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Festivalový
týden

Akce se konají 
od 1. 7. do 30. 8. 
za jakéhokoliv počasí.
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#festivalzazitku

Vstup na zážitkové akce ZDARMA.
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Dobývání pevnosti Dobrošov
Náchod / 10.00–12.00

+ ÚteRý
Staň se rekrutem pevnosti Kłodzko z 18. století 
Kłodzko /12.00–14.00

+ střeDA
Oáza míru ve válce – objevujeme zámek Żelazno 
Żelazno / 13.00–15.00

+ čtVRtek
Panství Sarny kdysi a dnes
Ścinawka Górna / 13.00–15.00

+ Pátek
Zámek jako obranné místo – Kapitanowo 
Ścinawka Średnia  / 10.00–12.00

Na zámek s Janem Žižkou  
Adršpach / 14.00

+ sObOtA
Opevněné město Świdnica – živé hodiny historie  
Świdnica / 11.00–13.00

+ NeDĚLe
Boj o dubenskou bažantnici
Provodov-Šonov / 13.00–16.00
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Festival zážitků
Představujeme vám unikátní česko-polský projekt, jehož hlavním 
cílem je nabídnout vám v době letní turistické sezony co nejvíce 
různorodých zážitků souvisejících s kulturním odkazem regionu. 
Jaká jsou témata Festivalu zážitků? Osobnosti, vojenská historie 
a tradice. 

Na české i polské straně se Festival zážitků koná po dobu tří let. 
Každý rok jsou akce zaměřeny na jedno téma. Celkem se budete 
moci podívat na sedmadvacet míst.

Loni jsme vám představili deset míst spojených s osobnostmi, které 
žily a tvořily v Kladském pomezí a na polské straně hranice.
A letos? Tentokrát vás pozveme na osm míst. Provozovatelé každé ze 
zapojených turistických atraktivit připraví na tuto sezonu zážitkový 
program, který se bude pravidelně opakovat určitý den v týdnu 
po celou dobu letních prázdnin. Zaměřen bude na vojenskou 
historii, která formovala naše společné příhraničí. A to doslova. 
Nebýt některých válečných konfliktů, které vám na daných místech 
představíme, nacházela by se hranice s Polskem podstatně dál než 
nyní. 

Pojďte si spolu s námi užít festivalové prázdniny, které vám představí 
pozoruhodné vojenské historické události, jejichž odkaz v regionu 
dodnes přetrvává! A to vše v dobových souvislostech… 
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Kladské pomezí
Turistická oblast Kladské pomezí odkazuje svým názvem na 
společnou historii se sousedním Polskem. Víte, že území po obou 
stranách dnešní hranice bylo v minulosti součástí jednoho státního 
útvaru? Šlo o Země Koruny české. Zároveň tudy vedla důležitá 
obchodní stezka, zvaná Kladská, která spojovala Prahu s Kłodzkem 
a pokračovala až k Baltskému moři. 

Několik staletí společné historie dodnes zanechalo mezi Čechy  
a Poláky pevné vazby a společné zážitky. Kladské pomezí bylo rovněž 
místem, které sehrálo v historii naší země velmi důležitou roli. Vždyť 
už kronikář Kosmas ve své slavné kronice píše, že Kladské pomezí 
bylo „bránou strážnou, kudy se chodí do Polska“. V roce 1742 však 
Marie Terezie Kladsko prohrála a to bylo záhy připojeno k Pruskému 
Slezsku. Ovšem pozor! Česko-polská spolupráce neustala ani pod 
vlivem válečných a politických změn. Často byly obě země nuceny 
vzdorovat společnému nepříteli. Ve středověku šlo nejen o rytíře  
cizích armád, ale též lapky a loupeživé šlechtice. Proti těmto 
dobyvatelům se města bránila hradebním opevněním a příkopy 
a nepřátele odháněla i za pomoci kanonů a bodných zbraní. 
Mimochodem, na polské straně najdeme hned několik míst, která 
tyto doby pamatují a kde nám průvodci a pořadatelé formou 
netradičního zážitku přiblíží, co obnášelo bránit město. 

Na více než sedm set let starém zámku Kapitanowo nedaleko 
Radkówa si vyzkoušíme střelbu z luku a vzduchovky a seznámíme 
se tu i s dalšími zbraněmi. Čím nás uvítají ve středověkém městě 
Świdnica? Projdeme si zde místa, kde se nacházejí zbytky unikátního 
opevnění. A cestou budeme plnit různé úkoly. V tvrzi Kłodzko si 
nejprve vyslechneme, jaká byla úloha velitele pevnosti v 17. a 18. 
století a poté jako rekruti poznáme strasti i radosti vojenského 
života. Na zámku Sarny si opět zastřílíme, tentokrát z paintballové 
pistole, a zapojíme se také do tajuplné hry ve sklepení. V zámku 
Żelazno nás zkušený architekt naučí určit stáří zámeckých základů. 
V české části Kladského pomezí se zaměříme na řadu zajímavých 
událostí, které mají souvislost s významnými dějinnými epochami. 
Zblízka se podíváme například na dobu husitského hnutí. Proto by 
nás nemělo překvapit, že nás na zámku Adršpach uvítá samotný 
Jan Žižka. Vyzkoušíme si zde i historické oblečení a zúčastníme se 
bojové ukázky. Zajímá vás, kde se odehrála jedna z nejkrvavějších 
bitev prusko-rakouské války? V roce 1866 u České Skalice v přírodní 
rezervaci Dubno. Právě zde si vyrobíme funkční patronu a zkusíme 
si, jak se zachází s puškou. Nelehké období konce první republiky si 
připomeneme v nedokončené pevnosti Dobrošov, která je součástí 
Muzea Náchodska. Ta měla bránit naši vlast před nacisty. Tady na 
nás čeká rozborka a sborka zbraní, překážková dráha a spousta 
dalších překvapení. 

