
Památky v Královéhradeckém kraji 
ve správě Národního památkového ústavu

Prohlídka objektu jako dárek

Hospital Kuks

Náchod

Opočno

Hrádek u Nechanic

Ratibořice

Prohlídku uvedených objektů lze 
věnovat formou dárkového poukazu, 
který vám zašleme domů, platnost 
poukazu až jeden rok. Poukaz je 
na kvalitním papíře a je vhodným 
dárkem pro všechny příležitosti. Více 
na webových stránkách jednotlivých 
objektů.

Barokní komplex v údolí řeky 
Labe založil hrabě František 
Antonín Špork. Původní vy-
užití hospitalu dodnes připo-
míná barokní lékárna, která 
je jednou z nejstarších v Ev-
ropě, kromě ní je přístupný 
i klášterní kostel a pod ním 
umístěná hraběcí hrobka. 
Prostor před průčelím hospitalu zdobí sochy Ctností a Neřestí z dílny 
Matyáše Bernarda Brauna, který je autorem i nedalekých pískovco-
vých reliéfů v místě zvaném Betlém. 
Možnost svatebních obřadů, vzdělávacích aktivit, v nabídce i tradiční 
kulturní akce – hudební festivaly, jarmarky, vinobraní, recitály a další. 
V areálu také tradiční bylinková zahrada.

NKP Hospital Kuks, 544 43  Kuks
tel.: +420 724 663 535, kuks@npu.cz
GPS: 50°23´52˝N, 15°53´22˝E

 Hospital Kuks – národní kulturní památka

Původně gotický hrad byl 
do dnešní podoby přesta-
věn v 16. a 17. století. Jeho 
nejvýznamnějšími majiteli 
byli Piccolominiové, kteří 
jeho interiéry (např. kaple 
a Španělský sál) vyzdobili 
vzácnými freskami a štuko-
vou výzdobou. V současné době jsou zpřístupněny čtyři interiérové 
expozice, věž s hladomornou, středověké sklepení, vyhlídková terasa. 
V zámeckém příkopu jsou chováni medvědi. 
Zámek nabízí noční prohlídky, zkrácené prohlídky pro rodiny s dětmi, 
kdy se děti mohou obléknout do kostýmů, možnost svatebních obřadů 
i komerčních pronájmů, kulturní akce.

Státní zámek Náchod, Zámek 1282, 547 01  Náchod
tel.: +420 491 426 201, nachod@npu.cz
GPS: 50°25´7˝N, 16°9´43˝E

Renesanční zámek nad údo-
lím Zlatého potoka vystavěl 
na základech gotického 
hradu český šlechtický rod 
Trčků z Lípy ve 2. polovině 
16. století. Další majitelé, Co-
lloredo-Mansfeldové, upravili 
zámecké interiéry do dnešní 
podoby a soustředili v nich 
bohaté sbírky obrazů, nábytku a zbraní. Zámek je obklopen rozsáh-
lým krajinářským parkem. Návštěvníky správa zámku zve na noční 
a kostýmované prohlídky, kulturní akce, odborné přednášky, možnost 
svatebních i komerčních pronájmů.

Státní zámek Opočno, Trčkovo náměstí 1, 517 73  Opočno
tel.: +420 494 668 216, opocno@npu.cz
GPS: 50°15´54˝N, 16°6´55˝E

Zámek Hrádek u Nechanic 
byl postaven v letech 1839–
1857 Františkem Arnoštem 
hrabětem z Harrachu jako 
reprezentační rodové sídlo. 
Předlohou pro exteriéry i in-
teriéry zámku se stala anglic-
ká šlechtická sídla ve stylu 
tudorské gotiky. Zpřístupně-
né interiéry si dochovaly původní vzhled z 2. poloviny 19. století. 
Hrádek u Nechanic je místem častých kulturních akcí, nabízí i vzdělá-
vací programy pro školy a školská zařízení, možnost svatebních obřa-
dů i komerčních pronájmů.

