
info Vesnický dvorek plný zvířátek, řemeslné dílničky, environmentální výukové programy.

lokalita Licibořice (Chrudim)

vzdálenost z RK 65 km

vstupné 50 až 110 Kč podle délky zvoleného programu

vhodné pro věk MŠ, ZŠ

časová náročnost celodenní výlet 

www https://www.dvorecek-liciborice.cz/prog-pro-ms-zs/

info Sezónní výletní místo, provozované chráněnými dílnami Šťastného domova. V areálu se nachází zvířátka, 

občerstvení, bludiště, pocitový chodník a hřiště.

lokalita Líšnice (Žamberk)

vzdálenost z RK 25 km

vstupné ?

vhodné pro věk MŠ, 1.stupeň ZŠ

časová náročnost cca 3h

www https://www.facebook.com/BabiccinStatek

info Multifunkční dětská herna s komplexním pohybovým a relaxačním zázemím pro děti od 4 let.

lokalita Letohrad

vzdálenost z RK 30 km

vstupné 229 Kč

vhodné pro věk MŠ, ZŠ

časová náročnost 3 h - lze spojit s Muzeem řemesel v Letohradě

www https://www.skipi.cz/

info Zábavný park, letní atrakce, vodní hřiště a vyhřívaní brouzdaliště + bobová dráha a naučné stezky v těsné 

blízkosti, programy a nabídky pro školy.

lokalita areál Mladé Buky (Trutnov)

vzdálenost z RK 70 km

vstupné 270 Kč (celodenní program + strava pro 1 dítě)

vhodné pro věk MŠ, 1.stupeň ZŠ

časová náročnost celodenní výlet

www https://www.areal-mladebuky.cz/cs/balduv-svet

info Dětská herna, velká zahrada s hřištěm, interaktivní tabule a možnost zábavně vzdělávacích programů . Dětská 

vesnička nabízí milion a jednu hru na kuchaře, na doktora, na ježibabku, hokynáře i hospodského. Vejděte na 

náves a žijte životy obyvatel každého jesenického domečku.

lokalita Bludov (Šumperk)

vzdálenost z RK 75 km

vstupné 90 Kč (celodenní program včetně oběda a pitného režimu)

vhodné pro věk MŠ, 1.stupeň ZŠ (do 10 let)

časová náročnost celodenní výlet

www https://www.pradedovomuzeum.cz/

info Prostírá se mezi poznáním přírody, zážitkem z architektury a fantaskní hravostí ve výšce 1062 m n. m. Unikátní 

soubor dřevěných interaktivních soch a objektů na motivy krkonošské fauny nabízí nadživotní setkání se zvířecími 

obyvateli nejvyšších českých hor. Strčit hlavu do tlamy rysovi, povozit se jelenovi v paroží, změřit síly s výbojnými 

mravenci nebo vyšplhat čápovi do hnízda může být poučné, stejně jako zábavné.

lokalita Portášky, Velká Úpa (Pec pod Sněžkou)

vzdálenost z RK 85 km

vstupné 0 Kč

vhodné pro věk ZŠ

časová náročnost celodenní výlet

www https://www.pec-ka.cz/

info Zábavný park, atrakce v provozu: horské káry, nafukovací atrakce,  trampolíny, vodní tubing, justdance, dětský 

kolotoč. Rozhledna Amálka s naučnou stezkou (5 zastavení) a kuličkovou dráhou.

lokalita České Petrovice (Žamberk)

vzdálenost z RK 35 km

vstupné 3h 250 Kč

vhodné pro věk ZŠ

časová náročnost celodenní výlet, lze spojit s návštěvou Pastvinské přehrady nebo procházkou k Zemské bráně (1,5km)

www https://ceskepetrovice.com/
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info Zábavný park s velkým množstvím aktivit.

lokalita Chlumec nad Cidlinou

vzdálenost z RK 80 km (spojení vlakem)

vstupné 150 až 240 Kč nad 20 osob

vhodné pro věk MŠ, ZŠ

časová náročnost celodenní výlet 

www http://www.fajnpark.cz/

info Zábavný park s velkým množstvím aktivit a prvků: lesní hřiště, kontaktní zoo, obří trampolíny a houpačky, lanová 

centra, podzemní chodby, prolézačky a nebo si můžete vyzkoušet jízdy BVP v sousedním Tankodromu. Ze 

Šablon lze uspořádat projektový den na téma Lesní zvěř, Lesní ekosystém a Zemědělské plodiny.

lokalita Milovice

vzdálenost z RK 130 km

vstupné 250 Kč

vhodné pro věk MŠ, ZŠ

časová náročnost celodenní výlet

www https://www.mirakulum.cz/skoly/

info Adrenalinová zákoutí, edukační zastávky, tobogán, podzemní expozice, občerstvení v restauraci. Edukativní 

programy pro školy, návštěva Stezky doplňuje vzdělávací oblast Člověk a příroda.

lokalita Jánské lázně

vzdálenost z RK 75 km

vstupné od 170 Kč

vhodné pro věk MŠ, ZŠ, SŠ

časová náročnost 2 h

www https://www.stezkakrkonose.cz/pro-skupiny

info Přírodní bludiště

lokalita Brandýs nad Orlicí (Choceň)

vzdálenost z RK 20 km 

vstupné 25 až 40 Kč

vhodné pro věk MŠ, 1.stupeň ZŠ

časová náročnost cca 1 hodina, v případě celodenního výletu lze kombinovat s další návštěvou např. hrad Litice n. O.

