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Borohrádek 

Vůbec prvním známým držitelem obce Borohrádek byl Jaroslav z Borohrádku. Ten společně se Ctiborem z 
Uherska porazil vojska Fridricha Habsburského mezi Opočnem a Turovem. První zmínka o panství Borohrádek 
(patřící v té době k Potštejnu) pochází z roku 1342. Tehdy tvrz, městečko a 15 vesnic získala po dlouhých sporech 
Eliška, vdova po Mikuláši z Potštejna, který zahynul při dobytí Potštejna markrabětem Karlem roku 1339. 

V různých pramenech se nachází i pod názvy: Hrádek, Bor, Boruhrádek nebo Bolehrádek.  

Tvrz často střídala své majitele. Roku 1582 panství koupil za 12 600 kop grošů českých Kryštof Betengel starší z 
Neunperka, roku 1587 přikoupil Rychnov nad Kněžnou a na dlouhá léta obě panství spojil. Betengelové původní 
tvrz zcela přebudovali na dva samostatné objekty, panský dům a hospodářskou část. Po požáru v roce 1811 byl 
místo tvrze v letech 1916 - 1920 vystavěn empírový zámeček, který sloužil pro občasné ubytování majitelů a 
úřední účely. Dnes je zámek využit pro sociální účely jako domov důchodců.  

V Borohrádku se nachází raně barokní kostel sv. Michaela Archanděla, budovaný v letech 1669 - 1673. Kostel 
má cennou freskovou výzdobu a barokní a rokokové zařízení. Na oltáři českých patronů byl gotický deskový obraz 
Panny Marie z roku 1440. Na jeho místě se nyní nachází kopie, neboť originál byl ukraden. 

Přímo naproti kostelu stojí starobylá fara a sousoší nejsvětější trojice. 

Na náměstí je potom k vidění sousoší Panny Marie. To bylo zrestaurováno roku 1999. 

Na hřbitově se nachází dřevěná zvonice a novogotická hrobka. 

 

Veliny 

První písemná zmínka o obci je z roku 1366 a nejstarší písemný doklad o vzniku obce je uložen ve Vatikánu. 
Největší dominantou je barokní dřevěný kostel sv. Mikuláše z roku 1752. Ve 20. století bylo prováděno několik 
oprav kostela. Kolem roku 1900 hrozil kostel spadnutím, byl proto opraven, bohužel velmi neodborně, byl omítnut a 
opatřen běžnými taškami, kamenná zeď kolem hřbitova nahrazena pilíři z cihel. Těžká tašková krytina však stavbu 
vážně poškodila, proto v roce 1929, již pod dohledem památkářů, byla omítka ze stěn kostela odstraněna a trámy 
osekány, střechu opět pokryly šindele. Plot kolem hřbitova byl nahrazen roubenou hradbou se šindelovou stříškou, 
která se vzhledem velmi hodí ke kostelu. Tato vnější úprava zůstala zachována do dnešních dnů. Nynější vzhled 
vnitřku kostela je z roku 1983, kdy byly stěny nově upraveny. Vnitřek kostela by měl odpovídat vzhledu starých 
kostelů. 

Kostel je roubený, jednolodní, pokrytý šindelovou střechou. Součástí hřbitova je i zvonice a márnice z roku 1750. 
V márnici je uložena tzv. "Josefínská rakev" z 80. let 18. století. Rakev nemá dno a používala se při epidemiích a 
větších úmrtích. Pro silný odpor obyvatel se od tohoto způsobu pohřbívání upustilo. Morová rakev není přístupna 
veřejnosti. Kostel je chráněná kulturní památka a je v majetku obce. 

Vzhledem k tomu, že se obec nachází v podhůří Orlických hor, má dva hřbitovy: katolický a protestantský. 

Nejvýznamnějším rodákem je akademik Ivo Zvara, který objevil jeden z prvků Mendělejevovy soustavy. 