Státní zámek Hrádek u Nechanic, 503 15  Nechanice
tel.: +420 495 441 244, mobil: +420 602 185 554
hradekunechanic@npu.cz
GPS: 50°13´25˝N, 15°40´2˝E

 Zámek Hrádek u Nechanic

Zámek, Staré bělidlo a mlýn 
jsou známy z díla Boženy 
Němcové „Babička“. Interi-
éry I. patra zámku jsou za-
řízeny tak, aby připomínaly 
období pobytů paní kněžny 
Kateřiny Vilemíny Zaháňské. 
Přízemí zámku seznamuje 
návštěvníky s posledními 
majiteli Ratibořic – příslušníky rodu Schaumburg-Lippe, kteří byli 
příbuzní s významnými panovnickými rody Evropy. Za pozornost sto-
jí také technické památky v Babiččině údolí a to nejen typu mlýna 
a mandlu, ale i fragmentárně dochovaný závlahový systém, umožňující 
v minulosti intenzivní luční hospodaření. Areál se zámkem je turistic-
kým cílem pro všechny věkové skupiny, konají se zde časté kulturní 
a společenské akce, příležitostně oživené prohlídky s postavami z „Ba-
bičky“. Možnost svatebních obřadů i komerčních pronájmů.

Státní zámek Ratibořice, 552 03  Česká Skalice
tel.: +420 491 452 123, ratiborice@npu.cz
GPS: 50°24´54˝N, 16°3´9˝E

www.hospital-kuks.cz

www.zamek-nachod.cz

www.zamek-opocno.cz

www.hradekunechanic.czwww.zamek-ratiborice.cz



Památky v Pardubickém kraji 
ve správě Národního památkového ústavu

Soubor lidových staveb Vysočina

Uvedené památky spravuje:

Soubor lidových staveb Vysočina je jedinou rozsáhlejší expozicí lido-
vého stavitelství ve východních Čechách. Jednotlivé expoziční celky 
se nalézají v několika osadách obce Vysočina a ve městě Hlinsku. 
Jedná se o expoziční celky Veselý Kopec a památková rezervace Bet-
lém v Hlinsku. V rezervaci Betlém v Hlinsku naleznete také expozici 
věnovanou masopustním obchůzkám a maskám z Hlinecka, které jsou 
součástí světového nehmotného dědictví UNESCO. Expozice doku-
mentují život drobných rolníků a řemeslníků od poloviny 19. století 
do poloviny 20. století. Památková rezervace Betlém nabízí celoročně 
speciální prohlídky pro žáky a studenty, zajímavé výstavy a kulturní 
vystoupení. Na Veselém Kopci jsou během roku četné kulturní akce, 
výstavy a hlavně programy pro rodiny s dětmi.

Soubor lidových staveb Vysočina, Příčná 350,
539 01  Hlinsko v Čechách
tel.: +420 469 311 429 (Betlém Hlinsko), +420 469 333 175 (Veselý
Kopec), +420 469 326 415 (správa objektů), vysocina@npu.cz
Veselý Kopec: GPS: 49°45´41˝N, 15°50´14˝E
Betlém: GPS: 49°45´44˝N, 15°54´23˝E

 Veselý Kopec
www.vesely-kopec.eu

www.npu.cz

Národní památkový ústav, 
územní památková správa na Sychrově
Zámek Sychrov 3
463 44  Sychrov
+420 482 360 001

Litomyšl Kunětická hora

Slatiňany

Litice

Zámek v Litomyšli patří k nejvý-
znamnějším evropským stavbám 
ve stylu renesance, a proto se stal 
v roce 1999 památkou UNESCO. 
Jedním z nejcennějších zámeckých 
interiérů je divadlo z konce 18. století, dochované včetně původních 
kulis a dekorací. Ostatní místnosti (velký sál, jídelna, bitevní sál a dal-
ší) připomínají období, kdy litomyšlský zámek sloužil jako sídlo hra-
běcího rodu Valdštejnů. V roce 1824 se v rodině sládka zámeckého 
pivovaru narodil světoznámý skladatel Bedřich Smetana. V nabídce 
objektu je základní prohlídkový okruh divadlem a reprezentačními 
pokoji, nebo prodloužená prohlídka celým 1. patrem zámku; v hlavní 
sezóně i zkrácený okruh pro rodiny s dětmi, kostýmované a noční pro-
hlídky. Možnost svatebních obřadů i pronájmů pro společenské akce.