www http://www.brandys-ve-svete.cz/

info Kukuřičné bludiště pro děti, herní programy.

lokalita Hradec Králové GPS vstup: 50.2206094N, 15.8346878E

vzdálenost z RK 40 km

vstupné 55 až 75 Kč

vhodné pro věk MŠ, ZŠ

časová náročnost 1-2 h

www https://www.kukuricaci.cz/skoly-a-skolky

info Naučné stezky, zážitkové a vzdělávací programy lesní pedagogiky, možnost opékání vuřtů.

lokalita Městské lesy Hradec Králové  

vzdálenost z RK 40 km

vstupné zdarma

vhodné pro věk MŠ, ZŠ

časová náročnost celodenní výlet

www https://www.mestske-lesy.cz/tipy-na-vylet/
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info Zábavný park, soustava 3 síťových hřišť zavěšených v korunách stromů propojených s 3D bludištěm.

lokalita Městské lesy Hradec Králové  

vzdálenost z RK 40 km

vstupné 180 Kč (10 osob a více)

vhodné pro věk MŠ, 1.stupeň ZŠ

časová náročnost min 2h

www https://www.parknavetvi.cz/

info Unikátní přírodní dětský park, dřevěný hrad.

lokalita Městské lesy Hradec Králové  

vzdálenost z RK 40 km

vstupné zdarma

vhodné pro věk MŠ, 1.stupeň ZŠ

časová náročnost 2h

www https://www.mestske-lesy.cz/tipy-na-vylet/rytirske-hradiste.html

info Doplnění výuky, promítání filmů dle věku.

lokalita Hradec Králové

vzdálenost z RK 40 km

vstupné 70 až 90 Kč

vhodné pro věk MŠ, ZŠ, SŠ

časová náročnost cca 2 hodiny trvá program

www http://www.astrohk.cz/skoly.php  

info Osada Peklo se nachází v hlubokém údolí řeky Metuje. Najdete zde stejnojmennou výletní restauraci, dílo 

architekta Dušana Jurkoviče. Přírodní rezervace je cca 5 km od NMNM - procházka kaňonem řeky Metuje.

lokalita Nové město nad Metují

vzdálenost z RK 30 km

vstupné zdarma

vhodné pro věk MŠ, 1.stupeň ZŠ

časová náročnost celodenní výlet 

www https://www.novemestonm.cz/turista/okoli-noveho-mesta-nad-metuji/peklo-0_57.html

info Hluboké údolí Klopotovského a Bohdašínského potoka spojující příjemnou procházkou Nové Město n.M a 

Slavoňov. Cestou se můžeme zastavit u obůrek s lesní zvěří, Mertovy díry, Čertovy díry a šlápoty a Lesníkovy 

studánky.

lokalita Nové město nad Metují

vzdálenost z RK 30 km

vstupné zdarma

vhodné pro věk ZŠ - turistika

časová náročnost 3 h

www https://www.novemestonm.cz/turistika/okoli-nmnm/klopotovske-udoli-0_58.html

info Areál leží v bezprostřední blízkosti cyklostezky vedoucí krásnou krajinou podél Tiché Orlice z Ústí nad Orlicí do 

Letohradu. V areálu se nachází cvičná via ferrata, volejbalové hřiště, ohniště, bufet a sociální zařízení. Součástí 

areálu je také půjčovna lodí. Pěší výlet na hrádek Lanšperk – 4 km, pěší výlet na rozhlednu na Andrlův chlum – 5 

km. Zážitkové dny a programy pro školy a kolektivy.

lokalita Ústí nad Orlicí

vzdálenost z RK 25 km

vstupné ?

vhodné pro věk ZŠ, SŠ

časová náročnost 5 – 6 hodin, vhodné i pro dvoudenní výlet – nocleh (Nabízí ubytování v turistické ubytovně v areálu )

www https://www.ustinadorlici.cz/cs/turista-a-volny-cas/tipy-na-vylet/vylety-mestem

http://cakle.cz/

info Vrcholová část stolové hory Ostaš s výškou 700 m. Ostaš se dělí na Horní labyrint a Dolní labyrint a turistický 

okruh návštěvníkům nabízí pohledy na rozmanitou soustavu skal, jeskyní, chodeb a další bizarní útvary. 

Na vrcholu Ostaše skály tvoří náhorní plošinu. Tyto skalnaté výchozy a vrcholová Frýdlantská skála vyniknou 

pěknými výhledy do broumovského a polického okolí.

lokalita Bukovice (Police nad Metují)

vzdálenost z RK 65 km

vstupné 0 Kč

vhodné pro věk ZŠ (turistika)

