
Poznejte perlu mezi renesanèními mìsty
(pro skupinu min. 10 osob)

Místo výletu: Mìstská památková rezervace
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: 1,5 hodiny
Cena: 400,- Kè

Struèný popis
Výlet je urèený pro skupinu min. 10 osob. V cenì výletu je zahrnuta prohlídka Mìstské památkové rezervace s výkladem 
o historii mìsta a jeho promìnách.

Nové Mìsto nad Metují je rájem pro každého milovníka památek a mìstského urbanismu. V minulosti bylo 
spravováno nìkolika významnými èeskými (Pernštejnové, Trèkové z Lípy) i cizími rodù (Lesliové, 
Stubenberkové) a bìhem více než pìti set let existence prošlo významnou promìnou.

Pøi naší procházce si tuto historii pøipomene a navštívíme místa, která si dodnes zachovávají historický ráz. 
Od sochy zakladatele mìsta Jana Èernèického z Kácova se po krátkém úvodu o založení mìsta a jeho 
renesanèní pøestavbì vydáme do Kostela Nejsvìtìjší Trojice, jedné z nejvìtších dominant Husova námìstí 
s pøekrásnými varhanami Jiøího Weindta z Krešova a brilantní akustikou.

Naše procházka pak bude pokraèovat k místu, kde byly nalezeny dùkazy o pravìkém osídlení Nového Mìsta 
nad Metují a které je dnes atriem, místem setkávání a konání kulturních akcí. Odsud se vydáme k výhledu na 
skalní masiv, na nìmž spoèívá Mìstská památková rezervace svou vahou a odkud uvidíme øeku Metuji, která 
mìsto obtéká ze tøí stran.

Zadomím (unikátní ulièkou, jedinou svého druhu v republice) projdeme kolem staré vodárenské vìže 
k bývalému vìzení, do jehož lapidaria a bývalé hladomorny nahlédneme. Povíme si také nìco o vìzních, kteøí 
v kamenné vìži pobývali.

Podél zámeckého valu, dominantního obranného prvku mìsta, se vydáme k soše Bedøicha Smetany 
a povíme si o vztahu našeho pøedního skladatele k Novému Mìstu nad Metují. Nádvoøím zámku rodiny 
Bartoò-Dobenín, za zpìvu místního ptactva, projdeme skrz oranžérii do zámeckých zahrad. Jejich 
souèasnou podobu má na svìdomí významný slovenský architekt Dušan Jurkoviè, pod jehož vedením 
probíhaly i úpravy zámku. Kromì mostu podle jeho vlastního návrhu, který propojuje anglickou 
a francouzskou èást zahrad, si prohlídneme i kamenné sochy trpaslíkù Matyáše Bernarda Brauna.
Závìr prohlídky je vìnován vnitøní èásti námìstí a jeho historii.


