
  

 V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURISTICKÝ 

PRŮVODCE  
PRO HOSTY PENZIONU 



 

 

 

Pevnost Josefov…………………………………………………………………….…………. 3 

Zámek Ratibořice a Babiččino údolí ……………………………….…....................... 4 

Hospital Kuks a Braunův Betlém ……………………………………………………… 5 

Zámek Nové Město nad Metují …………………………………………………………. 6 

Zámek Náchod ………………………………………………………………………………… 7 

Pevnost Dobrošov a Jiráskova chata …………………………………………………. 8 

Zámek Opočno, zámecký park a obora ……………………………………………… 9 

Broumovský klášter …………………………………………………………………………. 10 

Přírodní rezervace a osada Peklo ……………………………………………………… 11 

Dělostřelecká tvrz Stachelberg a rozhledna Eliška ……………………….…….. 12 

Zřícenina hradu Vízmburk ……………………………………………………………….. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH   



 

3 
 

 

Nechte se unést zpět do historie, časem 

zpátky do doby císaře Josefa II. při 

romantické prohlídce tajuplných 

podzemních prostor osvětlených svícemi. 

Dobu barokní pevnosti na soutoku řek 

Metuje, Úpy a Labe dokreslí originály soch 

Matyáše Bernarda Brauna, pocházející z 

jaroměřského náměstí. 

Pevnostní město Josefov a jeho mohutné 

hradby na vás dýchnou dobou dávno 

minulou. Podzemní chodby pevnosti Josefov, 

kde byl za 1. světové války zajatecký tábor, 

byly součástí jejího obranného systému a 

dnes jsou největší turistickou atrakcí města 

Jaroměře. Bastionová pevnost Josefov je 

unikátní obranný komplex vybudovaný v duchu nejlepších znalostí opevňování své doby.  

Při prohlídce ujdete asi jeden kilometr, většinou ve vysokých chodbách, kde se i vzrostlejší 

člověk nemusí shýbat. Jsou však úseky, kde projde pohodlně jen člověk nanejvýš 175 cm vysoký. 

I to bylo záměrem stavitele. Pruští vojáci nosili vysoké čepice, a kdyby se náhodou dostali do 

chodeb, neběhalo by se jim nejlépe. Pevnost skrývá pro nezvané návštěvníky mnoho překvapení. 

Vždy existovala možnost, jak se zbavit někoho, kdo vás pronásleduje, zavřít ho, jinudy to 

oběhnout a dostat se mu do zad. Průvodce vás na tyto triky upozorní. 

Na závěr dostanete příležitost vyzkoušet si, jaké to je jít podzemními chodbami úplně potmě. 

Vzdálenost z Hořiček: 16 km 

Vhodné pro rodiny s dětmi: ANO, od 6 let 

Vhodné počasí  

Stravování v blízkosti: ANO 

GPS: 50.3384583N, 15.9247628E 
 

   

 

  

 

 

 

 

http://www.pevnostjosefov.cz 

PEVNOST JOSEFOV   
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Vzpomenete si jak je to dávno, kdy 

jste se naposledy ocitli v místech, 

nad kterými jakoby čas nevládl 

svou ničivou mocí? Jedním z 

takových míst jsou Ratibořice a 

Babiččino údolí! Při návštěvě 

Starého bělidla a Rudrova mlýna se 

ocitnete přímo ve světě postav z 

Babičky Boženy Němcové. V 

zámeckých salonech na vás dýchne 

fluidum vznešeného panského sídla 

a pod staletými stromy zámeckého 

parku můžete romanticky snít o 

krásné a záhadné paní kněžně a o 

její půvabné schovance. 

Babiččino údolí patří mezi 

nejznámější výletní místa Východních Čech. Celá krajina Babiččina údolí a zámku Ratibořice je 

ideální pro poklidnou dovolenou v letním i zimním období. V létě na Vás čeká malebná krajina se 

zvlněným podkrkonošským terénem, která je výborná pro pěší turisitiku a jízdu na kole. 