časová náročnost celodenní výlet

www https://adrspach.cz/ostas

Přírodní 

rezervace a 

skalní město 

Ostaš

Hvězdárna a 

planetárium 

Peklo u 

NMNM

Rytířské 

hradiště 

Klopotovské 

údolí

Na větvi

Ústí nad Orlicí 

- Sportovní 

areál a 

vodácké 

tábořiště 

Cakle

https://www.parknavetvi.cz/
https://www.mestske-lesy.cz/tipy-na-vylet/rytirske-hradiste.html
http://www.astrohk.cz/skoly.php
https://www.novemestonm.cz/turista/okoli-noveho-mesta-nad-metuji/peklo-0_57.html
https://www.novemestonm.cz/turistika/okoli-nmnm/klopotovske-udoli-0_58.html
https://www.ustinadorlici.cz/cs/turista-a-volny-cas/tipy-na-vylet/vylety-mestem
http://cakle.cz/
https://adrspach.cz/ostas


info Výchozí bod: Teplice nad Metují – příjezd možný od Náchoda, Broumova či Trutnova autem, vlakem nebo 

autobusem. Lehká túra, vedoucí po značených turistických cestách; převážně se jde mírně zvlněným terénem, 

po rovině nebo z kopce v délce 15km. Občerstvení v bufetu u vstupu do Teplických skal a dále pak až v 

restauraci na zámku Bischofstein v Jiráskových skalách a několik restaurací je i v Teplicích nad Metují. S sebou 

svačinu, dostatek tekutin, pevnou vycházkovou obuv, pláštěnku pro případ deště.
lokalita Teplice nad Metují

vzdálenost z RK 65 km

vstupné 35 až 70 Kč (vstup do Teplických skal)

vhodné pro věk ZŠ, SŠ

časová náročnost 5 – 6 hodin, vhodné i pro dvoudenní výlet – nocleh 

www http://www.teplickeskaly.com/turistika/vylety-do-okoli/pesi-vylety/

info Skalní město Poličské stěny, výhledy, barokní kaple sv. Panna Marie Sněžná, na vrcholu občerstvení v turistické 

chatě Hvězda nebo dole v Hospůdce Na Hrázi, pěší túra cca 4,5 km.

lokalita Hlavňov (Police nad Metují)

vzdálenost z RK 65 km

vstupné 0 Kč

vhodné pro věk ZŠ (turistika)

časová náročnost celodenní výlet

www http://chatahvezda-novakovi.cz/

info Skalní pískovcové bludiště, které je nejpůsobivější částí takzvaných Budislavských skal ležících v nádherných 

borových lesích protkaných hlubokými údolími

lokalita Bor u Skutče (Litomyšl)

vzdálenost z RK 53 km

vstupné 0 Kč

vhodné pro věk ZŠ - turistika

časová náročnost celodenní výlet, lze spojit se zámkem Nové hrady

www www.mastale.cz

info Malý rodinný zoopark

lokalita Stěžery (Hradec Králové)

vzdálenost z RK 45 km

vstupné 50 až 100 Kč

vhodné pro věk MŠ, ZŠ

časová náročnost 2 h

www https://www.zoostezery.cz/

info Poutavá procházka v rozlehlé zahradě s řadou živočichů, rostlin, stromů, jezírek, potůčků a tůněk osázených 

bahenními rostlinami a lekníny. Některé z výběhů jsou průchozí, tudíž se dostanete do přímého kontaktu se 

zvířaty. Pro děti je připraven kontaktní výběh se zakrslými králíčky a morčaty, hmatový chodníček, hmyzí 

domeček, geostezka a další zajímavosti. Při vstupu můžete zakoupit krmení pro zvířata. Programy pro školy. 

Společnost pro zachování a obnovu biodiverzity, z.ú. (SCRB) připravila tyto programy:

programy Ze života stromu, Hospodář nikdy nespí, Zvířata známá i neznámá, Voda a Co se děje v kompostu.

lokalita Vysoké Mýto

vzdálenost z RK 40 km

vstupné 30 až 100 Kč

vhodné pro věk MŠ, ZŠ

časová náročnost 2 h

https://www.zahradaharta.cz/cs/hartecka-stezka.html

www https://www.scrb.org/wp-content/uploads/2019/10/scrb-cim-se-zabyvam-4-1014.jpg

info DOTEK – Dům Obnovy Tradic, Ekologie a Kultury: interaktivní expozice Fara na Dotek, dílny pro tradiční řemesla, 

seminární místnosti, klubovna, knihovna, kuchyně, jídelna a pokoje pro hosty. Krátkodobé výukové programy.

lokalita Horní Maršov (i v HK a Litoměřicích)

vzdálenost z RK 75 km

vstupné ?

vhodné pro věk MŠ, ZŠ i SŠ

časová náročnost celodenní výlet, nebo dvoudenní - možnost ubytování

www https://sever.ekologickavychova.cz/
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info Zoo a safari park, výukové programy, ubytování v kempu nebo hotelu

lokalita Dvůr Králové nad Labem

vzdálenost z RK 55 km

vstupné ?

vhodné pro věk MŠ, ZŠ i SŠ

časová náročnost celodenní výlet, nebo dvoudenní - možnost ubytování

www https://safaripark.cz/cz/pro-skoly-a-deti

Obora zámku Častolovice a minizvěřinec (lze krmit) https://www.zamek-castolovice.cz/

Babiččin dvoreček na zámku Doudleby n.O., nebo Muzeum přírodovědy www.zamek-doudleby.cz

