
VÝCHODNÉ ČECHY, HISTORICKÁ POKLADNICA. 

 

Žiaci našej školy sa pravidelne zúčastňujú súťaží v projektovaní. V školskom roku 2018/19 ich práce postúpili 
do celoštátnych kôl v súťaži VELUX i YTONG, kde dosiahli veľmi dobré umiestnenia. Za celoročnú prácu na 
projektoch sme pre nich za odmenu zorganizovali architektonickú exkurziu po pamiatkach východných Čiech 
ktorá sa konala 13.-15.10.2019. 

Naša trasa viedla z Pardubíc do mesta českých kráľovien Hradca Králové. Po prehliadke mesta a Bielej 
veže, ktorej interiér nás zaujal citlivou rekonštrukciou sme navštívili Kuks, rozľahlý komplex špitálu, kde sme 
si okrem interiérov pozreli i unikátne barokové sochy v nadživotnej veľkosti a bylinkové záhrady.  Ďalším 
zaujímavým  mestom bol Náchod so secesnými, barokovými a gotickými pamiatkami. 

Na druhý deň viedla naša cesta do najrozsiahlejšieho skalného labyrintu v strednej Európe, do Adršpašsko - 
teplických skál. Prehliadka Broumovského kláštora, impozantného komplexu z 13. storočia s unikátnou 
kópiou Turínskeho plátna, jedinou v strednej Európe bola príjemným zakončením tohto krásneho dňa. 

Posledný deň našej exkurzie patril návšteve renesančného centra  Nového města nad Metují. Popoludní náš 
autobus smeroval k zámkom  na  Orlici, ktoré sú zaujímavé i tým, že v nich žijú šľachtickí majitelia. Táto 
oblasť je nazývaná i Českou Loirou. Prvým zastavením bol renesančný zámok Častolovice ku ktorému patrí 
rozsiahly park ako i obora s bielymi danielmi. Navštívili sme aj zámoček Doudleby s vysoko oceňovanou 
sgrafitovou výzdobou. Posledným zámkom bol  barokový zámok Potštejn.  

Na záver by som chcela poďakovať vedeniu školy, že nám umožnilo uskutočniť túto zaujímavú exkurziu. Za 
finančnú podporu patrí poďakovanie ZRPŠ pri SPŠS, spoločnosti XELLA a sponzorovi .  

A úplne na koniec chcem poďakovať mojim kolegom Ing. arch.Buchovej a Ing. Zsókovi Phd za pomoc pri 
príprave exkurzie a všetkým žiakom, ktorí ani lepší nemohli byť. 

 

Ing. Eva Kucharová 

 

 

 

 

 

 

 



   

HRADEC KRÁLOVÉ        ADRŠPAŠSKÉ SKÁLY 
 

 

 

 

KUKS, ŠPITÁL              ADRŠPAŠSKÉ SKÁLY 



 

 

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ  

 

 

 

A NA ZÁVER JEDNA SPOLOČNÁ, ZAMOCKÝ PARK - POTŠTEJN,   



 

 

 

 


