Letošní ročník fotosoutěže souvisí s předsednictvím České republiky v Radě Evropské unie
a Evropským rokem mládeže. Je proto zaměřen
na Čechy v Evropě a jejich přínos pro Evropskou
unii, stejně jako na dobrovolnictví a pobyty Čechů v zahraničí.
Do soutěže budou přijímány fotografie od 1. července do 30. září 2022, které byly pořízeny v zemích, které jsou k termínu vyhlášení tohoto klání
členskými státy Evropské unie.
Kategorie jsou tři: Češi píší dějiny (sem patří architektura, objevy či kultura), Češi cestují (jak cestujeme, zahraniční pobyty) a Češi pomáhají (dobrovolnictví a humanitární projekty).
O vítězích všech tří tematických kategorií rozhodne odborná porota složená z profesionálních
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fotografů. Speciální cenu bude mít rovněž veřejnost. Kdo ji získá? Ten, kdo dosáhne nejvyšší počet „To se mi líbí“ na facebookovém profilu soutěže @fotosoutezEU. Na něm najdete kompletní
pravidla a bude zde v průběhu soutěže vytvoře-

no album se všemi fotografiemi. Hodnocení i hlasování se bude odehrávat od 3. do 14. října 2022.
Na soutěžící čekají zajímavé ceny, tak neváhejte
a foťte!

Novinky z Pardubického kraje

Pozorovatelna civilní obrany u Mikulovic
Pozorovatelny civilní obrany vznikly jako reakce na tzv. studenou válku u významných měst
a továren. V okolí Pardubic se nacházejí čtyři
objekty. Pozorovatelna civilní obrany u Mikulovic s krycím jménem „Ivana“ byla vybetonována
jako první v pořadí 24. dubna 1964. Jedná se
o jeden ze dvou objektů v České republice, který
je plně vybavený a přístupný veřejnosti jako muzeum. Na povrchu je možno spatřit pouze zvon
a vchodovou šachtu. Zbytek objektu leží pod
povrchem, aby odolal vlivům případné tlakové
vlny po výbuchu a následné radiace.
Pozorovatelnu civilní obrany najdete na Mikulovickém kopci a je v majetku obce Ostřešany, pro
kterou ji spravuje Military klub Ostřešany, z.s.
Ve dnech jejího otevření je možné si ji společně s průvodcem prohlédnout plně vybavenou.
K návštěvě doporučujeme pevnou obuv.
Více informací naleznete na Facebooku Pozorovatelna civilní obrany a na webových stránkách
www.military-klub-ostresany9.webnode.cz.

www.zelenabrana.eu
Za pozornost stojí domy a jiné objekty. Minulý
rok tu vznikl dům náčelníka a nyní se pracuje
na jeho vnitřním zařízení. Přes zimu byl také
zútulněn dům hrnčíře a postaven nový přístřešek pro ovce.

Za pokladem
na zámek!

Hrad Rychmburk jde letos do své druhé
turistické sezony. Ta loňská zkušební byla
úspěšná. Do samotného hradu zavítalo
přes 9 500 turistů. Vzhledem k volnému
přístupu na nádvoří a do restaurace Hradní spižírna se odhad celkové návštěvnosti
pohybuje kolem více než 13 000 turistů.
Odehrála se tu i řada kulturních akcí. Největší úspěch sklidily Hradní slavnosti.

Už víte, komu pohlednici pošlete? Poštovní
známku lze zakoupit přímo na recepci Zelené
brány. Pokud budete chtít, pohled dokonce odešlou za vás…

Léto na Seči
Sečská přehrada a její okolí je největší a nejvyhledávanější rekreační oblastí v krajině Železných hor. Ubytujete se tu v autokempu nebo ve
čtyřhvězdičkovém hotelu Jezerka s rozsáhlým
wellness centrem.

Hrad
Rychmburk

východní Čechy | léto 2022

Výpravy do podzemí vždy slibují chvíle
vzrušení, napjatého očekávání a překvapivých objevů. Hluboké sklepení
pardubického zámku zve dospělé i děti
na výpravu do světa peněz, pokladů
a podivuhodných příběhů. Východočeské muzeum v Pardubicích tu otevřelo numismatickou expozici Peníze si do
hrobu nevezmeš.