Farmářův dvoreček Rampuše http://www.sokolihnizdo.cz/

Tvrz Orlice - voliéry https://www.tvrzorlice.cz/prohlidky/

Zámecký park Letohrad (papoušci, klokani) http://www.info.letohrad.eu/zamecky-park

info Památník Marie a Vojtěcha Sedláčkových, pamětní síň Josefa Korejze Blatinského + výstava loutek

lokalita Javornice

vzdálenost z RK 7 km

vstupné 5 až 10 Kč

vhodné pro věk ZŠ

časová náročnost 2 h

www https://obecjavornice.cz/kultura-a-sdruzeni/kultura

info Rotunda sv. Kateřiny

Hory u České Třebové - poutní místo a bývalé lázně

Městské muzeum

Park Javorka

Chaloupka Maxe Švabinského

Rozhledna Maxe Švabinského

Třebovské stěny

Smyslově naučná stezka Údolím Skuhrovského potoka

areál Peklák Česká Třebová (lyžování, Bike park, terénní káry)

lokalita Česká Třebová

vzdálenost z RK 40 km

vstupné zpoplatněna rotunda, muzeum, Chaloupka M. Švabinského

vhodné pro věk 2. stupeň ZŠ  - turistika

časová náročnost celodenní výlet

www https://www.ceska-trebova.cz/turisticke-zajimavosti/d-2081/p1=20166

info Tvoří ji 3 barevně odlišené okruhy, jejichž trasy se vzájemně prolínají. Celkem 14 zastavení stezky vytváří 

mozaiku informací s popisem lokalit, souvislostí a zajímavostí, které se na ně váží. Okruh kolem Broumaru modrý 

(procházka po břehu rybníku Broumar) 4,1 km, Okruh městem a parkem žlutý (vybrané krásy města a parku, 

projdete se i Podkostelím a Švamberkem) 4,4 km, Hlavní okruh zelený (osa naučné stezky vás provede nejen 

městem a parkem, ale také širším okolím - obora, Malá Záhornice s vyhlídkou, Chlum) 11 km.
lokalita Opočno

vzdálenost z RK 22 km

vstupné 0 Kč

vhodné pro věk ZŠ - turistika

časová náročnost celodenní výlet, lze spojit s prohlídkou Opočna, zámku, obory

www https://www.opocno.cz/opocenska-naucna-stezka/d-2267/p1=4981

info Naučná stezka a přírodní park, půjčovna loděk, šlapadel a paddleboardů, dětské lanové centrum, minigolf, 

eduardův pramen, Ornitologická pozorovatelna, vyhlídková věž, možnost táboření a opékární buřtú, dětské hřiště. 

Různé délky výletních tras okolo rybníků 3 - 6 km.

lokalita Lanškroun

vzdálenost z RK 45 km

vstupné 0

vhodné pro věk MŠ, ZŠ

časová náročnost celodenní výlet

www https://www.poznejlanskroun.cz/lanskrounske-rybniky

https://www.lanskroun.eu/lanskrounske-rybniky/d-2703

SAFARI PARK 

Javornice

Opočenská 

naučná stezka

Česká 

Třebová

Lanškrounské 

rybníky

KAM JEŠTĚ 

ZA ZVÍŘÁTKY

https://safaripark.cz/cz/pro-skoly-a-deti
https://obecjavornice.cz/kultura-a-sdruzeni/kultura
http://mmct.cz/pristupne-pamatky-rotunda-svate-kateriny.php
https://www.turistika.cz/mista/hory-u-ceske-trebove-poutni-kaple-panny-marie-pomocne/detail
http://www.mmct.cz/
https://www.turistika.cz/mista/parkem-javorka-ve-meste-ceska-trebova/detail
http://www.mmct.cz/pristupne-pamatky-chaloupka-maxe-svabinskeho.php
https://www.treking.cz/regiony/kozlovsky-kopec.htm
https://www.vyletnik.cz/mistopisny-rejstrik/vychodni-cechy/usteckoorlicko/4413-trebovske-steny/
https://www.vylety-zabava.cz/tipy-na-vylet/orlicke-hory/728-naucnou-stezkou-udolim-skuhrovskeho-potoka-u-ceske-trebove
https://peklak.cz/
https://www.ceska-trebova.cz/turisticke-zajimavosti/d-2081/p1=20166
https://www.opocno.cz/opocenska-naucna-stezka/d-2267/p1=4981
https://www.lanskroun.eu/lanskrounske-rybniky/d-2703


info Planetární stezka je model naší sluneční soustavy v měřítku 1:miliardě. Tomuto měřítku odpovídají zároveň 

rozměry modelů Slunce a planet i vzdálenosti, které mezi nimi musíte ujít. Celková délka stezky je 6,5 km.

lokalita Záměl, Potštejn

vzdálenost z RK 7 km

vstupné 0 Kč

vhodné pro věk ZŠ

časová náročnost 2-3 h

www http://www.stezka.mavlast.eu/?s=o-stezce

info Celkem si pro vás připravila osmnáct stanovišť s interaktivními prvky a úkoly, které vždy souvisí s příběhem 

daného místa. Na celé stezce se tak seznámíte s dalšími pohádkovými postavami a poznáte Orlické hory zase 

trochu jinak. Po nasbírání alespoň deseti razítek z jednotlivých stanovišť získáte odměnu. Délka trasy může být 

různá. Po cestě je lanový park, smažírna pstruhů, Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel, kostel Svatého 

Matouše a mnoho dalších zajímavých zastávek.
lokalita Deštné v O.h., Jedlová v O.h.

vzdálenost z RK 23 km

vstupné 0 Kč

vhodné pro věk MŠ, ZŠ

časová náročnost celodenní výlet

www https://kacencinastezka.cz/#/mapa/all

https://adventuredestne.cz/#/lanovy-park/main

https://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%A1_De%C5%A1tn%C3%A1

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Matou%C5%A1e_(Jedlov%C3%A1)

https://tendrsvejda.cz/smazirna-ryb-destne-v-orl-horach/

info Naučná stezka s délkou téměř 6 km, která vede z Rychnovské Lhotky přes Synkov Slemeno až do obce Libel. Na 

trase je umístěno 9 informačních tabulí, které seznamují s prací v ovocných sadech během čtyř ročních období.

