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Měšanské domy z přelomu 18. a 19. století. Dnešní podoba Kos-
tela Narození Panny Marie je z roku 1548. Zajímavou stavební 
památkou je i novorenesanční budova mlýna. Ve mlýně pracují 

již 70 let dvě ležaté Kaplanovy turbíny.  

Dříteč
Dřítečský kostel sv. Petra a Pavla pochází 
z roku 1336. Dnes jsou uvnitř malby z roku 
1952 od malíře Vokolka. 

Hrad Kunětická hora 
Hrad dal postavit v letech 1421 – 1423 hejtman 
Diviš Bořek z Miletínka.  Na konci 15. a v první 
polovině 16. století jej Pernštejnové proměnili 
v důmyslně opevněný mohutný hrad. Jádro 

hradu tvoří rekonstruovaný palác s uzavřeným vnitřním nádvořím, 
vysokou kruhovou věží a samostatně stojící kaple sv. Kateřiny. 
Prostory hradního paláce slouží výstavním účelům, rozlehlé vnitřní 
nádvoří vytváří v turistické sezóně romantickou kulisu skupinám 
historického šermu či ukázkám výcviku dravých ptáků. 

Kunětice
Dominantou Kunětic je kostel sv. Bartoloměje. Po stranách 

oblouků kostelní lodi je část 
dochovaných fresek z dob 
Karla IV. Po požáru r. 1794 byl 
kostel novogoticky restaurován 
r.1897 Fr. Schmoranzem. 

Libišany
Severovýchodně od obce v místě 
zvaném Na bahnech byly objeve-
ny kolové stavby a sídliště 
z mladší doby kamenné. 

Moravany
Barokní kostel  sv. Petra a Pavla z roku 1782.

Ráby
Lovčí zámeček na severním okraji 
obce postavil baron Drasche r. 1882, 
včetně hájovny. Dnes je znám jako 
Perníková chaloupka.

Sezemice
Zachovanou památkou je kostel 
Nejsvětější Trojice. Dřevěná osmi-
boká zvonice blízko kostela je z první 
poloviny 16. století. V Sezemicích se také za-
chovalo několik krásných domovních štítů ve stylu 
selského baroka.

Slepotice
V kostelní zdi kostela Povýšení Svatého Kříže jsou zasa-
zeny pískovcové náhrobky rytířů ze Slepotic ze 16. století. 

Staré Ždánice
Kostel sv. Václava založen v 1. polovině 
14. století. Zajímavostí je na severní stra-
ně přistavěná masivní hranolová věž s cim-
buřím, zakončená kamenným jehlanem.

Technické památky
Kunětice
Vojenský most přes řeku Labe byl posta-
ven v r. 1947 z prostředků UNRRA.

Němčice
Obloukový most z roku 1934.

Opatovický kanál |
Vybudován Pernštejny v letech 1498 až 
1514. Kanál je dlouhý 32,7 km a jeho 
šířka je od 1,5 do 15 m. Jedná se o vý-
znamné technické dílo ranné renesance. 
Zachovalé mosty přes Opatovický kanál 
ze 16. století lze spatřit v Opatovicích nad 
Labem a Starých Ždánicích.

Srch }
Renesanční Vodárnu, pocházející z roku 
1515, nechali postavit páni z Pernštejna. 
Ze studny byla voda odváděna dřevěným 
potrubím (i pod řekou Labe) do kašny na 
pardubickém náměstí a do zámku.

V dávné geologické minulosti vypadala krajina v okolí Kunětické hory jinak - dokonce i Labe teklo jinudy než dnes. Jeho tok se 
od severu stáčel na západ kratší cestou údolím tzv. Bohdanečské brány. Teprve po poklesech v okolí Pardubic a Sezemic změnila 
řeka svůj tok dnešním směrem. Opravdu husté osídlení se v regionu vytvořilo až s příchodem kultur popelnicových polí (od 12. století 
př.n.l.), které osídlily i místa do té doby neobývaná. První byli lidé kultury lužické. Jejich sídliště a pohřebiště nacházíme jak podél 
řeky Labe: Dříteč, Ráby, Brozany, okolí Kunětické hory a řada dalších, tak podél Loučné a v jejím okolí.  Bohatost archeologických nálezů 
a historických staveb stojí za návštěvu. 
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Perníková chaloupka, Ráby 38, 
533 52 Staré Hradiště
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Dašice u
Burgher houses built at the turn of the 18th and 19th centuries. 
Today´s appearance of the Church of the Birth of the Virgin Mary 
dates back to 1548. Another interesting landmark is neo-Reneissance 

watermill where two lying ad-
justable-blade-type turbines 
have worked for 70 years.  