Státní zámek Litomyšl, Jiráskova 93, 570 01  Litomyšl
tel.: +420 461 615 067, +420 775 422 218, litomysl@npu.cz
GPS: 49°52´24˝N, 16°18´48˝E

 Castle Litomysl,  Castle Theatre Litomysl

Existenci rozsáhlého středověkého 
hradu lze předpokládat již ve druhé 
polovině 14. století. Za husitských 
válek byl zesílen obranný systém 
hradu včetně předhradí. V roce 1491 
přešla Kunětická hora do majetku Viléma z Pernštejna a do roku 1548 
byla provedena největší přestavba hradu v pozdně gotickém a re-
nesančním duchu. Po třicetileté válce chátral, měnil se ve zříceninu 
a teprve na začátku 20. století byl rekonstruován. Poté byl zpřístup-
něn veřejnosti. Ideální cíl výletu pro všechny věkové skupiny, časté 
kulturní akce. Možnost svatebních obřadů i komerčních pronájmů. Pro 
děti je zde lákadlem chaloupka uhlíře Věňavy, v hradním paláci také 
sídlí drak.

Státní hrad Kunětická hora, 533 52  Staré Hradiště
tel.: +420 466 415 428, mobil: +420 725 507 500
kunetickahora@npu.cz
GPS: 50°4´48˝N, 15°48´47˝E

 Hrad Kunětická hora

Původně renesanční zámek, vysta-
věný na místě středověké tvrze, zís-
kal svou dnešní podobu v 19. století, 
kdy sloužil jako letní sídlo knížecího 
rodu Auerspergů. Zámeckým interié-
rům, mezi něž patří nejen bohatě zařízené salony, ale i kuchyně, kotel-
na či ledárna, byla v nedávné době vrácena původní podoba známá 
z historických fotografií. V části zámku jsou také prezentovány umě-
lecké sbírky s tématikou koní. Po prohlídce zámku je možné jít se projít 
do přilehlého anglického parku, v němž roste mnoho vzácných stromů 
a dřevin. Možnost svatebních obřadů i komerčních pronájmů, časté 
kulturní akce. Ve vybraných termínech noční a kostýmované prohlídky, 
zkrácené prohlídky pro rodiny s dětmi.

Státní zámek Slatiňany, Zámecký park 1, 538 21  Slatiňany
tel.: +420 469 681 112, slatinany@npu.cz
GPS: 49°55´10˝N, 15°48´40˝E

 Státní zámek Slatiňany

Litice byly založeny ve 13. století, 
avšak největšího rozkvětu dosáhly 
v době, kdy jejich vlastníkem byl
český král Jiří z Poděbrad. Za dal-
ších majitelů, Pernštejnů, pozbyly 
na významu, začaly chátrat a měnit se ve zříceninu. S opravou památ-
ky se začalo již na konci 19. století, v současné době je hrad včetně 
věže zpřístupněn, nádvoří je příležitostně využíváno ke konání kultur-
ních akcí. V hradním paláci je výstava archeologických nálezů a dobo-
vých fotografií a pohlednic. Výlet na hrad je vhodný pro pěší turisty 
i cyklisty, kteří mohou pro cestu do Litic využít šest kilometrů dlouhou 
stezku, která vede Přírodním parkem Orlice z Potštejna.

Státní hrad Litice, Litice nad Orlicí; 564 01  Žamberk
tel.: +420 465 320 627, +420 603 232 212 (kastelán), litice@npu.cz
GPS: 50°5´9˝N, 16°21´6˝E

 Hrad Litice

www.zamek-litomysl.cz www.hrad-kunetickahora.cz

www.zamek-slatinany.cz

www.hrad-litice.cz