lokalita Rychnov n. Kn.

vzdálenost z RK 0 km

vstupné 0 Kč

vhodné pro věk MŠ, ZŠ

časová náročnost 2-3 h

www https://www.kudyznudy.cz/aktivity/ovocna-stezka-u-rychnova-nad-kneznou

info Bývalá textilní továrna Vonwiller s desítky historických parních strojů, stabilních motorů, automobilových veteránů 

i obráběcích zařízení, pravidelné akce pro veřejnost, dny otevřených dveří.

lokalita Žamberk

vzdálenost z RK 25 km

vstupné ?

vhodné pro věk ZŠ, SŠ

časová náročnost 2 h

www https://www.facebook.com/starestroje

www.starestroje.cz

info Největší muzeum svého druhu, programy pro školy. Kromě relativně známých profesí, jako je truhlář či řezbář, 

prezentuje i práci kovotlačitele, koláře, bednáře, šindeláře a mnoha dalších. 

lokalita Letohrad

vzdálenost z RK 30 km

vstupné od 80 Kč za všechny expozice

vhodné pro věk MŠ, ZŠ

časová náročnost 2 h

www https://www.muzeumremesel.cz/

info Archeologické muzeum v přírodě,  středisko experimentální archeologie a regionálních dějin.

lokalita Uhřínov pod Deštnou (Deštné v O.h.)

vzdálenost z RK 15 km

vstupné 50 až 90 Kč

vhodné pro věk ZŠ

časová náročnost cca 2h

www http://www.villanova.cz/

Villa Nova

Muzeum 

starých stojů 

a technologií

Muzeum 

řemesel

Kačenčina 

pohádková 

stezka s 

lanovým 
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Planetární 

stezka

Ovocná 

stezka

http://www.stezka.mavlast.eu/?s=o-stezce
https://kacencinastezka.cz/#/mapa/all
https://adventuredestne.cz/#/lanovy-park/main
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%A1_De%C5%A1tn%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Matou%C5%A1e_(Jedlov%C3%A1)
https://tendrsvejda.cz/smazirna-ryb-destne-v-orl-horach/
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/ovocna-stezka-u-rychnova-nad-kneznou
https://www.facebook.com/starestroje
http://www.starestroje.cz/
https://www.muzeumremesel.cz/
http://www.villanova.cz/


info Doplnění výuky, nabídka workshopů, expozice „Přírodou za řemesly Orlických hor“, program „Řemesla zaniklá, 

oživovaná, živá“	

lokalita Rokytnice v O.h.

vzdálenost z RK 18 km

vstupné 30 až  60 Kč

vhodné pro věk MŠ, ZŠ

časová náročnost cca 2 hodiny, dle zvoleného programu

www http://www.sypka-moh.cz/cz/

info Nabídka různých programů ( život lidí v minulosti, ekoprogramy, pečení chleba atd.), český svaz ochránců přírody 

„Orlice“, ekocentrum Orlice.

lokalita Krňovice (Třebechovice p. Orebem)

vzdálenost z RK 28 km

vstupné 50 Kč

vhodné pro věk MŠ, ZŠ, SŠ

časová náročnost 2 h -  v případě celodenního výletu lze kombinovat s návštěvou Třebechovického muzea betlémů, hvězdárny 

v Hradci Králové či návštěvou Městských lesů Hradec Králové

www https://www.krnovice.cz/programy-pro-skoly.html

info Radniční věž s expozicí Mládí Františka Kupky, Muzeum vojenské topografie v Rýdlově vile, Rodný dům F. L. 

Heka, Synagoga a židovský hřbitov s expozicí věnovanou dějinám města a dobrušských Židů.

lokalita Dobruška

vzdálenost z RK 25 km

vstupné 20 až 100 Kč

vhodné pro věk ZŠ

časová náročnost celodenní výlet můžete doplnit o vycházku ke kostelu s. Ducha po modré turistické značce

www https://www.kulturadobruska.cz/uvod-4/

info 3 stálé expozice:Tradice výroby vánočních ozdob,  Historie města Dvora Králové a textilní průmysl na 

Královédvorsku

lokalita Dvůr Králové nad Labem

vzdálenost z RK 55 km

vstupné 60 až 120 Kč  

vhodné pro věk ZŠ

časová náročnost celodenní výlet 

www https://www.muzeumdk.cz/

info Expozice řemesel jako je řezbář, výrobce dřevěných krabiček z lubů, sítař, hrnčíř atd., rozsáhlá sbírka předmětů z 

historie zimních sportů obsahuje prastaré sněžnice, lyžařskou výstroj atd., expozice z historie skibobového sport a 

další.

lokalita Deštné v Orlických horách

vzdálenost z RK 23 km

vstupné 20 až 40 Kč

vhodné pro věk ZŠ, SŠ

časová náročnost 2 h

www https://www.obec-destne.cz/obec/historie-obce/muzeum/

info Soubor čtyř štítových domů patří mezi nejstarší lidové stavby v Krkonoších. Expozice lidového umění a 

uměleckých řemesel.

lokalita Vrchlabí

vzdálenost z RK 90 km (cesta autobusem z RK cca 2 hodiny)

vstupné 30 až 60 Kč  

vhodné pro věk ZŠ

časová náročnost celodenní výlet 

www https://mestovrchlabi.cz/krkonosske-muzeum-ctyri-historicke-domky/os-1006

info Muzejní expozice Opočno v zrcadle času v jednom z nejstarších městských domů v Opočně. Stavba sama se je 

unikátním exponátem nesoucím svědectví o způsobu bydlení našich předků.