A to zdaleka není vše, co můžete v létě 2019 v Kladském pomezí 
zažít! Zalistujte naším katalogem a najděte si zážitek ušitý přímo 
vám na míru. Přejeme vám krásné léto!

Branka, o. p. s.,
společnost pro šetrný rozvoj cestovního ruchu 

v turistické oblasti Kladské pomezí 
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Jak získám svou 
odměnu?

+ Navštívím zážitkové místo 

+ Vyplním jednoduchý dotazník 

+ Získám návštěvnickou kartičku a první razítko

+ Navštívím další čtyři místa se zážitky a získám razítka

+ Dostanu originální hru 

+ Navštívím další dvě místa se zážitky a získám razítka

+ Prožiji mimořádný zážitek

Hraj a objevuj
5 zážitkových míst = originální hra

Pro prvních dva tisíce účastníků máme připraven exkluzivní 
bonus! Jaký? Originální dřevěnou hru! Vybrat si můžete mezi 
kostkami a piškvorkami v lehce netradiční podobě.   

Věcná odměna v podobě originálních her je určena výlučně pro prvních dva tisíce 
výletníků, kteří navštíví alespoň pět zážitkových míst a předloží návštěvnickou kartičku 
s minimálně pěti různými razítky. Ta získají za úspěšné absolvování zážitkových akcí 
uvedených v tomto katalogu. 

pro prvních 2 000 návštěvníků
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Jak ZÍSkat oDMěNU?

W jaki sposób zdobędę nagrodę?

+
Navštívím zážitkové místo 

Odwiedzę miejsce wrażeń

+
Vyplním jednoduchý dotazník 

Wypełnię krótką ankietę

+
Získám návštěvnickou kartičku a první razítko

Otrzymam legitymację zwiedzającego oraz pierwszą pieczątkę

+
Navštívím další čtyři místa se zážitky a získám další razítka

Odwiedzę kolejne cztery miejsca wrażeń, i uzyskam kolejne pieczątki

+
Získám regionální produkt Kladské pomezí 

Otrzymam produkt regionalny „Pogranicze Kłodzkie”
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Navštívím další dvě místa se zážitky 

Odwiedzę kolejne dwa miejsca wrażeń
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Wybiorę sobie i przeżyję nadzwyczajne wrażenie
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Odměny 
za vaše zážitky

(pro prvních 2 000 návštěvníků)

Hra v kostky

Piškvorky



Zažít nevšední zážitek
7 zážitkových míst = nevšední zkušenost

Tento festival je postaven na zážitcích, a proto jsme se je pro vás 
snažili připravit co nejzajímavější. Pro jednoho z vás bude navíc zcela 
mimořádný! Pokud navštívíte sedm míst a budete tím nejrychlejším, 
můžete zažít něco výjimečného. Dostanete se na místo, které není 
běžně přístupné a ještě k tomu se tam seznámíte se zajímavými lidmi.

Představujeme vám váš mimořádný zážitek 

Jízda ve vojenském vozidle
Zkuste se na chvíli vžít do role vojáků československé armády  
v září 1938! Vojenským vozidlem dojedete v doprovodu průvodce  
k jednotlivým bunkrům dobrošovské pevnosti a vyzkoušíte si 
historickou uniformu, kterou kdysi nosili naši vojáci. 

Mimořádný zážitek je nachystán výlučně pro prvního výletníka, který navštíví minimálně 
sedm zážitkových míst a předloží návštěvnickou kartičku se sedmi různými razítky. Ta získá 
za úspěšné absolvování zážitkových akcí uvedených v tomto katalogu.

Pravidla a podrobnější informace o soutěži najdete na www.festivalzazitku.cz.
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pro prvního návštěvníka

#festivalzazitku
Sledujte nás!

www.instagram.com/kladskepomezi

www.facebook.com/kladskepomezi



Akce 
plné zážitků pro 
celou rodinu
Město Świdnica – náměstí
1. června 2019
Festivalovou sezonu 2019 plnou nevšedních zážitků zahájíme akcí ve 
Świdnici. Na zdejším náměstí vás čeká řada aktivit, s nimiž přivítáme 
prázdninovou atmosféru a dobrodružství, která nás čekají.

Pevnost Dobrošov
Za posledním vojenským tajemstvím 
21. září 2019
Přijďte s námi ukončit letní sezonu plnou zážitků! U bunkru „Jeřáb“ 
pro vás bude připraveno atraktivní tematické odpoledne. Během 
něj se pokusíte rozluštit poslední vojenské tajemství, které obestírá 
stavbu dobrošovské tvrze. Kdo tajemství odhalí, bude po zásluze 
odměněn! A co vás tu čeká dál? Těšit se můžete také na vystoupení 
vojenských klubů v historických uniformách.

•
V rámci Festivalu zážitků vznikne kulturní stezka, na které se objeví 

všechny objekty organizující festivalové akce v období tří nadcházejících 
prázdninových sezon. Tyto atraktivity budou označeny informačními 

tabulemi s QR kódem, díky čemuž se při použití mobilního telefonu budete 
moci dozvědět něco o původu historických budov, co vše je možné v nich 

vidět a jakých akcí se zúčastnit. Interaktivní internetová mapa vám pomůže 
lépe se zorientovat po trase a naplánovat si prohlídku.