Objevíte zde známá místa z knížky Boženy Němcové "Babička",  jako je Ratibořický zámek, mlýn 

nebo Staré Bělidlo. Často se zde pořádají rozmanité kulturní akce, které se hlásí k odkazu 

Babičky. A tak zde uvidíte oživené postavy z románu – Barunku, pana mlynáře, Babičku nebo 

dokonce slavné čtyřnohé přátele v podání Sultána a Tyrla.  

Vzdálenost z Hořiček: 6 km 

Vhodné pro rodiny s dětmi: ANO 

Vhodné počasí  

Stravování v blízkosti: ANO 

GPS: 50.4166233N, 16.0514653E 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zamek-ratiborice.cz 

http://www.ratiborice-babiccinoudoli.cz 

 

ZÁMEK RATIBOŘICE A BABIČČINO ÚDOLÍ  
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Hospital Kuks je bývalý 

zaopatřovací ústav pro vojenské 

veterány, provozovaný v letech 

1744-1938 řádem milosrdných 

bratří. Vznikl z podnětu hraběte 

Františka Antonína Šporka 

(1662-1738) naproti jeho letní 

rezidenci s lázněmi a byl určen 

pro vysloužilce především z 

panství Choustníkovo Hradiště. 

Jednalo se o nejvelkorysejší 

institut svého druhu v pozdně 

barokních Čechách. 

Mimořádného významu dodala 

celému komplexu sochařská 

výzdoba z dílny Matyáše Bernarda Brauna. V současné době je hospital ve vlastnictví státu (jeho 

správu vykonává Národní památkový ústav) a je zpřístupněný veřejnosti. Expozice představují 

zakladatele Kuksu, zdejší barokní umění a historii lékárenství. Od roku 1995 je areál chráněn 

jako národní kulturní památka České republiky. 

V lapidáriu jsou zpřístupněny originály alegorií Ctností a Neřestí a Andělů smrti od Matyáše 

Bernarda Brauna a jeho dílny, sochy trpaslíků a dosud nezrestaurované fragmenty.  

Areál Nového lesa u Kuksu nazývaný Betlém je unikátní barokní sochařsko-krajinářskou 

realizací, vytvořenou v letech 1718–1732 za účasti významného barokního sochaře Matyáše 

Bernarda Brauna a jeho dílny pro hraběte Františka Antonína Šporka jako širší součást 

rezidenčního a lázeňského komplexu Kuks. 

Vzdálenost z Hořiček: 15 km 

Vhodné pro rodiny s dětmi: ANO 

Vhodné počasí  

Stravování v blízkosti: ANO 

GPS: 50.4015131N, 15.8893850E 
 

 

 

 

  

 

 

HOSPITAL KUKS A BRAUNŮV BETLÉM   

http:// www.hospital-kuks.cz 
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Zámek v Novém Městě nad Metují je původně 

renesanční stavba upravená barokně , od roku 

2008 chráněn jako národní kulturní památka 

České republiky. 

Historie zámku v Novém Městě nad Metují je 

téměř totožná s historií města. Zámek je 

nedílnou součástí městské památkové rezervace. 

Byl založen v roce 1501 Janem Černčickým z 

Kacova. Následující majitelé Pernštejnové se 

zasloužili o zařazení Nového Města nad Metují 

mezi perly renesančních měst. 

Ojedinělost, romantika a klid pro relaxaci. To vše 

je zámecká zahrada.  Horní část zahrady, v těsné 

blízkosti budovy zámku, byla rozčleněna 

terasami s květinovými záhony a dřevěnými 

plůtky. Původně obranný příkop navrhnul Jurkovič překlenout dřevěným mostem ve stylu lidové 

architektury Valašska. Spodní parter zahrad byl Jurkovičem upraven na okrasnou zahradu ve stylu 

francouzských zahrad - tedy se stříhanými živými ploty a přísnou osovou souměrností. Ve středu této 

části zahrady našla své místo kašna s chrličem vody. Setkáte se v ní také se soškami kamenných 

trpaslíků, které představují alegorii lidských charakterů a vlastností (sošky jsou umístěny také v 

prostoru před zámkem). Sošky pocházejí z 1. třetiny 18. století z dílny slavného barokního sochaře M. 