 

Horní Jelení 

Již v předhusitských dobách zde stával lovecký hrádek, kolem něj vznikla pastevní víska, nazývaná Svrchní Jelení 
podle hojnosti jelení zvěře. Později vznikla východněji vesnička Spodní Jelení, která tvořila se Svrchním Jelením 
celek se společnou historií. Prvním známým držitelem byl král Jiří z Poděbrad. 

 pseudogotický římskokatolický kostel Nejsvětější Trojice z roku 1866, postavený na místě kostela z 
roku 1602, zbořeného v roce 1863; v kostele je pohřben Heřman z Bubna. 

 socha Anděla Strážce a socha svatého Floriána u kostela Nejsvětější Trojice 

 socha svaté Anny z roku 1824 

 socha svatého Jana Nepomuckého 

 Mariánský sloup z roku 1704 na náměstí 

 sloup se sousoším svaté Anny učitelky 

 přírodní památka Pětinoha, rybník 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rychnov_nad_Kn%C4%9B%C5%BEnou
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_z_Pod%C4%9Bbrad
http://cs.wikipedia.org/wiki/1866
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http://cs.wikipedia.org/wiki/1704
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Zřícenina zámku Neulust 

Zřícenina loveckého zámečku Neulust (též Theresienlust) stojí uprostřed bývalého francouzského parku asi 11 km 
na severozápad od města Vysoké Mýto, nedaleko silnice spojující Uhersko s Trusnovem, na okraji PR Bažantnice. 
Zmíněnou silnici kopíruje turistická značená trasa 4239 z Uherska do Kostelce nad Orlicí. 

Lovecký zámeček nechal v rokokovém stylu roku 1790 postavit majitel chroustovického panství Filip Kinský a 
pojmenoval jej po své ovdovělé sestře Terezii. V roce 1823 se novým majitelem panství stal Karel Alexander 
Thurn-Taxis, za něhož zámek zchátral. V polovině 19. století byla zbořena boční křídla, roku 1906 i středová 
budova a křídlo s kuchyní. 

Šlo o patrovou věžovitou stavbu o půdorysu osmiúhelníku se šindelovou střechou a čtveřicí křídel. V přízemí a 
patře středové budovy se nacházel sál. Ve třech bočních křídlech byly dva pokoje, ve čtvrtém křídle se nacházela 
kuchyně. Do současnosti se dochovaly zbytky zdí a sklepy. 

 

Uhersko 

Obec vznikla v 12. století a první písemný záznam je z počátku 14. století. Je zmiňována v knihách A. Jiráska: „V 
cizích službách“ a „Z mladých cest“  

 barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie z roku 1704 

 sgrafita na budovách obecního úřadu, sokolovny, obchodů a dalších domů z let 1922 - 1927 od místního 
rodáka Prof. Aloise Mudruňky, restaurovaná jeho synovcem akad. sochařem Čestmírem Mudruňkou v roce 
1998. 

 

Prachovice 

Rodák Jiří Kajínek (* 11. ledna 1961 Prachovice) - pravděpodobně nejznámější vězeň v Česku. Za dvojnásobnou 
nájemnou vraždu a jeden pokus vraždy byl dne 23. 6. 1998 odsouzen k doživotnímu trestu. 

Trestného činu vraždy (dílem dokonaného a dílem ve stadiu pokusu) se podle rozhodnutí soudu dopustil tím, že v 
zatáčkách pod plzeňskou věznicí Bory dne 30. května 1993 kolem 20.00 hod. měl zastřelit nejméně 12 výstřely 
plzeňského podnikatele Štefana Jandu (27) a jeho osobního strážce Juliána Pokoše (30), kteří cestovali v osobním 
automobilu. Těžce zraněn byl i další Jandův osobní strážce Vojtěch Pokoš (25), který však díky rychlému 
lékařskému zákroku útok přežil a později se stal hlavním svědkem. K tomuto činu se ale Jiří Kajínek nikdy 
nepřiznal, svoji účast na vraždách kategoricky popřel. 

Jiří Kajínek měl první problémy se zákonem pro majetkovou trestnou činnost už jako nezletilý v roce 1974. Ve 
vězení byl poprvé v roce 1982 za vloupání do chat. V roce 1985 byl opět odsouzen za bytové krádeže, nedovolené 
ozbrojování a útok na veřejného činitele, protože při zatýkání zranil tři policisty železnou tyčí. Na základě rozsáhlé 
amnestie prezidenta Václava Havla byl v roce 1990 propuštěn. V témže roce ovšem byl znovu odsouzen, tentokrát 
na 11 let, za loupežné přepadení policistů se zbraní v ruce a krádež jejich vozu. 