Mapa bude zprovozněna ještě před sezonou 2019.

•
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Ohlédnutí 

za Festivalem 

zážitků 2018



Ohlédnutí 

za Festivalem 

zážitků 2018



Dobývání 
pevnosti Dobrošov
PONDělí 1/8/15/22/29 červeNec, 5/12/19/26 SrPeN

• 10.00–12.00
• max 25 osob / hodina, doporučujeme rezervaci 
na +420 724 120 498 

Dělostřelecká tvrz Dobrošov měla chránit náš stát před 
nacistickým Německem. Byla součástí pohraničního opev-
nění, které v tehdejším Československu vznikalo mezi lety 
1935 až 1938. Stavba tvrze trvala rok, jenže k jejímu do-
končení nikdy nedošlo. Po přijetí mnichovské dohody byly 
veškeré práce přerušeny. Až do roku 1969 se pevnost ne-
využívala. Před půl stoletím tu vznikla muzejní expozice.  
A věřte, že je na co se dívat! Nejen milovníci vojenské historie 
tu najdou spoustu zajímavostí, např. to, že ze třech dokonče-
ných objektů na Dobrošově je ten s názvem Zelený dokonce 
třetím největším v zemi! Tvrz je navíc součástí naučné stezky, 
která kromě samotné pevnosti představuje i okolní pěchotní 
sruby či „řopíky“. 

Na cO Se můŽeme těšit?

Muzeum Náchodska - Pevnost Dobrošov
Dobrošov 97, 547 01 Náchod
www.muzeumnachodska.cz
+420 724 120 498, pevnost.dobrosov@seznam.cz 

Pevnost Dobrošov nabídne mimořádný zážitek, a to do-
konce dvojího rázu. Bunkry můžeme bránit, ale také na ně 
útočit! Co je k tomu potřeba? Speciální výcvik. Ten skuteč-
ný spočíval v celkové přípravě na pobyt v bunkrech, ob-
sluze pevnostních zbraní a dalšího vybavení. A co nás čeká 
v rámci festivalového zážitku? Rozborka a sborka zbraní, 
zdolávání překážkové dráhy i střelba ze vzduchovky. A ješ-
tě… Ne, víc už prozradit nemůžeme, jde totiž o vojenské 
tajemství. Doporučujeme vzít si pohodlné volnočasové 
oblečení a pevnější obuv.

1 | 7  Pondělí
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Československý pevnostní systém byl budován po vzo-
ru francouzské Maginotovy linie. Měl sloužit k obraně 
hranic proti nacistickému Německu, jenže vzhledem 

k překotnému historickému vývoji nebyl nikdy dokončen a ani 
využit. Po obsazení pohraničních oblastí, tzv. Sudet, dokonce ve 
většině případů připadl nepříteli… 

I Polsko budovalo před druhou světovou válkou opevnění, a to 
především na hranicích s Německem a Sovětským svazem. Dále 
se stavělo vnitřní opevnění k ochraně průmyslových oblastí i hlav-
ního města Varšavy. Za pozornost stojí také ochrana pobřeží na 
poloostrově Hel. 

Víte, že...

… pěchotní srub NS-72 Můstek, který je součástí pevnosti Dobrošov, 
se v roce 1943 stal místem testování jedné z tajných zbraní třetí říše? 
Pozor, tato zbraň dokázala prorazit až tři a půl metru pevnostního 
železobetonu...

+ Camerata Nova Náchod

+ Náchodská Prima sezóna

aKce

cO StOJí Dále Za Návštěvu?

+ Jiráskova turistická chata s rozhlednou

+ broučkův dům v Náchodě a objekty Muzea Náchodska

+ státní zámek Náchod s medvědáriem a lanovým parkem

+ Muzeum starožitných kočárků, panenek a listin

+ Vavřinecká pouť

+ Pivobraní 

13
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Staň se rekrutem 
pevnosti Kłodzko 
z 18. století
úterý 2/9/16/23/30 červeNec, 6/13/20/27 SrPeN

• 12.00–14.00
• max 30 osob / hodina, doporučujeme rezervaci 
na twierdza@twierdza.klodzko.pl

Pevnost Kłodzko je unikátní památkou moderní vojenské archi-
tektury. Najdeme ji v centru města na hoře Forteczna. Na ploše 
více než třiceti hektarů můžeme sledovat dobře zachovalé stopy 
vojenské kultury. V podzemních labyrintech pocítíme atmosfé-
ru dávného života žoldáků. Historie tvrze sahá do 10. století, 
kdy tu stál středověký dřevěný opevněný hrad. Ten byl nejprve 
přestaven na zděné obranné sídlo kladských vládců, později byl 
znovu přebudován a opevněn, aby vyhovoval nejnovějším po-
žadavkům vojenské architektury 17. a 18. století. Kromě expozic 
zobrazujících dějiny tohoto místa zde můžeme obdivovat také 
nádherné panorama města a okolních hor.

Na cO Se můŽeme těšit?

