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Kunětická hora je odpradávna symbolem na-
šeho regionu. Je jediným kopcem široko daleko  
a z jeho vrcholu shlíží působivý hrad na širou ro-
vinu rozkládající se kolem dokola. Také vás hřeje 
pocit, když se vracíte z cest, a najednou ji v dáli 
uvidíte?

Na Kunětické hoře se v poslední době odehrávají vel-
ké změny. V letošním roce byl dokončen projekt úprav 
hradu ve stylu Dušana Jurkoviče. Zahrnoval především 
revitalizaci západního křídla hradu, obnovu Jurkovi-
čova paláce včetně venkovního dřevěného schodiště  
a obnovu prvorepublikové dřevěné verandy.
 Další v současnosti probíhající restaurátorské práce 
se týkají hradního paláce. Sem se tedy nyní návštěv-
ník nepodívá, ale prohlídkám ostatních částí hradu to 
nikterak nebrání, a tak se návštěvníci mohou kochat 
nejen výhledy do širého okolí, na kterých se zase tolik 
nezměnilo, ale přesvědčit se i o tom, že probíhající re-
konstrukce ikoně našeho regionu velmi svědčí.
 Po dokončení prvního zmíněného projektu jsou ná-
vštěvníkům nově zpřístupněny prostory, které zahrnu-
je prohlídkový okruh „Dušan Jurkovič, básník dřeva“. 
Návštěvníci si mohou prohlédnout moderní expozici  
o proměnách Kunětické hory v čase a zjistit, které další 
stavby jsou dílem slavného architekta Jurkoviče. Okruh 
zahrnuje také prohlídku Červeného a Zeleného salonku 
v prostorách Jurkovičovy restaurace a nakonec návštěv-
níci vystoupají až na vyhlídku, která nabízí zase trochu 
jiný výhled do širého okolí a na hradní palác z nezvyk-
lého úhlu. 

 V obnovené prvorepublikové dřevěné verandě se 
nyní při čekání na prohlídku mohou návštěvníci občer-
stvit v hradním bistru nebo tu naopak po prozkoumá-
ní vnitřních prostor dobít energii. Bistro nabízí širokou 

paletu nápojů od piva, přes 
kávu z pardubické pražírny 
až po domácí limonádu. 
Dát si ale můžete i malou 
svačinku – třeba chleba se 
sádlem a cibulí, klobásku 
nebo palačinky. Co jistě při 
návštěvě Kuňky zaujme nej-
menší návštěvníky, je parta 
hradních koz, na kterou mů-
žete narazit někde na cestě 
mezi amfiteátrem a hrad- 
ní branou. Nezdráhají se 
šplhat po zídkách ná-
vštěvníkům nad hlavami 
a nebrání se ani trpělivě 
pózovat při focení. Na Kuňce si spokojeně žije také 
mourovatý kocour, kterého sice focení až tolik neintere-
suje, i tak se ale těší u náštěvníků velké oblibě. 

Návštěvnická sezóna je sice pomalu u konce, ale dopo-
ručujeme sledovat webové stránky, kde jsou pravidelně 
aktualizovány informace o možnosti návštěv. Navíc, než 
se nadějeme, další sezóna zaklepe na dveře!

Když už vaše kroky budou směřovat na Kuňku, nezapo-
meňte do svého programu zahrnout v sezóně také za-
stávku v Kuněticích u stánku s točenou zmrzlinou pana 
Pavlise anebo v obchůdku u kunětického kostela, kde 
si můžete vychutnat ručně vyráběný nanuk z lokálních 
surovin.
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https://www.hrad-kunetickahora.cz/cs
https://www.masrkh.oblast.cz/public/kapitola.phtml?kapitola=140863
https://www.regionalni-znacky.cz/kraj-pernstejnu/cs/certifikovane-produkty/detail/2095/kuneticka-tocena
http://sezemice.kulturka.cz/akce/6-sezemicke-vinobrani/