Martin Netolický,
hejtman Pardubického kraje

Jedna velká
rodina

Dozvíte se, jak se svatý Václav zapsal do
dějin českých mincí a proč už neplatíme zlatem. Spolu s českým stříbrným
tolarem se vydáte na dalekou pouť za
Atlantik a nahlédnete do tajů medailérského umění. Ti šikovnější si zkusí
vlastnoručně vyrazit svou minci podle
tisíc let starého českého denáru. Jádro
expozice pak tvoří trezorová místnost,
ve které září denárový „poklad století“ z počátků české státnosti, nalezený
u Chýště na Pardubicku.

Pardubický a Královehradecký kraj jsou regiony,
pro které je typické nepřeberné množství zajímavostí a atraktivit spojených nejen s nabídkou
kulturních památek, ale i přírodních krás.
Oba kraje mají společnou také snahu o podporu
aktivního života rodin a seniorů. A právě pro ně
jsou určené slevové programy Rodinných pasů
a Senior pasů.
Zaregistrujte se zdarma a vydejte na cesty!
S kartičkou slevového pasu lze ušetřit nejen na
vstupném, ale třeba i na ubytování. Navíc můžete jejich výhody uplatnit také v dalších krajích
České republiky.

www.vcm.cz

Novinky
i zážitky
Letní počasí je jako stvořené k poznávání Pardubického kraje – a věřte, že
vám toho může nabídnout opravdu
hodně. Na kolo doporučuji Pardubicko.
Kam oko dohlédne, všude samá rovina. Jediný výšlap vás čeká v případě, že
se rozhodnete zavítat na Rumburakův
hrad.
Na Orlickoústecku ale kolo raději odložím a vydám se do hor pěšky. Masiv
Králického Sněžníku odmění turisty
krásnými výhledy. A zchladit se pak
můžete v jednom z objektů Králické
pevnostní oblasti. Za vodními radovánkami doporučuji vydat se k Sečské
přehradě. A pokud voda není nic pro
vás, za památkami jeďte třeba do Litomyšle nebo Poličky.
Pardubický kraj nabízí opravdu nepřeberné množství míst, která stojí za to
navštívit. Letos navíc na turisty čeká
velké množství novinek, a tak věřím, že
opravdu každý si vybere!

Léto v našem kraji vybízí k celé řadě aktivit, a to opravdu pro všechny, od rodin
s malými dětmi přes milovníky historie
až po aktivní turisty či cyklisty. Osobně
bych chtěl všechny návštěvníky pozvat
na Králicko, které všechny výše zmíněné
možnosti nabízí. Rodiny s dětmi zaujme
nespočet aktivit v horském středisku na
Dolní Moravě, které se dnes řadí mezi
největší v republice. Celé Králicko je pak
unikátní svojí sítí předválečných pevností v čele s tvrzí Bouda, která je v majetku našeho kraje. V loňském roce jsme
dokončili obnovu vstupního objektu do
podoby roku 1938. Po vybudování provozní budovy se tak jedná o další důležitý krok ke zvýšení atraktivity této unikátní památky, na kterou se ti zdatnější
z vás mohou vydat nejen pěšky, ale také
na kole. I když se jedná o náročnější
trasy, tak věřím, že vám vynaloženou
námahu mnohonásobně vynahradí
prožité zážitky při prohlídce této nejzachovalejší stavby svého druhu na území
České republiky.

Kdy je letos otevřeno:
18. – 19. 6., 2. – 3. 7., 27. – 28. 8., 24. 9.
V případě nepříznivého počasí se akce ruší.

Alexandr Krejčíř, radní Pardubického
kraje zodpovědný za cestovní ruch

Více informací o slevových programech a možnost registrace zdarma najdete na:
www.rodinnepasy.cz a www.seniorpasy.cz.