lokalita Opočno

vzdálenost z RK 22 km

vstupné ?

vhodné pro věk ZŠ

časová náročnost 1 h

www https://www.opocno.cz/expozice-opocno-v-zrcadle-casu-dum-cp-55/os-1060

Městské 

muzeum ve 

Dvoře Králové 

nad Labem

Krkonošské 
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Krňovice     
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turistiky a 
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Dům čp. 55 v 

Opočně

http://www.sypka-moh.cz/cz/
https://www.krnovice.cz/programy-pro-skoly.html
https://www.kulturadobruska.cz/uvod-4/
https://www.muzeumdk.cz/
https://www.obec-destne.cz/obec/historie-obce/muzeum/
https://mestovrchlabi.cz/krkonosske-muzeum-ctyri-historicke-domky/os-1006


info Informační centrum, výstavy, programy

lokalita Horní Maršov

vzdálenost z RK 75 km

vstupné ?

vhodné pro věk ZŠ

časová náročnost 1 h

www http://www.veselyvylet.cz/cz/vv1.html

info Historická budova, starobylý roubený objekt, kulturní památka, možnost návštěvy po předchozí dohodě. Na trase 

planetární stezky.

lokalita Záměl

vzdálenost z RK 7 km

vstupné 0 Kč

vhodné pro věk ZŠ

časová náročnost 1 h

www http://www.mavlast.eu/?s=hostinec-u-karla-iv

info Rokokový zámek "Malý Schönbrunn" nebo "České Versailles" z 70. let 18. století. V areálu zámku najdete První 

české muzeum cyklistiky, zámeckou restauraci, zámecké stáje nebo přírodní labyrint.

lokalita Nové Hrady (Proseč, Litomyšl)

vzdálenost z RK 50 km

vstupné 40 až 100 Kč

vhodné pro věk ZŠ

časová náročnost 2 -3 h

www www.zameknovehrady.cz

info Zámek, rozlehlá  zámecká zahrada, hraná pohádka u zámku (nabídka pro školy, možnost vyzkoušet si řemesla), 

výstavy, Mateřské centrum Na zámečku www.mcnazamecku.cz.

lokalita Nové město nad Metují

vzdálenost z RK 30 km

vstupné zahrada zdarma, zámek 40 až 150 Kč

vhodné pro věk ZŠ, SŠ

časová náročnost celodenní výlet

www http://www.zameknm.cz/cs/o-nas.html

info Výukové programy cca 45 minut, pro menší děti hraná pohádka, workshopy (řemeslné dílny).

Vzdělávací program Jak se staví hrad

Prohlídka hradu pro MŠ

lokalita Litice nad Orlicí

vzdálenost z RK 20 km dostupné autobusem, procházka krásnou přírodou

vstupné 30 až 70 Kč

vhodné pro věk MŠ, ZŠ

časová náročnost cca 2h, v případě celodenního výletu lze kombinovat s návštěvou labyrintu v Brandýse nad Orlicí 

www https://www.hrad-litice.cz/

info Hrad a zámek, široká nabídka programů dle věku, stánky s upomínkovými předměty, občerstvení.

lokalita Staré Hrady (blízko Jičín, Dětenice)

vzdálenost z RK 100 km (cesta autobusem z RK cca 2 hodiny)

vstupné 95 až 145 Kč  

vhodné pro věk MŠ, 1.stupeň ZŠ

časová náročnost celodenní výlet (cca 4 hodiny tam strávené)

www https://www.starehrady.cz/ 

info Územní památková správa připravila na hradech a zámcích po celé ČR pro děti speciální vzdělávací programy a 

prohlídky, u nás na Pardubicku a Královéhradecku jsou to tyto:

Zámek Hrádek u Nechanic https://www.zamek-hradekunechanic.cz/cs

Hospitál Kuks https://www.hospital-kuks.cz/cs

Zámek Náchod https://www.zamek-nachod.cz/cs

Zámek Opočno https://www.zamek-opocno.cz/cs

Zámek Ratibořice a Babiččino údolí https://www.zamek-ratiborice.cz/cs

Hrad Kunětická hora https://www.hrad-kunetickahora.cz/cs

Hrad Litice https://www.hrad-litice.cz/cs

Zámek Litomyšl https://www.zamek-litomysl.cz/cs

Zámek Slatiňany https://www.zamek-slatinany.cz/cs

www https://www.npu.cz/cs/ups-sychrov/pro-deti

Staré Hrady   

Veselý výlet

Hrady, zámky, 

památky…pat

ří dětem!!

Zámek Nové 

Město nad 

Metují    

Hostinec u 

Karla IV.