B. Brauna. 

Vzdálenost z Hořiček: 19 km 

Vhodné pro rodiny s dětmi: ANO 

Vhodné počasí  

Stravování v blízkosti: ANO 

GPS: 50.3439433N, 16.1497456E 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

ZÁMEK NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ   

http://www.zameknm.cz 
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Zámek v Náchodě byl původně 

raně gotický hrad, založený roku 

1254 Hronem z rodu Načeraticů. 

Pravděpodobně současně bylo 

založeno i město Náchod. Během 

staletí se vzhled zámku měnil. Z 

původního gotického opevnění 

se rozrostl do poměrně 

rozsáhlého pevnostního celku. 

K nejvýznamnějším majitelům 

patřili např. český král Jan 

Lucemburský, Anna kněžna 

Svídnická a český král Jiří z 

Poděbrad.  

Piccolominská zahrada byla založena roku 1751 ve francouzském stylu na bývalém severním bastionu 

z třicetileté války. Svou dnešní podobu získala po úpravě v roce 1949 podle plánů ing. arch. J. Buška. Z 

této nedávné doby pochází i kašna a sochařská výzdoba. 

Na zámku najdete i tzv. Medvědárium. To bylo na náchodském zámku zřízeno pro medvědy Ludvíka a 

Dášu v původním hradním příkopu o rozměrech 74 x 12 metrů již v roce 1994. Jde o největší 

medvědinec v Čechách. Oba medvědi byli převzati do péče nadace Spisovatelé za práva zvířat od 

pražského cirkusového drezéra pana Emila Šimka 18. 5. 1994. Následně byla zvířata převezena do 

Zoologické zahrady ve Dvoře Králové do karantény. Paralelně začaly náročné a nákladné práce na 

úpravě hradního příkopu. Dne 6. 3. 1995 byli medvědi převezeni ze ZOO na náchodský zámek.  

Vzdálenost z Hořiček: 17 km 

Vhodné pro rodiny s dětmi: ANO 

Vhodné počasí  

Stravování v blízkosti: ANO 

GPS: 50.4188400N, 16.1616597E 
 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁMEK NÁCHOD   

http://www.zamek-nachod.cz 
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Na řadě míst Orlických 

hor stojí dělostřelecké 

sruby a bunkry, které byly 

vybudované v rámci 

československého 

opevnění severní hranice. 

Mezi Náchodem a Českou 

Čermnou se nalézají sruby 

tvrze Dobrošov. Za dobu 

prováděných prací bylo 

vyrubáno 1750 metrů 

spojovacích chodeb a 750 

metrů podzemních 

prostor, kterou vedou v 

hloubce 20 – 39 metrů pod povrchem terénu. Tvrz Dobrošov nabízí prohlídky hlavních srubů. 

Prohlídková trasa vede ze srubu N-S 75 Zelený přes muniční sklad na křižovatku hlavní galerie. 

Přístupné jsou kasárenské sály a zajímavá je i návštěva ošetřovny. Pěknou podívanou vám v 

závěrečném úseku dopřeje především srub Můstek. Srub Jeřáb, třetí z dokončených objektů, také 

stojí za pozornost. Ucelený obrázek o dobrošovské tvrzi vám nabídne naučná stezka, která vede po 

povrchu pevnosti a podél linie opevnění až do lázní Běloves. 

Jiráskova chata je turistická chata s rozhlednou a nachází se v nadmořské výšce 624 metrů. Je 

chráněna jako kulturní památka České republiky. Chata je perlou Klubu českých turistů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdálenost z Hořiček: 23 km 

Vhodné pro rodiny s dětmi: ANO 

Vhodné počasí  

Stravování v blízkosti: ANO 

GPS: 50.4023131N, 16.2000100E 

PEVNOST DOBROŠOV A JIRÁSKOVA CHATA 

https://www.pevnostdobrosov.cz 

https:// www.jiraskovachata.cz 
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Areál opočenského zámku je jedinečným 

souborem památek dokládajících způsob 

života, vkus i myšlení části české společnosti v 

průběhu pěti století. V zámku obklopeném 

přírodně krajinářským parkem jsou dochovány 

historické interiéry s bohatými sbírkami obrazů 

a zbraní. 

Pro svoji historickou i uměleckou hodnotu byl 

opočenský zámek prohlášen národní kulturní 

památkou. 

Zámecký park tvoří architektonicky vyvážený 

celek zasazený do údolí Zlatého potoka.  

