
Zážitkový výlet do Nového Mìsta nad Metují
(pro skupinu min. 30 osob)

Místo výletu: Nové Mìsto nad Metují a nejbližší okolí
Klasifikace atraktivit: historicko-kulturní památky
Cíl výletu: propagace atraktivit Královéhradeckého kraje
Cílová skupina: Exkurzionisté – jednodenní návštìvníci
(støedoškolské školní výlety, studenti univerzit 3. vìku, pracovní kolektivy)
Èasový rozsah: 8 hodin
Cena: 250,- Kè / 1 os. - pro skupinu min. 30 dospìlých osob s vlastní dopravou (zajistíme na požádání)
            200,- Kè pro seniory nad 65 let a studenty s vlastní dopravou (zajistíme na požádání)

Struèný popis
Výlet je urèený pro skupinu min. 30 osob. V cenì výletu jsou zahrnuty: prohlídka zámku, muzejních expozic, interiérù 
pùvodní støedovìké vìže Zázvorky s galerií,  Mìstské památkové rezervace, interiérù slavoòovského kostelíku (NKP), 
poutního místa Rokole a schönstattské kaplièky. V pøípadì vìtšího poètu návštìvníkù, dìlíme skupinu na dvì poloviny, 
každá má svého prùvodce.

MÌSTSKÁ PAMÁTKOVÁ REZERVACE
Historické centrum mìsta bylo v roce 1970 vyhlášeno Mìstskou památkovou rezervací pro 
svùj nenapodobitelný renesanèní ráz. Domy èísel popisných 1203 – 1209 mají obnovené 
renesanèní prùèelí, jaké pùvodnì postavili Pernštejnové. Mezi domy tvoøícími námìstí 
a mìstskými hradbami vznikly unikátní ulièky Zadomí, které umožòují obejít celé 
námìstí.  V západním cípu MPR stojí zámek, každý z domù na námìstí má svou 
unikátní historii.

ZÁMEK
Je nedílnou souèástí MPR. Byl postaven stejnì jako mìsto v roce 1501 Janem Èernèickým 
z Kácova. Za dalších majitelù byl zámek nìkolikrát pøestavován.  Zámecká budova 
i zámecké zahrady byly naposledy stavebnì upraveny architektem Dušanem Jurkovièem 
v letech 1909 – 15 na pøání prùmyslnické rodiny Bartoò-Dobenín. Z tohoto období je 
možné dodnes pøi prohlídce zhlédnout autentické interiéry ve stylu secese a art-deco. 
V blízkém okolí zámku poutají pozornost návštìvníkù barokní sošky M. B. Brauna. 
Horní a dolní zahrady jsou spojeny unikátním døevìným krytým mostem ve slohu 
lidových staveb valašsko-slovenského pomezí.

MÌSTSKÉ MUZEUM
Budova byla postavena v 16. století jako souèást hradebního opevnìní. Po poslední 
rekonstrukci ukonèené v roce 1995 bylo v budovì umístìno Mìstské muzeum. V expozicích 
je možné seznámit se s historií Nového Mìsta nad Metují, sál øemesel pøedstaví 
návštìvníkùm nástroje a výrobní prostøedky našich pøedkù, další èást je vìnovaná 
pøírodì regionu. V pøízemí je zpøístupnìná èást barokní lékárny a vyøezávaný mìš•anský 
betlém od øezbáøky Jarmily Haldové.
 
MÌSTSKÁ GALERIE ZÁZVORKA S VYHLÍDKOVOU VÌŽÍ
Galerie se nachází v pùvodním strážním èili šatlavním domì. Po rekonstrukci ukonèené 
v roce 2001 je zde umístìna galerie, která pøedstavuje díla novomìstských rodákù 
a významných osobností mìsta. Dùm byl vystavìný pøi zdi valu a vìži Zázvorce, která 
v historii sloužila jako muèírna. V pøízemí vìže je umístìno lapidárium, návštìvníci 
mùžou vystoupat až nahoru do vyhlídkové vìže.



