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PARDUBICE  -  MESTO  S  CHUŤOU  PERNÍKU 
A  KRÁSY  VÝCHODNÝCH   ČIECH 

          
                                 Bouzov – Kunětice – Pardubice – Kladruby - Polička 
                           Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame východné Čechy“ 

                                                          TERMÍN: 23.-24.4.2022 
                                                                 Pre kolektív termín podľa požiadavky 

                                                                    CENA: 118,- € 
    V cene je doprava autobusom, ubytovanie na 1 noc s bufetovými raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK 

                                                           Možný príplatok: cestovné poistenie, vstupenky 

                                                                            PROGRAM: 
1.deň: odchod zo Žiliny o 5,30 hod., možnosť nástupu po Bytču. Po príchode na Moravu prehliadka impozantného roman-

tického hradu Bouzov, ktorý priťahuje mnohých filmárov a tak tu natočili množstvo rozprávok a filmov, napr. Arabela, 

Princezná Fantaghiró... Jeho vznik siaha až do začiatku 14.st. Bol vo vlastníctve rôznych českých a moravských šľachtic-

kých rodov, jeho najznámejším majiteľom bol Rád nemeckých rytierov. Uvidíte tu bohato zdobené a zariadené interiéry, 

vzácne obrazy, umelecké predmety, novogotickú kaplnku, studňu vyhĺbenú do skaly až do hĺbky 52 m, dodnes funkčné 

dva padacie mosty a mreže. 

Pokračovanie do východných Čiech, kde najskôr navštívime gotický hrad slávneho rodu Perštejnov - Kunětickú horu, pre-

zývaný hradom Rumburaka. Pozrieme si čerstvo renovovaný a verejnosti dosiaľ nepredstavený Jurkovičov palác, okruh 

nazvaný Dušan Jurkovič, básnik dreva. Tešiť sa môžete na modernú expozíciu, ktorá vás prevedie jeho životom a dielom, 

zoznámi s rekonštrukciou hradu pred 100 r. vedenou Jurkovičom, prezriete si historické interiéry nesúce jeho typický ru-

kopis – farby, drevené obloženie stien, kazetové povaly, zdobené schodisko, mobiliár s ornamentami, salónky, vyhliad-

ka... Pod hradom sa rozprestiera čarovný les plný tajomstiev, navštívite Perníkovú chalúpku, najstaršie múzeum perníkov 

v Európe, zábavný zážitkový program prezradí všeličo o výrobe perníkov a výborné perníky aj ochutnáte.  

Odchod do Pardubíc, ubytovanie, prehliadka mesta: malebné historické centrum s výstavnými meštianskymi domami na 

námestí, impozantnou radnicou s 2 vežami a najvyššou dominantou Zelenou bránou s vyhliadkovou vežou, kostol sv. Bar-

tolomeja a snehobiely rozľahlý a zachovalý renesančný zámok. Je tu múzeum s expozíciou zbraní, českého ateliérového 

skla, renesančné sály s unikátnymi nástennými maľbami, najstaršími v Čechách. Za pozornosť stojí aj zbierka pohľadníc 

Orbis pistus, najväčšia v strednej Európe. Skrýva jedno veľké tajomstvo – protiatómový kryt z 50. rokov, o ktorom koluje 

mnoho fantastických historiek. Patril významnému rodu Perštejnov, neskôr sa stal centrom správy kráľovského komor-

ného panstva.  

 

2.deň: raňajky, prehliadka zrekonštruovaného Národného hrebčína v Kladrubech, považovaného za najstarší svojho druhu 

na svete. Už cisár Rudolf II. ho povýšil na cisársky dvorný hrebčín a odvtedy je domovom plemena vyšľachteného na 

ceremoniálne účely panovníckych dvorov. V r. 2019 bol zaradený medzi pamiatky Unesco. Okrem stajní a priľahlých 

priestorov uvidíte aj zámok, ktorý vás prenesie do doby cisára Františka Jozefa I. a jeho okúzľujúcej manželky Sisi. Prej-

dete sa v ich stopách štýlovo zariadenými sálami a komnatami, nahliadnete do kostola a dozviete sa o ich zvláštnych zvy-

koch a podivných osudoch. 

Zastavíme sa aj v obci Kočí, kde si pozrieme unikátny drevený krytý most, jeden z najstarších svojho druhu v strednej Eu-

rópe. Zaujímavosťou tiež je, že vedie do kostola pochádzajúceho zo 14.st., zdobeného maľbami starozákonných prorokov 

a ornamentálnymi motívmi.  

Odchod do mesta založeného kráľom Přemyslom Otakarom II. - Poličky, mesta kráľovien, dnes s 9 tis. obyvateľmi. Vyni-

ká systémom 1220 m dlhých kamenných hradieb s 19 baštami hrubými 2,5 a vysokými 10 m, súčasťou obranného systému 

bola aj vodná priekopa. Prehliadka: námestie s barokovými stavbami a morovým stĺpom, kostol sv. Jakuba s rodnou izbou 

skladateľa Bohuslava Martinů, vyrezávané domové brány a ďalšie zaujímavé stavby. 

Odchod do Žiliny. 

                                                               

Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma, skupinová zľava 
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