 

Dašice 

 kostel Narození Panny Marie - barokní stavba z let 1677-1707. 

 fara - stavba z poloviny 18. stol. 

 měšťanské domy - postaveny v 18. a 19. stol. 

 židovská synagoga - stavba z roku 1822. 

 hřbitovní kaple Panny Marie 

 novorenesanční objekt vodního mlýna 

 plastiky sv. Václava, sv. Barbory a sv. Norberta 

Střed města, zejména náměstí, je od roku 1990 městskou památkovou zónou. 

Dašický pivovar, restaurace Dašické sklepy 

Z archivních materiálů je prokazatelně zřejmé, že pivovar v Dašicích vznikl ještě v patrimoniálních dobách. Bohužel 
neznámo přesně kdy. Nicméně zmínky o něm jsou mapovatelné do roku 1507, kdy dašické panství bylo připojeno 
k Pardubicím, které byly tehdy v majetku Viléma z Pernštejna. Z materiálů je rovněž zřejmé, že v roce 1616 byla 
provedena přestavba pivovaru a její rysy jsou patrné až do dnešních dnů. Od roku 1616 lze tak datovat jako 
počátek novodobé historie Pivovaru Dašice. 
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Pivovar ve městě Dašice produkoval pivo a další související výrobky ještě ve dvacátých letech minulého století. 
Zřejmě v kontextu hospodářského vývoje v té době a světové války byla produkce piva postupně zastavena. 
Následná světová hospodářská krize, druhá světová válka a znárodňování soukromého majetku nedávaly šanci na 
obnovení této skutečně dlouhodobé tradice. Smutnou etapou v historii pivovaru je jeho degradace na sklad a 
opravnu zemědělské mechanizace pro kolektivizované zemědělství. V této době areál výrazně zchátral. V nedávné 
historii byl vrácen na základě Restitučního zákona potomkům někdejších vlastníků. Nicméně i přes tuto skutečnost 
areál i budovy pivovaru nadále pustly a chátraly. 

Pivovar v roce 2007 změnil majitele. V krátké době na to bylo započato se záměrem rozsáhlé stavební 
rekonstrukce s cílem obnovit zde výrobu piva spolu s poskytováním hostinských a ubytovacích služeb v objektech 
pivovaru.  Za tímto účelem byla založena společnost Pivovar Dašice s.r.o. Na výsledky práce naší společnosti se 
můžete podívat v naši fotogalerii, ale ještě raději vás uvítáme osobně v nově otevřeném Original Restaurantu 
Dašické sklepy při Pivovaru Dašice. 

 

Sezemice 

 původně gotický kostel Nejsvětější Trojice 

 dřevěná osmiboká zvonice ze 16. století v sousedství kostela 

 pseudogotická kaple sv. Josefa od Fr. Schmoranze z roku 1854 v jižní části města, na křižovatce směr 
Veská 

 hřbitovní kaple Panny Marie z roku 1902 na návrši ve východní části města 

 pomník padlým ve světových válkách ve svahu pod hřbitovem 

 empírová Stará radnice z roku 1833 na Husově náměstí, v jejím sousedství moderní Nová radnice 

 pomník kpt. Alfréda Bartoše, velitele paraskupiny Silver A u Nové radnice (2007) 

 socha Sv. Jana Nepomuckého (1753) a pomník Jana Husa na náměstí 

 dům čp. 92 se štítem ve stylu selského baroka na náměstí 

 kamenný akvadukt z roku 1892, mimoúrovňové křížení Mlýnského náhonu a Zadní Lodrantky 
jihovýchodně od města 

Pověsti - podle zdejších zvonů v Pardubicích předpovídali počasí – když je totiž bylo slyšet až do Pardubic, 
znamenalo to, že bude brzy pršet. 

 

Ráby u Pardubic – Perníková chaloupka 

Původně Lovecký zámeček z roku 1882, který dnes slouží pro MUZEUM PERNÍKU a jako výletní místo pro 
všechny, co dosud nepřestali věřit na pohádky. 