Hrad Litice 

nad Orlicí             

zámek Nové 

Hrady

http://www.veselyvylet.cz/cz/vv1.html
http://www.mavlast.eu/?s=hostinec-u-karla-iv
http://www.zameknovehrady.cz/
http://www.zameknm.cz/cs/o-nas.html
https://www.hrad-litice.cz/cs/informace-pro-navstevniky/prohlidkove-okruhy/49820-jak-se-stavi-hrad-pro-zs-a-rodiny-s-detmi-na-objednani
https://www.hrad-litice.cz/cs/informace-pro-navstevniky/prohlidkove-okruhy/69675-prohlidka-hradu-pro-materske-skoly
https://www.hrad-litice.cz/
https://www.starehrady.cz/
https://www.zamek-hradekunechanic.cz/cs?fbclid=IwAR1V3LESLF51mQzMn5jVTU0OhRLNFygxnkmu251t-z97WBDIRnbsLnpHDRs
https://www.zamek-hradekunechanic.cz/cs?fbclid=IwAR1V3LESLF51mQzMn5jVTU0OhRLNFygxnkmu251t-z97WBDIRnbsLnpHDRs
https://www.hospital-kuks.cz/cs?fbclid=IwAR0uql91Tl659FTieM7MaMlwRTdgmrzo48KCDK9GnOeuxV5Xvyif7919MOA
https://www.hospital-kuks.cz/cs?fbclid=IwAR0uql91Tl659FTieM7MaMlwRTdgmrzo48KCDK9GnOeuxV5Xvyif7919MOA
https://www.zamek-nachod.cz/cs?fbclid=IwAR0lPfRZPqX9MVfUt64BSF7zeIPdniEzHls8huhscggmhHBdNK16imdBLuU
https://www.zamek-nachod.cz/cs?fbclid=IwAR0lPfRZPqX9MVfUt64BSF7zeIPdniEzHls8huhscggmhHBdNK16imdBLuU
https://www.zamek-slatinany.cz/cs?fbclid=IwAR0wB3LTsQXjR7sz4Ie6S6LkRACiCKOah4tHfCWa1fjtn20LtEQiI2syvQE
https://www.zamek-slatinany.cz/cs?fbclid=IwAR0wB3LTsQXjR7sz4Ie6S6LkRACiCKOah4tHfCWa1fjtn20LtEQiI2syvQE
https://www.zamek-ratiborice.cz/cs?fbclid=IwAR0uql91Tl659FTieM7MaMlwRTdgmrzo48KCDK9GnOeuxV5Xvyif7919MOA
https://www.zamek-ratiborice.cz/cs?fbclid=IwAR0uql91Tl659FTieM7MaMlwRTdgmrzo48KCDK9GnOeuxV5Xvyif7919MOA
https://www.hrad-kunetickahora.cz/cs?fbclid=IwAR0pANjVSTRodkE3gAvQOUuJJEPYE7CmFgwJt4icqp30yyVaOSEPMznNPIk
https://www.hrad-kunetickahora.cz/cs?fbclid=IwAR0pANjVSTRodkE3gAvQOUuJJEPYE7CmFgwJt4icqp30yyVaOSEPMznNPIk
https://www.hrad-litice.cz/cs?fbclid=IwAR188ZlC1L-o8KR-nJEuf_7Z7ITjayzFm4N-ZuDbnlWHeOMlckeobdCm3cM
https://www.hrad-litice.cz/cs?fbclid=IwAR188ZlC1L-o8KR-nJEuf_7Z7ITjayzFm4N-ZuDbnlWHeOMlckeobdCm3cM
https://www.zamek-litomysl.cz/cs?fbclid=IwAR0lPfRZPqX9MVfUt64BSF7zeIPdniEzHls8huhscggmhHBdNK16imdBLuU
https://www.zamek-litomysl.cz/cs?fbclid=IwAR0lPfRZPqX9MVfUt64BSF7zeIPdniEzHls8huhscggmhHBdNK16imdBLuU
https://www.zamek-slatinany.cz/cs?fbclid=IwAR0wB3LTsQXjR7sz4Ie6S6LkRACiCKOah4tHfCWa1fjtn20LtEQiI2syvQE
https://www.zamek-slatinany.cz/cs?fbclid=IwAR0wB3LTsQXjR7sz4Ie6S6LkRACiCKOah4tHfCWa1fjtn20LtEQiI2syvQE
https://www.npu.cz/cs/ups-sychrov/pro-deti?fbclid=IwAR1cF2NRR8t-F7sPAMS_v9mXoQNz-5Ytv-JLDUyex-zf9K6gXuKCEM-KFHg


www Zámek Rychnov nad Kněžnou, Kostel Nejsvětější Trojice, Zvonice https://www.zamekrychnov.cz/cs/

Zámek a zámecký zvěřinec Častolovice https://www.zamek-castolovice.cz/

Zámek Kostelec nad Orlicí http://www.zamekkostelecno.cz/

Zámek Kvasiny https://zamek-kvasiny.webnode.cz/

Zámek Potštejn https://www.zamekpotstejn.cz/cs

Hrad Potštejn http://www.potstejn.cz/

Zámek Doudleby nad Orlicí https://www.zamek-doudleby.cz/

Zámek Letohrad http://www.info.letohrad.eu/zamecka-expozice-2

Tvrz Orlice https://www.tvrzorlice.cz/

www Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově                                                                             

https://www.neratov.cz/navstivte-neratov/pro-poutniky/kostel/

Kostel sv. Jana Nepomuckého – Vrchní Orlice                                                                        

https://www.kamsevydat.cz/kostel-sv-jana-nepomuckeho-vrchni-orlice/

Kostele sv. Jana Křtitele v Orlickém Záhoří                                                  

 https://www.orlickezahori.eu/index.php/orlicke-zahori/farnost-kostel

Dřevěný kostel sv. Jana Křtitele ve Slavoňově                                                     

https://www.novemestonm.cz/turistika/okoli-nmnm/dreveny-kostel-ve-slavonove-0_59.html