Pevnost Kłodzko
historická stezka kolem pevnosti / vchod od 
parkoviště v ul. Nowy Świat, 57-300 Kłodzko
www.twierdza.klodzko.pl 
+48 74 867 34 68, twierdza@twierdza.klodzko.pl 

V rámci netradičního interaktivního dobrodružství se  
s průvodci ve vojenských mundúrech z napoleonské éry 
přeneseme do dávných časů. Zajímá vás, jak vypadá dělo 
z 19. století? Víte, co jsou minérské chodby? Jaká byla role 
velitele pevnosti? Co je 47. pruský pěší pluk? Srdečně zve-
me na originální projekt pro děti a mládež s názvem Staň 
se rekrutem pevnosti Kłodzko z 18. století. V něm se stane-
me součástí pevnostní zálohy. Ale pozor! Poznáme i strá-
dání během někdejší náročné vojenské služby.
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K nejznámějšímu obléhání pevnosti došlo během 
napoleonských válek. Bojovalo se všude kolem. Jak 
dlouho? Více než tři měsíce! Rozhodující útok provedli 

Francouzi v noci z 23. na 24. června 1807. Velitel obrany, gene-
rál von Götzen, pak pevnost vydal nepříteli. Kłodzko však bylo 
zasaženo i během husitských válek, války třicetileté a slezských 
válek.

Právě ve válečných dobách využívali obyvatelé města jako úkryt 
podzemní chodby, které byly vyhloubeny ve středověku. Tehdy 
sloužily také jako sklad spousty druhů zboží včetně piva. Labyrint 
tunelů, chodníků a hustá síť chodeb je v současnosti zpřístupněn 
jako tzv. podzemní turistická trasa dlouhá zhruba šest set metrů.

Víte, že...

… se Kłodzku pro podobnost historického jádra s českým hlavním 
městem říká „malá Praha“? Např. most svatého Jana v mnohém při-
pomíná Karlův most, a to i přesto, že je starší a menší…

+ Fórum tradic

+ Dny Kladské pevnosti

aKce

cO StOJí Dále Za Návštěvu?

+ Muzeum země kladské

+ Most svatého Jana

+ Historické kladské náměstí

+ Podzemní turistická trasa

+ Oktober Festung

15+ Seniorské trhy



Oáza míru ve 
válce – objevujeme 
zámek Żelazno
StřeDa 3/10/17/24/31 červeNec, 7/14/21/28 SrPeN

• 13.00–15.00
• max 20 osob / hodina, doporučujeme rezervaci 
na tel. +48 727 507 333 nebo +48 74 868 50 78, 
příp. recepcja@palac-zelazno.pl

Historie zámku Żelazno sahá do 17. století. Na pozůstatcích 
někdejšího panství byl v letech 1797 až 1798 postaven barok-
ní palác. Ten v roce 1836 koupil Hermann Dietrich Lindheim, 
majitel textilních továren ve Slezsku i Čechách. V té době byl 
přes zámecký park vykopán kanál. Měřil šestnáct set metrů  
a zásoboval vodou tkalcovnu v sousedních Krosnowicích. V le-
tech 1869 až 1871 dostal zámek neobarokní ráz. Čím se může 
pochlubit? Například plesovým sálem se zrcadly i unikátní 
oranžerií. V 19. století se park stal vyhledávaným cílem turistů  
i pacientů z Lądku-Zdrój. Po druhé světové válce měl zámek 
různé využití. Jeho současní majitelé mu teď systematicky vra-
cejí dávný lesk.

Na cO Se můŽeme těšit?

Zámek Żelazno
Żelazno 54, 57-361 Żelazno
www.palac-zelazno.pl
+48 727 507 333, recepcja@palac-zelazno.pl  

Během procházky po zámeckém parku se seznámíme  
s vojenskými dějinami vsi Żelazno. Pak se zúčastníme stra-
tigrafického workshopu. O co půjde? Nechme se překva-
pit! Zároveň se naučíme rozpoznat období vzniku zámec-
kých základů, k čemuž nám bude nápomocen architekt. 
Připraveno bude rovněž různé nářadí, díky kterému se 
budeme moci ponořit do struktury kamene. 
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Původní panství, na jehož místě byl zámek Żelazno 
postaven, bylo zničeno v období třicetileté války. 

V 16. století se v kladském hrabství šířil protestantismus. Ten pře-
vzala většina obyvatelstva, a to i v Żelazně. Vítězství vojsk císaře 
Ferdinanda II. v bitvě na Bílé hoře zapříčinilo, že protestantské 
obyvatelstvo bylo vystaveno represím. Jenže mnoho občanů, včet-
ně těch z Żelazna, si to nenechalo líbit, vytvořilo obranný spolek 
a bojovalo proti císařskému vojsku. Během střetů, které skončily 
porážkou spolku, zemřelo kolem dvou set mužů.

Víte, že...

… se v zámku nachází tajné průchody obestřené tajemstvím, ve kte-
rých možná můžeme potkat i duchy dávných obyvatel zámku?

+ Prázdniny s duchy

aKce

cO StOJí Dále Za Návštěvu?

+ Městská turistická trasa v bystrzycy kłodzke

+ Rozhledna na Wapniarce

+ Zámkovo-parkový komplex v Gorzanówě 

+ Zámek na skále v trzebieszowicích

+ Radochovská jeskyně v Radochówě

17



Panství Sarny 
kdysi i dnes 
čtvrteK 4/11/18/25 červeNec, 1/8/15/22/29 SrPeN

• 13.00–15.00
• max 20 osob / hodina, 
doporučujeme rezervaci na tel. +48 74 814 34 16, 
recepcja@zameksarny.pl

Zámek Sarny, zvaný také Scharfeneck, je rozhlehlý rezidenční 
a hospodářský komplex stojící na skalnatém výběžku nad ře-
kou Ścinawkou. Jeho počátky sahají do 15. století, jeho hlavní 
budova však byla postavena až v roce 1590. Panství po ně-
kolik staletí patřilo rodu von Götzenových. Ti dostavěli letní 
palác a kapli svatého Jana Nepomuckého. Po druhé světové 
válce zde působila polská obdoba JZD. Po jeho likvidaci začal 
zámek chátrat. Od roku 2013 se ho noví majitelé snaží přesta-
vět, opravit a připomenout jeho původní obranný charakter  
s cílem zpřístupnit tuto pozoruhodnou rezidenci veřejnosti.  
A to nejen pro prohlídky, ale také kulturní a společenské akce, 
jako jsou například koncerty či muzikantské dílny. 