V údolní části parku jsou drobné romantické 

stavby - čínský pavilón a koupadlo, uměle 

vytvořené „orlí hnízdo“ a řada mostků a dalších 

drobných staveb. Z vyhlídek nad severním 

svahem se otevírají krásné pohledy na zámek a 

panorama městečka. 

Obora Opočno v soukromém vlastnictví Kristiny Colloredo-Mansfeldové patří mezi historicky nejstarší 

obory České republiky. Obora navazuje na zámecký park, od kterého je oddělena přírodním zlomem s 

korytem Zlatého potoka a oborním plotem. V současné době dosahuje výměra obory 21 % původního 

stavu, to je 242 ha. V oboře je chován muflon obecný, daněk skvrnitý a jelen Dybowského. Dále se v 

areálu můžete setkat se zajícem polním, veverkou obecnou, liškou obecnou, kunou lesní i skalní a 

jezevcem lesním. Z dravého ptactva se zde vyskytuje hlavně káně obecná, jestřáb lesní, krahujec 

obecný a výr velký.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdálenost z Hořiček: 27 km 

Vhodné pro rodiny s dětmi: ANO 

Vhodné počasí  

Stravování v blízkosti: ANO 

GPS: 50.4023131N, 16.2000100E 

ZÁMEK OPOČNO, ZÁMECKÝ PARK A OBORA 

https://www.zamek-opocno.cz 

http://www.kcmopocno.estranky.cz/ 
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Navštivte impozantní barokní 

komplex s celoročním 

prohlídkovým okruhem, 

klášterní kavárnou a ubytováním 

v renovovaných mnišských 

celách Domu hostů. Klášter 

Broumov je pohostinným 

místem vzdělávání, umění, 

dialogu, setkávání a spolupráce. 

Inspiruje prohlídkou 

monumentální ukázky české 

barokní architektury stejně jako 

živým programem a kulturou. V 

prostorách památky funguje 

Vzdělávací a kulturní centrum – evropská instituce podněcující tvořivost, sebevědomí a toleranci.  

Broumovský klášter Řádu svatého Benedikta byl založen ve 14. století, budovy počátkem 18. století 

barokně přestavěl Kryštof Dientzenhofer a jeho syn Kilián Ignác. Pro svou architektonickou a kulturní 

hodnotu je od roku 1995 zapsán v seznamu národních kulturních památek České republiky. 

V současné době nežije v klášteře žádný příslušník benediktinského řádu. Komplex kláštera byl 

zařazen do Programu záchrany architektonického dědictví České republiky, neboť klášter byl po 

letech komunistické devastace ve zchátralém stavu. Klášter i jeho zahrada prošly v roce 2014 

rozsáhlou revitalizací. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Vzdálenost z Hořiček: 40 km 

Vhodné pro rodiny s dětmi: ANO 

Vhodné počasí  

Stravování v blízkosti: ANO 

GPS: 50.5866806N, 16.3337986E 

BROUMOVSKÝ KLÁŠTER 

http://www.klasterbroumov.cz/ 
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Zveme vás na pěší zimní 

výlet do romantického údolí 

kousek pod Náchodem, kde 

protékající, peřejnatá řeka 

Metuje vytváří divoké 

přírodní scenérie.  Sevřený 

kaňon řeky Metuje mezi 

Náchodem a Novým 

Městem, který měří více než 

10 km, je oblíbeným 

výletním místem už od 19. 

století. V roce 1997 byla na 

velké části údolí vyhlášena 

přírodní rezervace.  

Jako východisko pro výlet do 

Pekla je vhodné zvolit buď Náchod, nebo Nové Město nad Metují. V obou případech lze realizovat 

buď okružní trasu s návratem do stejného místa, nebo přechod mezi oběma městy, které mají dobré 

komunikační spojení autobusem i vlakem. 

Za návštěvu určitě stojí Bartoňova útulna, vyzdobena mnoha čertovskými motivy. Jakpak by ne, když 

se nacházíte právě v samém středu Pekla! Odpovídá tomu pochopitelně i jídelníček s řadou 

"pekelných" specialit. Restaurace má bohatou historii a patří mezi naše významné stavební památky. 