Po stopách tradic
Vydejte se po stopách tradic do Pardubického
kraje! Ten nabízí spoustu zajímavostí nejen pro
milovníky historie, ale i pro vyznavače kulturních a společenských zážitků, přírodních krás či
unikátních technických památek.
S bohatou řemeslnou tradicí se můžete seznámit
na celé řadě pozoruhodných míst. Jedním z nich
je například Muzeum v přírodě Vysočina, které
letos slaví 50. narozeniny. Přijeďte se podívat,
jaké dárky si pro vás v tomto roce nachystalo!

které zde byly postaveny ve druhé polovině 18.
století. Ve zpřístupněných roubenkách si můžete prohlédnout dílny a obydlí tkalce, hračkáře,
ševce, pilníkáře nebo továrního dělníka.
Další pozoruhodnou tradicí Pardubického kraje jsou koně. Chovem těch starokladrubských
vás provede Muzeum starokladrubského koně

Švýcárna ve Slatiňanech. Ve vitrínách tohoto
muzea jsou k vidění i sbírky bičů, sedel či chomoutů. Děti s rodiči si tu mohou osedlat koníka, který dostal jméno Švýcárek nebo vyzkoušet, jak se sedí v kočáře. Nechybí ani houpací
a plyšoví koníci.
www.vychodnicechy.info

Za pozornost zcela jistě stojí unikátní expozice
na Veselém Kopci. Muzeum v přírodě v současné době čítá na tři desítky objektů. Ty společně
tvoří osadu, která přináší věrohodné svědectví
o životě, práci a zábavě drobných zemědělců
od poloviny 19. století do poloviny 20. století.
Chaloupky jsou bohatě vybaveny předměty
vytvářejícími atmosféru, která vás přenese do
minulosti. K vidění je tu i jedinečná kolekce
technických památek na vodní pohon. Patří
k nim mlýn s varnou povidel, stupník na tříslo,
olejna a pila.
Veselý Kopec též představuje jedno z míst, kde
se konají masopustní obchůzky v tradičních
maskách. Tento unikátní zvyk z Hlinecka je
od roku 2010 zapsán na prestižním Seznamu
nemateriálního kulturního dědictví lidstva organizace UNESCO. Populární rej maskovaných
postav se pravidelně odehrává na konci masopustního období, které začíná po svátku Tří
králů a končí v úterý před Popeleční středou.
Pokud jste náhodou nestihli masopust v zimě,
nenechte si ujít výstavu na Veselém Kopci,
která je věnována masopustním obchůzkám
v jednotlivých vesnicích, popisu průběhu obchůzky i poslání masek. Také v hlineckém Betlémě naleznete v jednom domku expozici, která vám představí tradiční kostýmy i atmosféru
obchůzky. A to prostřednictvím množství fotografií a krátkého filmového dokumentu. Bohatá je též nabídka doprovodných programů,
které přibližují různé zvyky a tradice.
Za roubenými chaloupkami se vypravte také
do nedalekého Hlinska, do jeho historické části
zvané „Betlém“. Památková rezervace lidové architektury Betlém Hlinsko byla vyhlášena v roce
1995 s úmyslem zachovat jedinečný urbanistický celek roubených domků ve středu města,
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Soutěž

1 | Po dně křídového moře

4 | Údolím řeky Svitavy

2|

Kolem východočeského
Karlštejna

3 | Za rytířem Toulovcem

Délka: 18,7 km Náročnost:

Délka: 31,8 km Náročnost:

Délka: 37 km Náročnost:

Zajímavosti na trase: Městské muzeum Skuteč, Náves
Zbožnov, Anenské údolí, Vrbatův Kostelec, Andrusivův lom,
Žulová stezka Horkami

Zajímavosti na trase: Zámek Karlštejn, Čtyři palice, Pustá
Rybná - polygonální stodola, Muzeum historických moto
cyklů, Evangelický kostel Svratouch, Kaplička sv. Jiljí

Zajímavosti na trase: Zámek Litomyšl, Portmoneum, Andělská vyhlídka, Náměstí Litomyšl, Toulovcovy maštale, Toulovcova rozhledna

6 | Z Dolní Moravy do Stříbrnic

7 | Pardubickem za zvířectvem

5 | Za zážitky do Orlických hor

Délka: 36,9 km Náročnost:

