
Tipy na výlety za památkami východních Čech 

 

Pokud se chystáte na dovolenou do východních Čech a rádi navštěvujete hrady a 

zámky, mám pro vás několik lákavých tipů na památky, které byste určitě 

neměli minout. 

 

Zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou patří mezi nejvýznamnější 

barokní stavby u nás. Při prohlídce se seznámíte s dějinami rodu Kinských. 

Okolí zámku je velice rozlehlé a troufnu si tvrdit, že právě na podzim bude v 

přilehlém parku naprosto nádherně. Na zámku lze objednat svatební obřady, 

probíhá zde také během roku spoustu akcí pro děti.  

 

Pardubický zámek je renesanční stavba, kterou najdete v blízkosti historického 

centra Pardubic. Na zámku sídlí Východočeské muzeum, můžete zde navštívit 

různé tematické výstavy. Okolí zámku je velice příjemné, pokud vyrazíte i do 

„podzámčí“ a projdete si Tyršovy sady, můžete se občerstvit v krásné moderní 

kavárně. 

 

Kunětická hora je zřícenina hradu z počátku 15. století a nachází se v obci 

Ráby nedaleko Pardubic. Se svými dětmi se můžete zastavit v podhradí na 

dětském hřišti, najdete tam také výběhy s menšími zvířaty. Kunětická hora 

nabízí tři prohlídkové okruhy. V červenci probíhá pod Kunětickou horou 

každoročně dvoudenní hudební festival České hrady. I v podzimním hávu, kdy 

se „Kuňka“ halí do hřejivých zlatavých tónů, má své kouzlo. Nedaleko Kuňky 

najdete také perníkovou chaloupku. Na její návštěvu byste s dětmi určitě neměli 

zapomenout. 

 

Zámek Hrádek u Nechanic najdete nedaleko Hradce Králové. Jde o 

novogotickou stavbu s jasně oranžovou fasádou, takže ho jistě nepřehlédnete. 

Zámek svým návštěvníkům umožňuje vánoční prohlídky i koncerty, velikonoční 

prohlídky a v létě si můžete v blízkém okolí zahrát golf. 

 

Zámek Častolovice se nachází v okrese Rychnov nad Kněžnou. Pro jeho 

návštěvu bych vám doporučila léto, protože zámek se pyšní nádhernou růžovou 

zahradou a kdy jindy se nechat opájet vůní růží než v jejich plném květu. Děti 

jistě ocení zámeckou mini ZOO, kde mohou pobíhat například mezi volně 

puštěnými králíčky. Prohlédnout si samozřejmě můžou spoustu dalších zvířat 

včetně lam a jelenů. Zámek Častolovice je pro rodinu s dětmi naprosto úžasná 

záležitost. 

 

Nemusíte jezdit daleko a objevíte další zámecké zastavení, a sice zámek 

Doudleby nad Orlicí. Jde o renesančně-barokní stavbu a zámek si jistě 

zapamatujete i díky kobercovému sgraffitu, který pokrývá nejen vnější zdi 



zámku, ale také zdi nádvoří i komíny. Na zámku se konají tradiční farmářské 

trhy a natáčel se zde například film Juraje Jakubiska Bathory. 

 

Nový zámek v Kostelci nad Orlicí pochází z první poloviny 19. století a je 

chráněn jako kulturní památka České republiky. Nachází se v přírodní rezervaci 

Kostelecký zámecký park a je postaven v empírovém stylu. K zámku přiléhá 

nádherný zámecký park se spoustou květinových zákoutí a vybízí tak k 

příjemným procházkám. Zámek nabízí spoustu kulturního vyžití od výstav, 

koncertů, festivalů, po poklidné posezení v Toniově zámecké kavárně. 

 

Kam se určitě musíte podívat, tak to je Smetanova Litomyšl. Teď nemám na 

mysli populární národní festival, nýbrž zámek v Litomyšli. Jde o renesanční 

stavbu a najdeme ji také na seznamu Světového dědictví UNESCO. K zámku 

přiléhají krásné zahrady, do kterých je zákaz vstupu s pejsky. Kromě prohlídky 

zámku, kterou vřele doporučuji, jelikož interiéry zámku jsou nádherné, navštivte 

rovněž obrazárnu a zámecká sklepení.  

 

Pokud vám zbyde čas, určitě si projděte i Klášterní zahrady, které najdete 

nedaleko litomyšlského zámku. 

 

Nedaleko Litomyšle se nachází další zámek a ten bude mým posledním tipem. 

Jde o rokokový zámek Nové Hrady. Je to úchvatná stavba s ještě krásnějšími 

zahradami. Najdete zde například Francouzskou zahradu, Bílou zahradu, 

Rozárium, Italskou zahradu, Parkánovou zahradu a další překrásná zákoutí 

včetně zeleného labyrintu. V zámeckém areálu můžete také navštívit muzeum 

cyklistiky nebo Galerii klobouků. Návštěva tohoto místa pro vás jistě bude 

nezapomenutelným zážitkem. 

 

Jak vidíte, východní Čechy jsou na interesantní památky velice bohaté a to jsem 

zmínila pouze několik z nich. Užijte si svou dovolenou v tomto krásném kraji. 

 