Na cO Se můŽeme těšit?

Zámek Sarny
Ścinawka Górna 40e, 
57-410 Ścinawka Średnia
www.zameksarny.pl
+48 74 814 34 16
recepcja@zameksarny.pl

Navštívíme panství Sarny a podíváme se na pozůstatky 
opevnění zámku. Seznámíme se s historií tohoto místa  
i jeho dlouholetých vlastníků, rodu von Götzenů. Obran-
nou funkci si připomeneme střelbou z paintballové pisto-
le. Vybereme si minci s erbem zámku a ve sklepení vyhle-
dáme zajímavé vojenské prvky.
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V době třicetileté války tehdejší majitelé zámku, čle-
nové rodu von Reichenbachů, podporovali protestan-
ty. Po vítězství císařských vojsk jim proto byl zkonfis-

kován majetek a panství přešlo do rukou rodu von Götzenů. 
Jeden z nich, hrabě Gustav Adolf von Götzen, v roce 1905 jako 
guvernér Německé východní Afriky krvavě potlačil povstání 
kmene Maji Maji.

Ve středověku byla v Sarny postavena rytířská věž. Zajímavostí ce-
lého komplexu je dochovaná střílna a otvor pro dělo. Svůj půvab 
má rovněž historický park, v němž najdeme několik třísetletých 
dubů.

Víte, že...

... v dvorní kapli sv. Jana Nepomuckého se nachází malby představující 
život tohoto světce. Jsou vytvořeny v iluzionistickém stylu, takže budí 
dojem skutečnosti. Malby pravděpodobně přecházely ve skutečnou 
oponu, která oddělovala hraběcí lože od kaple v prvním patře.

+ Radkowská kabaretní zátoka smíchu u zálivu v Radkówě

+ 27. mezinárodní folklorní festival v Nowé Rudě

aKce

cO StOJí Dále Za Návštěvu?

+ Podzemní turistická cesta – důl uhlí v Nowé Rudě

+ Pevnost srebrna Góra

+ bazilika Wambierzyce

+ Rozhledna suszynka v suszyně

+ 9. ročník festivalu W. Wysockého „Volodia pod Szczelincem“ v Radkówě 
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Zámek jako 
obranné místo
PáteK 5/12/19/26 červeNec, 2/9/16/23/30 SrPeN

• 10.00–12.00
• max 15 osob / hodina, doporučujeme rezervaci na 
+48 667 610 690, kapitanowo.zamek@gmail.com 
 

Více než sedm set let starý zámek musel odolávat útokům hu-
sitů i Švédů. Čím je jedinečný? Tajemstvími, skrytými chodbami  
a průchody a také svou obrannou věží, donjonem, která slou-
žila i k bydlení. Během třicetileté války byl celý objekt tak zni-
čen, že málokdo doufal v jeho obnovu. Oprav se zámek dočkal 
až několik let po ukončení vojenských konfliktů. Na začátku 
17. století bylo dostavěno nejmladší, východní křídlo. Přestože 
zámek po druhé světové válce téměř půl století chátral, po 
opravě střechy a úpravě některých místností vypadá skvěle. 
Jeho šedesát čtyři komnat s nádhernými klenbami a portály 
rozhodně stojí za pozornost!

Na cO Se můŽeme těšit?

Zámek Kapitanowo
 ul. Marii Konopnickiej – Zamek, 
57-410 Ścinawka Średnia
www.zamekkapitanowo.pl 
+48 667 610 690, kapitanowo.zamek@gmail.com 

Seznámíme se se zámkem Kapitanowo a jeho obrannými 
prvky. Dozvíme se, čím se liší zámek a palác. Ukážeme si 
též různé druhy střelných zbraní, jako jsou muškety, pušky 
či pistole, ale i zbraní na blízko, jako jsou například meč, 
šavle nebo halapartna. Co nás čeká dál? Mimo jiné také 
interaktivní ukázka střelby, která nás zavede do doby, kdy 
se o tento objekt těžce bojovalo. Sami si budeme moci 
vyzkoušet mj. střelbu z luku a ze vzduchovky. 
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Okolo roku 1500 se na zámku stala velká tragédie. 
Vzbouřenci, kteří nejspíš nedostali od panovníka za-
placeno, nečekaně napadli obyvatele zámku. Zavraž-

děny byly převážně ženy. Zůstaly totiž ve společenské místnosti, 
odříznuty od všech únikových cest. Na místě zrušených latrín byl 
proto později vybudován sál, který v případě napadení umožnil 
získat jednu až dvě hodiny času navíc pro útěk.

