
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

         TISKOVÁ ZPRÁVA 

          ze dne 17. 7. 2017 
 

Po stopách svého slavného rodáka 

 

Česká centrála cestovního ruchu a Královéhradecký kraj ve spolupráci s destinační 

společností Branka připravili zajímavý program pro zástupce významných slovenských 

médií. Slovenští novináři přijeli do Kladského pomezí seznámit se s dílem, které zde 

zanechal slavný slovenský architekt Dušan Jurkovič. 

 

Jejich návštěva začala v Novém Městě nad Metují v hotelu Rajská zahrada, kde obdivovali 

především nádhernou vyhlídkovou terasu. Dále následovala prohlídka interiérů zámku Nové 

město nad Metují, které se díky přestavbě rodiny Bartoň – Dobenín staly ukázkou moderního 

prvorepublikového bydlení. Na jeho přestavbě se podílel především Jurkovič. Zámek je také 

vybaven technickými vymoženostmi, jako je vodovod, ústřední topení, elektřina, telefon a 

jídelní i osobní výtah. Po prohlídce zámecké zahrady a novoměstského náměstí si skupina 

prohlédla stylové letní sídlo nedaleko Nového Města nad Metují Bartelmusovu vilu a 

Bartoňovu útulnu v Pekle. Den byl zakončen návštěvou rozhledny a Jiráskovy chaty na 

Dobrošově, která je zároveň posledním dílem věhlasného architekta. Nocleh byl zajištěn ve 

Vile Čerych v České Skalici.  

 

Další den skupina putovala do severní části na Broumovsko, kde pro ně byla připravena 

návštěva Teplických skal, ekofarmy, Benediktinského kláštera a dalších zajímavostí. Poslední 

den si prohlédli Lázně Velichovky, Barešův ranč a zámek Karlova Koruna v Chlumci nad 

Cidlinou. 

 

Branka je obecně prospěšná společnost, jejímž cílem je šetrný rozvoj cestovního ruchu. Jejím 

zakladatelem je Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí, který sdružuje více než 40 měst, obcí 

a soukromých subjektů.  

Kladské pomezí je oficiální název turistické oblasti v severovýchodních Čechách při hranici s Polskem, 

která zaujímá rozlohu bývalého okresu Náchod a částečně zasahuje do okresu Trutnov v oblasti 

Jestřebích hor.  Název vychází z historie, kdy tudy procházela důležitá obchodní stezka spojující Prahu 

s polským Kladskem.  

 

  

http://kladskepomezi.cz/kultura/mesta-a-obce/nove-mesto-nad-metuji
http://kladskepomezi.cz/kultura/hrady-a-zamky/nove-mesto-nad-metuji
http://kladskepomezi.cz/kultura/hrady-a-zamky/nove-mesto-nad-metuji
http://kladskepomezi.cz/priroda/hory-a-vodni-plochy/peklo
http://kladskepomezi.cz/priroda/rozhledny-a-vyhlidky/dobrosov-u-nachoda
http://kladskepomezi.cz/priroda/skalni-mesta/adrspassko-teplicke-skaly
http://kladskepomezi.cz/kultura/cirkevni-pamatky/benediktinsky-klaster-v-broumove


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kontakty: 

BRANKA, o.p.s., Němcové 2020, 547 01  Náchod, www.kladskepomezi.cz, tel.: 491 405 185 

Markéta Venclová, ředitelka: e-mail: marketa.venclova@kladskepomezi.cz, tel: 602 190 198 

Lenka Lembejová, projektový manažer: e-mail: lenka.lembejova@kladskepomezi.cz, tel.: 725 972 033 
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