Průvodní slovo (výklad) je vedeno zábavnou formou pro děti i pro dospělé, přičemž se vždy přizpůsobuje složení 
konkrétní skupiny návštěvníků. Zahrnuje témata:  

 vznik a další osudy Lovčího zámečku z roku 1882 

 historie perníkářského řemesla a pardubického perníku 

 vystavené exponáty z perníku 

 zamyšlení nad pohádkou o perníkové chaloupce 

a návštěvu tajuplného lesa, kde si každý návštěvník na vlastní kůži může vyzkoušet, jaké to bylo, když Jeníček s 
Mařenkou putovali k perníkové chaloupce, a také si domů odnese medový perníček. 

 

Kunětická hora 

Kunětická hora je osamocený výrazný vrch (307 m n. m.) v České tabuli nedaleko Pardubic. Tvoří dominantu 
Polabí. Hora je z jedné strany poznamenána těžbou kamene, která zde skončila v roce 1920. Na vrcholu stojí 
stejnojmenný hrad z počátku 15. století. Z vrcholu hory je nádherný výhled do širokého okolí a za příznivých 
podmínek je možno vidět i vrcholky Krkonoš. 
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V okolí osamělé zvonovité hory vulkanického původu, převyšující úrodnou nížinu o cca 80 m, se podle četných 
archeologických nálezů usazoval člověk od nejstarších dob. Kámen, který se zde nacházel, byl prehistorickými 
lidmi využíván na výrobu nástrojů. Historické prameny o hoře však mlčí ještě hluboko do středověku. Vyprávění 
kroniky Václava Hájka z Libočan o Křesomyslově dvořanu Kunakovi, který prý dal hoře kolem roku 838 jméno, se 
považuje právem za smyšlené. 

Teprve s husitskými válkami se o hoře pojednává v dějinách. Odtud 25. června 1420 vytáhl ozbrojený lid, vedený 
knězem Ambrožem na Hradec Králové, tehdy obsazený Zikmundovou posádkou, a dobyl jej. Po vyplenění 
blízkého Opatovického kláštera získal rozsáhlé církevní území včetně Kunětické hory husitský hejtman Diviš Bořek 
z Miletínka, který později v bitvě u Lipan roku 1434 stál v čele vítězné Panské jednoty. Diviš v roce 1423 zbudoval 
na Kunětické hoře stejnojmenný hrad jako vojenské i správní centrum svého panství. 

 

Dříteč 

 gotický kostel Sv. Petra a Pavla pocházející ze druhé poloviny 14. století, upravený v roce 1699. Na 
pravé straně kostela se nachází deska Václava Veverky (1790 až 1849), který je zde pochován a který se 
svým bratrancem Františkem Veverkou vynalezl ruchadlo. 

 Boží muka 

 

Borek (aneb tady je Votrubcovo) 

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1436. V té době se však obec ještě jmenovala Votrubcov, neboť ji 
založili 4 bratři Votrubovi se svými početnými rodinami. Změna názvu obce proběhla až po vypsání obecního 
referenda v roce 1848. V tomto revolučním roce dosáhl totiž počet dospělých obyvatel Votrubcova, kteří nebyli 
příslušníky Votrubovic rodiny, nadpoloviční hranice. Obyvatelé se rozhodli využít Rakouskem - Uherskem nově 
přijatý Zákon o obecním referendu ve svůj prospěch a rozhodli, že od 1. 1. 1849 získá obec nový název. Volba 
padla na Borek, jelikož se obec v té době nacházela uprostřed borového lesa, k obci vedla pouze jedna prašná 
cesta z Hradce Králové. Zajímavostí je, že i dnes v obci žije početné příbuzenstvo rodiny Votrubovy, které obývá 
zhruba 40 % nemovitostí v obci, v počtu cirka 120 lidí z celkového počtu 253 obyvatel, to jest 47% ze všech 
obyvatel! Obec uvažuje o vypsání referenda o návratu k původnímu názvu Votrubcov. 