V roce 1647 se zámek pokusila dobýt švédská pěchota. Tento 
útok však pro ni nedopadl dobře. Ač to tak možná na první po-
hled nevypadalo, zámek měl již v té době poměrně kvalitní pod-
mínky pro obranu. Především obranné věže s ochozem pro střelce 
a také propracovaný systém tajných chodeb a průchodů. Proto 
byl úspěšný až druhý pokus Švédů, a to díky dělostřeleckému úto-
ku a ohromnému požáru způsobenému ostřelováním. 

Víte, že...

… zámek je považován za jedno z mála původně dochovaných stře-
dověkých rytířských sídel ve střední Evropě? Gotická část zámku neby-
la nikdy přestavěna. Jeho donjon, obytná a obranná věž, navíc patří 
mezi největší v Polsku.

+ Radkowská kabaretní zátoka Smíchu u zálivu v Radkówě

+ 27. mezinárodní folklorní festival v Nowé Rudě

aKce

cO StOJí Dále Za Návštěvu?

+ Pevnost klodzko

+ Pevnost srebrna Góra

+ bazilika ve Wambierzycích 

+ Rozhledna suszynka v suszyně

+ Podzemní turistická cesta – uhelný důl v Nowé Rudě
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v Radkówě a Gajowě 



Na zámek 
s Janem Žižkou
PáteK 5/12/19/26 červeNec, 2/9/16/23/30 SrPeN

• 14.00
• maximálně 20 osob, doporučujeme rezervaci 
na info@zamekadrspach.cz 

Zámek v Dolním Adršpachu se může chlubit bohatou historií  
i zajímavou architekturou. Tato podsklepená dvoupatrová 
renesanční budova z lomového kamene na první pohled za-
ujme svou dvoupatrovou pětibokou věží. Ale pozor! Na místě 
dnešního zámku se už v 15. století nacházela tvrz pánů Berků 
z Dubé. Svou současnou podobu získal zámek až za vlastnictví 
rodu Nádherných, tedy od třetiny 19. století až do konce druhé 
světové války. Poté sloužil jako ubytovna pro učně či archiv. 
Nyní jsou v zámku umístěny expozice Muzeum Adršpašska, 
dobová expozice Z časů Nádherných a Muzeum pískovcové-
ho lezení. A co skrývá tajemné zámecké sklepení? Únikovou 
hru pro celou rodinu!

Na cO Se můŽeme těšit?

Zámek Adršpach
Dolní Adršpach 75, 549 52 Adršpach
www.obecadrspach.cz 
+420 491 423 979
info@zamekadrspach.cz

V zahradě zámku Adršpach se můžeme potkat s husit-
ským vojevůdcem Janem Žižkou z Trocnova! Prověříme si 
s ním svou znalost dobových zbraní a dojde i na ukázky 
historického boje! Vyzkoušet si budeme moci také stylové 
oblečení. Máte řadu zvídavých dotazů? Odpoví vám na 
ně historička na tematické besedě. Děti také jistě ocení 
malování na obličej. A že by to chtělo něco na památku? 
Dobře, tak co třeba památeční fotografie? 
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Husitské války byly náboženským válečným konflik-
tem, který sužoval naše území od roku 1419 do roku 
1434. V Adršpachu boje zasáhly především stejno-

jmenný skalní hrad. Na přelomu dvacátých a třicátých let se 
ho zmocnil jeden z husitských hejtmanů. Se svými spolubojov-
níky odsud podnikal bojové výpady do Slezska. Slezané proto 
později hrad raději koupili a zbořili ho. 

V Kladském pomezí se husitské války dotkly také například Ja-
roměřska, Náchodska, Českoskalicka či Broumovska, na polské 
straně víme například o útoku na Radków či Bystrzycy Kłodzkou.  

Víte, že...

…v nedalekých Velkých Petrovicích se nachází Žižkova (někdy také 
Vavřenova) lípa? Jde o památný strom, u něhož podle pověsti odpočí-
val Jan Žižka po útocích na hrad Vlčinec.

+ Běžecký závod Ádrkros

aKce

cO StOJí Dále Za Návštěvu?

+ Adršpašské skalní město

+ Zříceninu skalního hradu Adršpach

+ křížový vrch – naučná stezka, křížová cesta

23+ Čertohrátky v Adršpašských skalách



Opevněné město 
Świdnica – živé 
hodiny historie
SOBOta 6/13/20/27 červeNec, 3/10/17/24 SrPeN

• 11.00–13.00
• max 40 osob / hodina, doporučujeme rezervaci 
na it@um.swidnica.pl

Świdnica byla založena v polovině 13. století a rychle se sta-
la důležitým centrem řemesel a obchodu. Rostoucí význam  
i povýšení na hlavní město vévodství s sebou přinesl výstavbu 
opevnění, první zmínka o něm pochází z roku 1285! Původně 
vedly do města dvě brány, o zhruba sto let později už jich tu 
stálo hned sedm! U nich byly vybudovány věže, které obývali 
strážní, a nacházely se v nich také prostory, které sloužily jako 
vězení. Świdnica měla historicky tři pásy obranných zdí, do 
současnosti se však dochovaly pouze jejich fragmenty. 

Na cO Se můŽeme těšit?

Regionální turistické a kulturní 
informační centrum 
ul. Wewnętrzna 2, 58-100 Świdnica
+48 74 852 02 90, it@um.swidnica.pl 
www.um.swidnica.pl 
Místo srazu bude uvedeno na informačních letáč-
cích vydaných před zahájením festivalové sezony.