Dříteč v
The Church of Peter and Paul in 
Dříteč comes from the year 1336. 
Today there are inside paintings 
created by the painter Vokolek in 
1952. 

Castle Kunětická Mountain w
The castle was built in 1421- 1423 
by the Hussite President of the Re-
gion Diviš Bořek of Miletínek. In the 
end of 15th  and during the first 
half of 16th centuries the Pernštějn 
family transformed the castle to in-
geniously fortificated huge castle. 
The core of the castle is created by 
reconstructed palace with an in-
side courtyard, a high spiral tower 
and the separated Chaple of St. 

Catherine. The castle complex 
is used for exhibition pur-
poses, large courtyard 
creates a romantic scen-
ery to groups of historical fencing or displays of training of 

birds of pray during the holiday season. 

Kunětice x
The Kunětice dominant is the Church of St. 
Bartolomew. On the sides of the nave there 
are remnants of wall paintings which can be 

dated back to the reign of Charles IV. After the 
fire in 1794 the church was renovated in  a neo-

Gothic style by Fr. Schmoranz in 1897. 

Libišany
North-east from the village, in the place called In 

the bog there were found lacustrian dwellings and a 
neolitic residence. 

Moravany y
A Baroque Church of Peter and Paul from 
1782.

Ráby
The Hunting-lodge on the north 
periphery of the village was built 
by baron Brasche in 1882, includ-
ing gamekeeper´s house. Today it 
is known as a Gingerbread house.

Sezemice z
Well-preserved memory is the Church of 
Holy Trinity. The octagonal wooden bell to-
wer was built in the first half of 16th century. In 
Sezemice there are also preserved a few beautiful 
gables in the rustic Baroque style.

Slepotice
In the church wall of the Church of Elevation of St. Cross there are 
inserted sandstone tombs of knights of Slepotice from 16th cen-
tury.  

Staré Ždánice {
The Church of St. Wenceslas based in the 1st 
half of 14th century. The main attraction is a ro-
bust prismatic tower with a battlement, finished 
by a stony spire built on north side.

Technical monuments
Kunětice
Military Bridge over the river Elbe was built in 
1947 from UNRRA resources. 

Němčice
Arched Bridge from 1934.

Opatovický kanál |
Built by the Pernštejn family from 1498 to 1514. 
The canal is 32.7 km long and its width is from 
1.5 to 15 m. It is a significant technical work of 
early Reneissance. Preserved bridges over the 
Opatovice Canal from 16th century are seen in 
Opatovice nad Labem and Staré Žánice.

Srch }
Reneissance Waterworks, dated back to 1515, 
built by the Pernštejn family. Water was lead 
from the well by a wooden pipeline (even under 
the river Elbe) to the fountain on the Pardubice 
square and to the chateau. 

In a far-back geological history the landscape around Kunětická Mountain looked completely different- even the river Elbe poured 
in a different direction than today. Its run curled from the north to the west  in a shorter way through the valley of so called Bohdaneč 
Gate. Only after the decline next to Pardubice and Sezemice it changed its river-basin to today direction. Really very thick settlement 
was created in the region when the urn-field culture people (since 12th century B.C.) settled even the places not being colonised before. 
The first were people of Lusathian culture. We can find their habitation and necropolises either along the river Elbe: Dříteč, Ráby, Brozany, 
Kunětická Mountain surrounding and many others, or along the river Loučná and in its outskirts. Abundace of archeological findings and 
historical buildings worth seeing.
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