
Zámek Nové Hrady + Litomyšl 

Odjezd v sobotu 23. 09. 2022 

Základní cena: 390 Kč 

Zlevněná cena: 320 Kč 

Cena zahrnuje dopravu a služby technického doprovodu. 

Cena nezahrnuje vstupné do památkových objektů. 

 

Program výletu: 

odjezd z Veverských Knínic v 07:00 hod. 

odjezd z Ostrovačic v 07:05 hod. 

odjezd z Říčan u Brna v 07:10 hod. 

odjezd z Rosic v 07:25 hod. 

příjezd na zámek Nové Hrady, prohlídka zámku, přejezd do Litomyšle, volný 

program, odjezd domů v 18:00 hod.  

 

Orientační ceník vstupného:  

Zámek Nové Hrady  

Prohlídka: 

Dospělí 120,- Kč 

Děti, senioři 80,- Kč 

Zámecký areál: 

Jednotné vstupné 80,- Kč 

 

Muzeum motokol: 

Dospělí 80,- Kč 

Děti, senioři 50,- Kč 

Galerie klobouků: 

Dospěli 50,- Kč 

Děti, senioři 40,- Kč 

 

 



Zámek Litomyšl 

Dospělí 160,- Kč 

Senioři 130,- Kč 

Děti 80,- Kč 

 

Stručný popis: 

Zámek Nové Hrady je v Čechách ojedinělá rokoková stavba, kterou navrhl  

a nechal postavit původní majitel panství, hrabě Jean-Antoine Harbuval  

de Chamaré. Stavba z roku 1777 nebyla nikdy přestavována a dodnes  

si zachovala svou ryzí architektonickou podobu. Od roku 1997 je zámek 

v soukromém vlastnictví rodiny Kučerovy a celý areál prochází rozsáhlou 

rekonstrukcí. 

Zámek láká návštěvníky kromě prohlídky krásného rokokového zámku  

i romantickou procházkou rozlehlými zahradami a anglickým parkem, pohledy 

na jelení stádo a do koňského výběhu, návštěvu unikátního Muzea mopedů  

a motokol v barokní sýpce, či prohlídku Galerie klobouků. 

Zdroj: https://www.nove-hrady.cz 

 

Zámek Litomyšl patří k nejvýraznějším dominantám města. Tuto renesanční 

stavbu nechal vybudovat kancléř Vratislav z Pernštejna. Stavitelem byl Jan 

Baptista Avostalis a jeho příbuzný Oldřich Avostalis. Ti koncipovali zámek jako 

renesanční sídlo čtvercového půdorysu, v němž dochází k působivému spojení 

dispozice italských arkádových dvorů s českými štíty a sgrafity. Jednotlivá 

sgrafita nesou rozdílné motivy, každé psaníčko je jiné a na fasádě zámku jich je 

více než osm tisíc. Přijďte navštívit renesanční stavbu, která je od roku 1999 

zapsána na Seznamu UNESCO a sami se přesvědčte, jak je jedinečná.  

Zámek nabízí dvě prohlídkové trasy: 

 

https://www.nove-hrady.cz/


Historickým centrem města je Smetanovo náměstí, které svou délkou téměř 

pět set metrů patří k nejdelším ve střední Evropě. Přijďte si sami prohlédnout 

celou řadu pozoruhodných měšťanských domů, které stojí na úzkých gotických 

parcelách, ale jejich dnešní podoba je převážně pozdně barokní a klasicistní. 

Nezapomeňte, že celé náměstí projdete skoro suchou nohou i za deště. Vděčit 

za to můžeme charakteristickým podloubím, která se zde nazývají podsíně  

a ochrání vás i za nepříznivého počasí. Nalezneme zde i radniční věž, která 

rozděluje náměstí na dvě poloviny. V horní části stojí Mariánský sloup a v dolní 

nalezneme sochu litomyšlského rodáka Bedřicha Smetany. Při procházce  

po náměstí můžete narazit na ulici Josefa Váchala, kterou zdobí unikátní 

novodobá sgrafita na motivy Váchalova Krvavého románu, jež zde vytvořili 

absolventi litomyšlské restaurátorské školy v roce 1998. Součástí historického 

centra je i přilehlé Toulovcovo náměstí a řada litomyšlských uliček. 

Na věži staré radnice na Smetanově náměstí se v prvním patře nachází secesní 

orloj z roku 1907. Ve čtyřech rozích desky orloje se na zlatém pozadí nacházejí 

čtyři ženské postavy symbolizující roční období. Mezi figurami na štítcích 

uprostřed stran čtverce jsou latinské nápisy, jež při čtení ve směru pohybu 

hodinových ručiček sestavují větu virtus oMni loco nasCitur, oMnes InvItat 

serVos reges. (ctnost se rodí na každém místě, všechny vyzývá, otroky i krále). 

Orloj ukazuje místní sluneční čas ve čtyřiadvacetihodinovém formátu. 

Zajímavostí litomyšlského orloje je, že má půlnoc (24 hodin) v nejvyšším bodě 

ciferníku. Většinou se do nejvyššího bodu umisťuje poledne, protože v poledne 

je Slunce na obloze nejvýše a naopak o půlnoci je nejhlouběji pod obzorem.  

Litomyšlský orloj zobrazuje model vesmíru, jak jej viděli naši předkové.  

Ve středu desky orloje se nachází Země, kolem které se za jeden den otočí 

Slunce, Měsíc i vesmír. Pomocí důvtipného mechanismu se Měsíc otáčí, takže je 

možné na orloji rozeznat i aktuální fázi Měsíce. 

 

Zdroj, více informaci a další tipy na zajímavá místa Litomyšle najdete zde: 

https://www.litomysl.cz/turista#pamatky-architektura 

https://www.litomysl.cz/turista#pamatky-architektura


FOTOGALERIE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