Na rozsáhlé návsi se nachází Obecní úřad, Votrubova zájezdní hospoda a Koloniál sester Votrubových. Nedaleko 
se nachází pomník odbojáře Votruby, který padl roku 1945, když s puškou zaútočil na kolonu ustupujících fašistů. 
V obci jsou rovněž provozovány: Autodílna Ford - Votruba, Truhlářství Votruba a syn a drůbežárna, kterou 
provozuje firma Votruba s.r.o. Na kraji obce směrem od Hradce Králové se nachází pomník vojáků padlých v 1. 
světové válce, se jmény dvou bratranců Votrubových. Na kraji obce směrem na Býšť se nachází hřbitov s nově 
opravenou kapličkou, kterou v roce 2011 znovuvysvětil pan farář František Votruba z Bukoviny. V roce 2013 byla 
dokončena výstavba nových chodníků a osvětlení, kterou provedla místní stavební firma V+V. 

 

Vysoké Chvojno 

 barokní kostel sv. Gotharda z let 1733-1735 

 bývalá fara s mansardovou střechou z roku 1786 

 barokní socha sv. Jana Nepomuckého pod kostelem 

 Boží muka na návsi 

 Přírodní rezervace U Parku = lesní stráň porostlá bučinami, případně zbytky černýšové dubohabřiny s 
jedlí. Stáří bučiny (v horních partiích rezervace) je asi 150 let (k roku 2002). V podrostu se daří některých 
zajímavým rostlinám, jako je okrotice bílá (Cephalanthera persicifolia), kruštík modrofialový (Epipactis 
purpurata), zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia), hrachor černý (Lathyrus niger), stridivka 
jednokvětá (Melica uniflora), medovník velkokvětý (Melittis melissophyllum), vemeník zelenavý 
(Platanthera chlorantha) a dvoulistý (P. bifolia) a mnohé další. V přirozeném lesním porostu se daří i 
xylofágním druhům brouků, jako je například vzácný tesařík Necydalis ulmi nebo kovařík Stenagostus 
ulmeus. V potoce žije populace strumičníka zlatookého (Osmylus fulvicephalus). 

 Přírodní rezervace Buky u Vysokého Chvojna - předmětem ochrany je "Přirozený smíšený prales s 
mohutnými exempláři buků, chráněný od r. l884". 
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Holice 

Oblasti v okolí současného města začaly být osidlovány až koncem 13. století. V té době zde začaly vznikat lánové 
vsi a jednou z nich byl Ekleinsdorf, jenž je prvně písemně zmiňován roku 1336. V té době patřily do 
chvojenovského panství, jehož majitelem byl český král Jan Lucemburský. Od poloviny 14. století patřila ves 
Šternberkům. Roku 1493 se osada stala městečkem a v té době již bylo zbaveno od platby daní, jeho obyvatelé 
nemuseli chodit robotovat na panské a navíc získali právo vařit pivo. Roku 1507 se majitelem městečka stal Vilém 
z Pernštejna. Před polovinou 17. století (roku 1641) sice Holice nabyly práva vybudovat na svém území solný 
sklad, nicméně hned za dva roky nato (1643) městečko během Třicetileté války vypálila švédská vojska. Další 
požární pohromy potkaly Holice také v letech 1679 a 1680, kdy při druhém z nich lehl popelem mlýn i obecní 
pivovar a ani jedna z těchto staveb již nebyla obnovena. Další pohroma městečko postihla, když je v rámci 
sedmileté války vypálila pruská vojska. Během předposlední dekády 18. století vládl rakouské monarchii Josef II., 
který Holicím roku 1786 povolil pořádání týdenních trhů na přízi. O třicet let později získali holičtí od panovníka 
Františka II. právo konat ve městě i čtvrtý výroční trh. Za další tři roky navštívil sídlo v doprovodu své manželky 
Marie Anny Savojské císař Ferdinand I. Dobrotivý a roku 1840 sem zavítal arcivévoda František Karel Habsbursko-
Lotrinský. Během 19. století vznikl ve městečku sbor dobrovolných hasičů (1875) a byla sem též přivedena 
železniční trať vedoucí z Chrudimi do Borohrádku (1899).  