Mariánské poutní místo Rokole                                                                          

https://www.novemestonm.cz/turistika/okoli-nmnm/poutni-misto-rokole-0_60.html

Dřevěný kostel sv. Petra a Pavla v Liberku                                                                                                    

https://www.obec-liberk.cz/obec/casti-obce/liberk/liberk-1310-64cs.html

www Hanička - tvrz - vojenské opevnění http://www.hanicka.cz

Březinka - pěchotní srub http://www.brezinka.cz

Dělostřelecká tvrz Hůrka  http://hurka.boudamuseum.com

Dělostřelecká tvrz Bouda http://www.boudamuseum.com

Kahan III - muzeum studené války https://www.kahan3.cz

Pevnost Josefov http://www.pevnostjosefov.cz

Vojenské muzeum Lichkov http://www.forteg.cz

Vojenské muzeum Králíky https://www.armyfort.cz/cs

Vojenské muzeum Potštejn  http://www.ropik.cz

Muzeum Vysoký Kámen - československé opevnění http://vhtmka.cz

vojenská historie ve východních Čechách a další pěchotní sruby 

https://www.vychodni-cechy.info/vojenska-historie/

www Výstava obrazů AMAG 2020 na zámku Kvasiny 

https://www.zonerama.com/ZamekKvasiny/Album/6771452?fbclid=IwAR3Cn8psLQNK5AyedAWOosRFviJoNXsu

p-0ZtxIuHc2qzdPs3j7lpj7o_c8

Online výstava Rembrandt: Portrét člověka v Národní galerii Praha na několika videích                                                                                                                                                                            

https://www.ngprague.cz/udalost/3043/komentovana-videa-rembrandt-portret-cloveka-online

Virtuální prohlídka hradu Potštejn                                                                                                                                                                                                                         

 http://www.potstejn.cz/panorama/potstejn-hrad/prohlidka.html

3D sbírky Vlastivědného muzea v Šumperku                                                                   

http://www.3dsbirky.cz/vlastivedne-muzeum-sumperk/

info „První rozhledna, do jejíhož nitra se schází po schodech dolů“, nad místním hřbitovem na kopci zvaném Kalvárie 

(460 m n. m.), sochy zvířátek na naučné stezce

lokalita Dlouhoňovice https://mapy.cz/s/gesetutapu

vzdálenost z RK 25 km

vstupné 0 Kč

vhodné pro věk MŠ, ZŠ - turistika

časová náročnost celodenní výlet

www https://www.dlouhonovice.cz/web/cs/navstevnik-obce/vyhledna-3-99.html?tab_id=web

info 500 000 000 let staré mořské dno provrtané tisíci malých chodbiček od červů = Deblov. Archeopark, naučné 

stezky, GEOprogram po ZŠ.
lokalita Mladoňovice - Lipina (u Chrudimi)  

https://mapy.cz/zakladni?id=2179938&source=base&x=15.7396142&y=49.8900672&z=18
vzdálenost z RK 63

vstupné 0 Kč

vhodné pro věk ZŠ - turistika

časová náročnost celodenní výlet

www https://www.geoparkzh.cz/cs/deblov/
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https://www.hradecsipomaha.cz/blog/detske-atrakce-a-hriste-v-hradci-kralove-a-okoli/

https://www.kudyznudy.cz/co-chcete-delat/priroda/kralovehradecko

https://www.vyletnik.cz/tipy-na-vylety/vychodni-cechy/

https://www.kampocesku.cz/tipy-na-vylety

info edukační programy + Zavítejte do foyer GMU, kde budou každou středu mezi 10:00 až 13:00 čekat naše 

edukátorky s výtvarným programem pro děti od 3 let. Ostatní dny je herna individuálně přístupná po celou 

otevírací dobu galerie, bez přítomnosti edukátorek. 

lokalita Velké náměstí 139/140, 500 03 Hradec Králové

vzdálenost z RK 45 km

vstupné zdarma

vhodné pro věk MŠ, ZŠ

časová náročnost 60 min

www https://www.galeriehk.cz/edukace/skoly/, https://www.galeriehk.cz/navstivte-nove-otevrenou-hernu-ve-foyer-gmu/

info Základní článek AB QUITO - Přírodovědné centrum

lokalita Bezručova 1468/1468, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec KrálovéTelefon: 725 301 511

vzdálenost z RK 45 km

vstupné 50 Kč

vhodné pro věk MŠ, ZŠ

časová náročnost 2 h

www https://www.prirodovednecentrumhk.cz/

info místo, kde věda žije, vzdělávací programy pro školy, věda zábavnou formou, několik pater

lokalita Olomouc

vzdálenost z RK 115 km

vstupné skupinové od 105 Kč/osobu

vhodné pro věk ZŠ

časová náročnost celý den

www https://www.pevnostpoznani.cz/, https://www.pevnostpoznani.cz/vzdelavaci-programy/

info nová TOP interaktivní přírodovědná expozice, edukační programy pro školy

lokalita Olomouc

vzdálenost z RK 115 km

vstupné skupinové od 50 Kč/osobu

vhodné pro věk ZŠ

časová náročnost celý den

www https://www.vmo.cz/vzdelavani-105

info sportovní, volnočasový a zábavní areál, nafukovací ráj

lokalita Předměřice nad Labem

vzdálenost z RK 43 km

vstupné ??

vhodné pro věk MŠ, 1.stupeň ZŠ

časová náročnost celý den

www https://spravcakhk.cz/
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