Délka: 29,7 km Náročnost:

Délka: 29,6 km Náročnost:

Délka: 39,9 km Náročnost:

Zajímavosti na trase: Náměstí Svitavy, Městské muzeum ve
Svitavách, Sváťova zážitková cesta, Vodárenský les ve Svitavách, Březovský trail, Rozhledna Járy Cimrmana

Zajímavosti na trase: Náměstí Jablonné nad Orlicí, Pozorovatelna Jamné, Kramářova chata, Singltrek Suchák, Čenkovice
– Filipův pramen, Hradiska

Zajímavosti na trase: Mamutíkův vodní park, Mamutí horská dráha, Adrenalin park, Trail park Dolní Morava, Stezka
v oblacích, Rozhledna Twiggy, vrch Štvanice

Zajímavosti na trase: Africké muzeum Holice, Naučná stezka Viselce, Zookoutek Vysoké Chvojno, Arboretum Vysoké
Chvojno, Ranč Bělečko, Kočkovité šelmy Chvojenec

8 | Po stopách koňských kopyt

9|

Po Hradecku nejen
za tradicemi

10 |

Za výhledy
do Orlických hor

11 |

Za horníky a spisovateli
v Kladském pomezí

Délka: 82,4 km Náročnost:

Délka: 48,1 km Náročnost:

Délka: 21 km Náročnost:

Délka: 36,6 km Náročnost:

Zajímavosti na trase: Zámek Karlova Koruna v Chlumci n.
Cidlinou, Biopark Štít, Národní hřebčín Kladruby nad Labem,
Lázně Bohdaneč, Závodiště Pardubice, Zámek Pardubice

Zajímavosti na trase: Divadlo Drak, Stříbrný rybník, Podorlický skanzen Krňovice, Třebechovické muzeum betlémů,
Kaple Zjevení Páně ve Smiřicích, Muzeum východních Čech

Zajímavosti na trase: Poutní místo Rokole, Kaple Panny Marie Sněžné, Kaple Panny Marie Polom, Rozhledna na Feistově
kopci, Rozhledna Šibeník, Zřícenina hradu Frymburk

Zajímavosti na trase: Důl Bohumír, Rozhledna Žaltman,
Bunkr Pod Kolčarkou, Jiráskův rodný dům Hronov, Jiráskovo
divadlo Hronov, Mlýn Dřevíček

Hrací karta
12 |

Broumovskem po stopách
Dientzenhoferů

13 |

Krkonošský okruh
bez hor

Délka: 38,4 km Náročnost:

Délka: 39,2 km Náročnost:

Zajímavosti na trase: Klášter Broumov, Dřevěný hřbitovní
kostel, Broumovské stěny, Kostel sv. Máří Magdaleny v Božanově, Pivovar Broumov, Muzeum pivovarnictví

Zajímavosti na trase: Zámek Vrchlabí, Čtyři historické domky, Vrchlabí, Náměstí Hostinné, Kostel sv. Václava v Rudníku,
Muzeum Podzemí Krkonoš Černý Důl, Lanovka Černý Důl

14 |

Podkrkonošský okruh
s výšlapem na Zvičinu

15 |

Okolo zřícenin
v Českém ráji

Délka: 35,3 km Náročnost:

Délka: 34,2 km Náročnost:

Zajímavosti na trase: Erbenova cukrárna v Miletíně, Kaple
Nanebevzetí Panny Marie v Třebihošti, Raisova chata na Zvičině, Hotel pod Zvičinou, Muzeum Dvůr Králové, Safari Park
Dvůr Králové

Zajímavosti na trase: Městské muzeum Nová Paka, Dřevěný
kostel Nová Paka, Zřícenina hradu Bradlec, Alainova věž, Vlastivědné muzeum Železnice, Dřevěnice

Vaše dovolená
v sedle
HRAJTE s námi ve velké letní souteži a ZÍSKEJTE značkové
jízdní kolo, zážitkové pobyty a programy na východě Čech!
Více na www.cyklopecky.info
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