Postavená, resp. přestavěná z bývalého mlýna, byla počátkem 20. století podle návrhu architekta 

Dušana Jurkoviče ve stylu inspirovaném lidovým stavitelstvím.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Vzdálenost z Hořiček: 20 km 

Vhodné pro rodiny s dětmi: ANO 

Vhodné počasí  

Stravování v blízkosti: ANO 

GPS: 50.3706864N, 16.1876853E 

PŘÍRODNÍ REZERVACE  A OSADA PEKLO 

http://www.peklo-nemecek.cz/ 

http://itras.cz/peklo/ 
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Dělostřelecká tvrz Stachelberg (byl používán i 

český název Ježová hora) byla v letech 1937 a 

1938 budována jako součást stálého 

československého opevnění. Nachází se na 

východním výběžku Krkonoš (kóta 632 Hřebínek) 

v blízkosti Rýchorského pralesa nad obcí Babí 

mezi městy Trutnov a Žacléř. Tvrz nebyla 

stavebně dokončena a dnes je v ní zřízeno 

vojenskohistorické muzeum. Stachelberg se stal 

dvanáctým strategickým objektem v obraně 

úseku Odra - Krkonoše a byl naplánován jako 

největší československá dělostřelecká tvrz. Tvrz 

byla vyprojektována jako 11 srubů propojených 

podzemními chodbami a doplněných 

samostatnou dělostřeleckou pozorovatelnou.  

Výraznou dominantou hřbetu nad Babím mezi 

Trutnovem a Žacléřem se v roce 2014 stala nová 

dřevěná rozhledna Eliška s kovovým schodištěm 

a dvěma vyhlídkovými plošinami v blízkosti 

dělostřelecké tvrze Stachelberg. Rozhledna svou strohostí připomíná vojenskou pozorovatelnu a 

dobře zapadá do okolního prostředí. Je vybudována z borového a dubového dřeva a v jejím "těle" 

bychom napočítali 850 šroubů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

Vzdálenost z Hořiček: 27 km 

Vhodné pro rodiny s dětmi: ANO, od 6 let 

Vhodné počasí  

Stravování v blízkosti: ANO 

GPS: 50.6305281N, 15.9118886E 

DĚLOSTŘELECKÁ TVRZ STACHELBERG A ROZHLEDNA ELIŠKA 

http://www.stachelberg.cz/ 

http://www.stachelberg.cz/rozhledna 
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Vízmburk je zřícenina hradu nacházející se 

v katastru obce Havlovice v 

Královéhradeckém kraji. Od roku 1958 je 

chráněna jako kulturní památka ČR. 

Zřícenina je majetkem České republiky a 

její správu zajišťuje Národní památkový 

ústav. Údržby a konzervace ruin se ujal 

místní spolek. 

Na hradě se vystřídalo několik majitelů, 

posledním byl od roku 1420 Jiří z Dubé. 

Hrad sice přežil husitskou revoluci, ale v 

roce 1447 jej odkoupila slezská knížata a 

nechala zbořit, aby nemohl sloužit bandám 

vysloužilých husitů. 

 A tak šel čas a místo, kde kdysi stával honosný hrad, zarostlo lesem. Teprve v roce 1972 zde zahájil 

přední český archeolog Antonín Hejna výzkum, při kterém objevil zříceninu hradu, jehož zdi 

dosahovaly výšky 8 m. Úpický rodák profesor Hejna tak učinil objev evropského významu. Hrad 

Vízmburk začal psát svoji novou historii a mnozí dokonce toto místo nazvali Podkrkonošské Pompeje.  

V roce 2002 vzniklo Sdružení pro Vízmburk, které se soustřeďuje na záchranu archeologických nálezů 

a pořádá různé akce, například Vízmburské slavnosti, při nichž se hrad otevře i veřejnosti. Od roku 

2005 zde stále probíhají záchranné stavební práce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vzdálenost z Hořiček: 9 km 

Vhodné pro rodiny s dětmi: ANO 

Vhodné počasí  

Stravování v blízkosti: ANO, 2 km 

GPS: 50.4851181N, 16.0498344E 

ZŘÍCENINA HRADU VÍZMBURK 

http://www.vizmburk.cz/ 