PEKLO – 5 km od Nového Mìsta nad Metují
Tímto názvem jsou oznaèeny hned tøi zajímavosti v jedné lokalitì. Jsou jimi osada, 
hluboké údolí (pøírodní rezervace) a výletní restaurace.  A právì ta je zajímavou 
památkou. V 16. století zde stával mlýn, který v roce letech 1908-9 pøestavìl architekt 
Dušan Jurkoviè na výletní restauraci, která slouží návštìvníkùm Nového Mìsta nad 
Metují dodnes.

SLAVOÒOV – 5 km od Nového Mìsta nad Metují
Stávající døevìný kostel pochází z roku 1553. Byl zbudován z jedlových a dubových klád 
jako srubová stavba. V roce 1705 byl kostel pestrobarevnì vymalován, pùvodní výmalby 
zdobí kostel dodnes (zrestaurovány v letech 1970 – 73). Na pøíèném trámu mezi kostelní 
lodí a presbytáøem je vyobrazeno dvanáct apoštolù a kalich (kostel patøil pùvodnì 
utrakvistùm), mimo jiné zde najdeme i vyobrazení horníkù se svatou Barborou. V kostele 
jsou další cenné památky jako døevìná køtitelnice, kazatelna a varhany ze 17. stol.
Zvonice patøící ke kostelu má tøi zvony, nejvìtší Jan Køtitel váží 1200 kg a byl odlit v roce 
1773.

ROKOLE – 7,6 km od Nového Mìsta nad Metují
Od roku 1884 hojnì navštìvované poutní místo (zaøazeno mezi mariánská poutní místa 
celého svìta) a kolébka schönstattského hnutí u nás.
Stojí zde zdìná kaplièka vysvìcená na svátek Nanebevzetí Panny Marie. V historii se zde 
konaly poutì, bylo zde zbudováno nìkolik kramáøských stánkù a postaven letní hostinec. 
Dále zde nalezneme pseudogotický kostel zasvìcený Pannì Marii Rokolské, loretu s obrazy 
sedmi bolestí Panny Marie a novì zrestaurovanou køížovou cestu.
19. 7. 1997 zde byla posvìcena kopie pùvodní kaplièky v Schönstattì (základní kámen 
posvìtil papež Jan Pavel II.), jediná svého druhu v Èeské republice.

PØÍKLAD ÈASOVÉHO HARMONOGRAMU (pro 2 skupiny po 20-30 lidí)
9:00 - 9:30 pøíjezd na parkovištì „Na Farské” v Novém Mìstì nad Metují, pøivítání prùvodcem, krátké 
seznámení s programem

Prohlídka zámku 9:30 - 11:05
9:30 - 10:45 prohlídkový okruh zámkem - 1. skupina
9:45 - 11:05 prohlídkový okuh zámkem - 2. skupina
Po skonèení prohlídky se ke každé ze skupin pøipojí prùvodce.

Prohlídka muzea a mìstské památkové rezervace
10:45 - 12:15 prohlídka mìsta a muzea - 1. skupina
11:05 - 12:15 prohlídka mìsta  a muzea - 2. skupina

Peklo
12:15 - 12:30 odjezd do Pekla
12:30 - 14:00 obìd v Pekle s malou procházkou pøírodní rezervací s výkladem prùvodce

Slavoòov
14:00 - 14:30 odjezd do Slavoòova
14:30 - 15:15 prohlídka kostela sv. Jana Køtitele ve Slavoòovì (NKP) s výkladem prùvodce a pana faráøe

Rokole
15:15-15:30 odjezd do poutního místa Rokole
15:30-16:30 prohlídka Rokole s výkladem prùvodce, možnost nahlédnout do kaplièky Betlém (základní 
kámen posvìcen papežem Janem Pavlem II. v roce 1997), výklad sestry Øádu Mariiných sester

Mìstské informaèní centrum
Nové Mìsto nad Metují
Husovo námìstí 1225
549 01 Nové Mìsto nad Metují
tel. 491 472 119, 731 627 741

e-mail: info@muzeum-nmnm.cz
www.infocentrum-nmnm.cz