O prázdninových sobotách se ve Świdnici podíváme po 
stopách vojenské historie od středověku až po 18. století. 
Dozvíme se spoustu zajímavých i užitečných informací.  
A protože prázdniny jsou ideální dobou, kdy můžeme trá-
vit čas s celou rodinou, postaráme se o to, aby se nikdo 
nenudil. Věřte, že historie může být fascinující, a to i pro 
děti! Co nás čeká? Hry, zábava, úkoly. A pamatujte, ten, kdo 
pilně poslouchá a je dobrým pozorovatelem, jistě zdolá 
každou výzvu.
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Zbytky obranných zdí si můžeme prohlédnout v růz-
ných částech Świdnice. Díky prázdninovým zážitkům 
budeme moci navštívit hned čtyři taková místa. (Ka-

ždé červencové setkání se bude týkat jiného místa. A kdo to 
nepořídí v červenci, bude se na ně moci podívat v srpnu.)

V polovině 18. století se ze Świdnice stala mocná pevnost. V té 
době dostalo nový kabát i staré opevnění kolem města. Jak to tu 
vypadalo? Tehdejší obranné zdi byly rozebrány, brány přestavěny. 
Město bylo obklopeno valem a před ním se nacházel hluboký 
příkop. Zajímá vás, co zde má nejvyšší historickou hodnotu? Jde 
o pozůstatky tvrze Fleszy Nowomłyńske, která byla experimentál-
ním bojovým dílem. Ta je jediná svého druhu mezi všemi pruský-
mi pevnostmi v Polsku.

Víte, že...

... v roce 1667 vyletěla jedna ze świdnických bašt do povětří? Mohl 
za to blesk! Jeho úder zapálil střelný prach, který zde byl uskladněný. 
Bašta byla vysoká kolem třiceti čtyř metrů (šedesát loktů). Stěny měla 
dokonce více než dva metry silné (čtyři lokty)!

+ Dny Świdnice

+ Świdnická rally-KRAUSE

aKce

cO StOJí Dále Za Návštěvu?

+ katedrála sv. stanislava a Václava

+ kostel Míru 

+ Muzeum dávného kupectví

+ Historické centrum města

+ Mezinárodní Bachův festival

+ Festival otevřeného divadla

25+ Trhy zdravých potravin Zdraví pro chuť a Świdnický festival piva



Boj o dubenskou 
bažantnici
NeDěle 7/14/21/28 červeNec, 4/11/18/25 SrPeN

• 13.00–16.00
• maximálně 20 osob / hodina, doporučujeme 
rezervaci na infocentrum@ceskoskalicko.cz, 
příp. na tel. č. +420 773 578 112

Přírodní rezervace Dubno je zachovalý lužní les, který jak už 
název napovídá, tvoří především duby. Tento les se v  roce 
1866 stal místem velkého vojenského střetu nazývaného bitva 
u České Skalice. Na vlastní oči se přesvědčíme, že na mnoha 
zdejších stromech jsou dodnes patrné stopy po tomto konflik-
tu. Stojí tu rovněž největší pomník obětem prusko-rakouské 
války na Českoskalicku. Monumentální Spící lev se nachází 
nedaleko budovy staré hájovny. A proč přírodní rezervace? 
Žije zde totiž více než sedmdesát druhů měkkýšů.

Na cO Se můŽeme těšit?

Přírodní rezervace Dubno
cca 150 metrů za Farmou Dubno, 
Kleny 29, 549 08 Provodov-Šonov 
www.patyprapor.cz
+420 491 453 870
infocentrum@ceskaskalicko.cz 

V dubenské bažantnici nedaleko České Skalice se vrátíme 
až do roku 1866. Tehdy zde zuřila bitva mezi pruskými  
a rakouskými vojáky. Zajímá vás vojenská taktika, která 
se tenkrát používala? Nebo si snad máte chuť vyzkoušet, 
jak se správně zachází s puškou? Chtěli byste si vyrobit 
opravdovou funkční patronu? Pomohou nám členové  
5. praporu polních myslivců ve svých typických uniformách.  
A možná v lesním mlází narazíme i na skutečného nepří-
tele… Na tento zážitek si doporučujeme vzít pohodlné 
volnočasové oblečení a pevnější obuv. 

7 | 7  Neděle
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Česká Skalice a sousedící přírodní rezervace Dubno 
patří mezi mnoho míst východních Čech, která v létě 
roku 1866 bezprostředně zasáhl válečný konflikt. Vy-

pukla totiž prusko-rakouská válka, někdy také nazývaná sed-
mitýdenní. Jak začala? Jako důsledek vzájemného soupeření 
Pruska a Rakouska o vůdčí mocenské postavení v Evropě.

Bitva u České Skalice byla jedním z nejkratších, ale zároveň 
nejkrvavějších střetů této války. Během pouhých čtyř hodin tu 
přišlo o život nebo bylo zraněno téměř sedm tisíc vojáků a více 
než dvě stě koní.

Víte, že...

… k bitvě u České Skalice vůbec nemuselo dojít? Jeden z rakouských 
velitelů totiž neposlechl rozkaz vrchního velitele a zaútočil proti postu-
pujícím pruským jednotkám.

+ Ovčácké slavnosti

aKce

cO StOJí Dále Za Návštěvu?

+ Muzeum boženy Němcové

+ babiččino údolí – zámek, bělidlo, mlýn, vodní mandl aj.