V první polovině 20. století bylo sídlo známé obuvnickým průmyslem. Dne 24. září 1922 navštívil Holice prezident 
republiky Tomáš Garrigue Masaryk, kterého zde provázel tehdejší ministr národní obrany František Udržal, jenž 
pocházel ze sousední Dolní Rovně. Rozvoj sídla zapříčinil jeho povýšení na město, k čemuž došlo roku 1931. Na 
konci druhé světové války byla při těžkých bojích a bombardování 6. května 1945 zničena zdejší radnice. Dne 
27. května 2003 navštívil město prezident České republiky Václav Klaus, který během návštěvy odhalil pomník 
upomínající na Masarykovu návštěvu v roce 1922.  

 kostel svatého Martina - první zmínka o kostele v Holicích je z roku 1349. Ten byl pravděpodobně 
dřevěný, ale přímý předchůdce kostela stávajícího byl již postaven z kamene. Na přelomu 17. a 18. století 
byl natolik zchátralý, že Holičtí naléhali na pardubickou vrchnost a dožadovali se stržení a výstavby 
svatyně nové. V letech 1736 - 1739 tak na stejném místě vyrostl chrám stávající. Návrhy nového kostela 
vypracoval nejprve Tomáš Haffenecker, ale současná podoba odpovídá plánům Kiliána Ignáce 
Dienzenhofera. 

 u kostela stojí barokní jednopatrová fara, dokončená v roce 1734. Malou zvláštností je asi pět metrů 
hluboká studna, ukrytá pod podlahou bývalé farní kuchyně. 

 kamenný kříž na náměstí z roku 1803 

 socha sv. Jana Nepomuckého v Podhrázi z roku 1739 

 hřbitov - nejstarší hroby ve stylu empíru se nacházejí v okolí centrální hřbitovní kaple. Některé z náhrobků 
vytvořil sochař Edmund Malich (1875–1913), který zde na hřbitově také nalezl své poslední odpočinutí. 
V sousedství hřbitova se nachází židovský hřbitov, na nějž byla roku 2012 umístěna pamětní deska 
upomínající na oběti holocaustu umučené v koncentračních táborech a na zemřelé během druhé světové 
války. 

 Muzeum Emila Holuba - Dr. Emil Holub proslavil své rodné město především jako cestovatel, sběratel a 
badatel. Jeho touha po zviditelnění své vlasti, která také dokáže ukázat světu, že má odvážné, šikovné a 
pilné občany, jej dovedla na místa v jižní Africe, kam dosud nevstoupila noha Evropana. Jako odměnu si 
přál, aby plody jeho práce byly umístěny v místech přístupných veřejnosti, tedy v muzeu. Dlouho se 
nedařilo jeho přání vyplnit. Ve třicátých letech minulého století měl snahu Studentský spolek vytvořit 
alespoň pamětní síň v jedné z místností radnice. Pamětní síň byla přístupná o nedělích a svátcích. Byly 
zde ukázky z darů Dr. E. Holuba, jeho knihy, korespondence. Se zničením radnice v květnu 1945 Pamětní 
síň zanikla. 

Významný rok 1947 – 100 let narození Dr. Emila Holuba. V Holicích na sále „U krále Jiřího“ byla otevřena 
výstava ze sbírek a dokumentů významného cestovatele. Oslav se účastnila i paní Růžena Holubová. 
Navázala se dávná přátelství, paní Holubová opět připomněla přání svého zesnulého manžela o 
vybudování stálého muzea. Během několika let došlo k mnoha návrhům a jednáním a pro malé Holubovo 
muzeum byly vyčleněny tři místnosti ve farské budově. Byly shromážděny sbírky z kabinetů škol, Čs. 
státního filmu (daroval figuríny) i od paní Holubové. Ta krátce před svou smrtí (+1958) rodnému městu 
svého manžela odkázala mnoho cenných věcí. Muzeum bylo otevřeno 1. května 1956. 

Město Holice získalo povolení k postavení Kulturního domu a muzea. Obě budovy navrhl ing. architekt 
Štefan Imrich. Budova muzea byla dokončena v roce 1965, sbírky Dr. E. Holuba byly nainstalovány až v 
dubnu 1966. 
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