+ Vojenský hřbitov

+ Vodní nádrž Rozkoš

+ Vila čerych
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+ Za Babičkou Boženy Němcové do Ratibořic

+ Tropická charitativní pouť

+ Jiřinkové slavnosti



• LeDen •
Dřevorubec roku – Adršpach 

dřevorubecké závody s tematickým doprovodným programem
www.drevorubecrokuadrspach.cz 

• BřeZen •
Koletova Rtyně – Rtyně v Podkrkonoší

festival dechové hudby
www.koletovka.cz 

• DuBen •
Rajd Świdnicki-KRAUSE – Świdnica 

atraktivní motosoutěž na silnicích kolem Świdnice
www.rajdkrause.pl

• Květen •
Dni Kłodzka – Kłodzko

jedna z nejvýznamnějších akcí v Kłodzku s kulturním i sportovním programem
www.centrum.klodzko.pl

Náchodská Prima sezóna – Náchod 
celostátní festival studentské tvořivosti

www.primasezona.cz

Dni Świętego Floriana – Bystrzyca Kłodzka
dvoudenní festival navazující na historii města a jeho patrony

kultura.bystrzycaklodzka.info

Noc Muzeów – Kłodzko
různorodé umělecké výkony a neobvyklé instalace

www.muzeum.klodzko.pl

Kalendář
kulturních a sportovních

akcí
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• Červen •
Za Babičkou Boženy Němcové do Ratibořic – Česká Skalice

kulturní akce s kostýmovanými postavami z knihy Boženy Němcové Babička
www.zamek-ratiborice.cz

Dni Świdnicy połączone ze Świętem Dzika – Świdnica 
hudební a taneční vystoupení, ochutnávka zvěřinové kuchyně

www.sok.com.pl

U nás na zámku – Nové Město nad Metují
rodinný minifestival

www.unasnazamku.cz

• Červenec •
Za poklady Broumovska – Broumovsko 

hudební festival v kostelích Broumovska
www.zapoklady.cz 

Międzynarodowy Festiwal Tańca im. Olgi Sawickiej – Lądek-Zdrój
taneční festival s workshopy 

www.festiwaltanca.ladek.pl

Kalendář
kulturních a sportovních

akcí
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Święto Papieru – Duszniki-Zdrój
dvoudenní akce v muzeu papíru spojená s jarmarkem

muzeumpapiernictwa.pl

Festiwal Teatru Otwartego – Świdnica 
různé divadelní formy obohacené přímým kontaktem s diváky

www.sok.com.pl

Filmowy Kanał Młynówki – Kłodzko 
promítání filmů na volném prostranství

pl-pl.facebook.com/FilmowyKanaMlynowki

• SrPen •
Międzynarodowy Festiwal Folkloru – Nowa Ruda

folklorní festival s vystoupeními souborů z celého světa
www.mok.nowaruda.pl

Jiráskův Hronov – Hronov 
nejstarší evropský festival amatérského divadla

www.jiraskuvhronov.cz 

Dni Twierdzy – Kłodzko 
akce připomínající historii města

www.twierdza.klodzko.pl

Brutal Assault – Jaroměř-Josefov 
metalový festival v komplexu bývalé vojenské pevnosti

www.brutalassault.cz 

Targi „Zdrowie ma smak” oraz Świdnicki Festiwal Piwa – Świdnica
trhy zaměřené na podporu zdravé výživy spojené s pivním festivalem

www.powiat.swidnica.pl, www.um.swidnica.pl

Mezinárodní folklorní festival Červený Kostelec – Červený Kostelec 
folklorní festival s bohatou historií

www.folklorck.cz 

Kalendář
kulturních a sportovních

akcí
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Forum Tradycji – Kłodzko
veletrh s ekologickými produkty, kulinářskými workshopy, 

ochutnávkou piv a dalším programem
www.klodzko.pl

Mezinárodní horolezecký filmový festival – Teplice nad Metují
soutěžní přehlídka filmů s horolezeckou a sportovní tematikou

www.horolozeckyfestival.cz 

• Září •
Festiwal Górski – Lądek-Zdrój

vícedenní akce zasvěcená turistice a horským sportům 
www.festiwalgorski.pl 

Náchodské Kuronské slavnosti
akce s bohatým doprovodným programem pro celou rodinu

www.mestonachod.cz 

Jiřinkové slavnosti – Česká Skalice
tradiční výstava jiřinek a Jiřinkový ples

www.muzeumbn.cz

Festival české filmové a televizní komedie – Nové Město nad Metují
někdejší Novoměstský hrnec smíchu

www.festivalkomedie.cz

Specialized Rallye Sudety – Teplice nad Metují
jeden z nejstarších maratonů horských kol v ČR

redpointteam.cz/rallye-sudety

• ProSinec •
Zimní táboření na Hvězdě – Police nad Metují

víkendová akce pro milovníky zimy a spaní v přírodě

Kalendář
kulturních a sportovních

akcí

31



cYKlOBuSY
KLADSKÝM POMEZÍM • NA VÝLET BEZ AUTA

Fo
to

: J
an

 Z
ál

iš
 ©

 2
01

7

P O L S K O

Č E S K Á
R E P U B L I K A

Horní Malá Úpa

Pec pod 
Snežkou

Svoboda 
nad Úpou

Trutnov

Hradec
Králové

Náchod

Adršpach

Teplice 
nad Metují

Police 
nad Metuji

Hronov

Česká Skalice

Jaroměř

Broumov
Tlumaczów

Radków
Wambierzyce

Karlów

Kudowa Zdrój

Jívka

Nechte se dovézt společně s vaším kolem 
do turisticky zajímavých míst Kladského pomezí, 

Krkonoš a do polských Stolových hor.

www.kladskepomezi.cz


