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HRADEC KRÁLOVÉ 4 
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Hradec Králové położony jest 100 km od Pragi. Łatwo dotrzesz 
tam nie tylko samochodem, ale także pociągiem. Miasto 
wyróżnia się przede wszystkim bogatą tradycją urbanistyczną 
i architektoniczną. Z początkiem XX wieku rozpoczęła się tutaj 
budowa nowego miasta w duchu secesji i funkcjonalizmu, 
która wzbogaciła je o ciekawe dzieła architektury. 

9 92 742 

Pardubice – 26 km 

Centrum Informacji Turystycznej 
Velké náměstí 165, 500 02 Hradec Králové 
Tel.:  + + 420 495 580 492 
E-mail: icko2@ic-hk.cz 
www.ic-hk.cz, www.hradecko.eu 

 

CO WARTO ZOBACZYĆ 
Centrum  1  miasta i oraz rozległą panoramę okolicy 
doskonale widać z Białej Wieży 2, renesansowej 
dominanty Hradca Králové, sięgającej ponad 71 m. Wieża 
otwarta jest przez cały rok i oferuje również zwiedzanie 
specjalne podczas wschodu słońca nad Hradcem Králové, 
w trakcie dzwonienia w dzwon Augustin 3, który jest 
trzecim największym dzwonem w Republice Czeskiej. 
Rezultatem niedawnego remontu wieży jest między 
innymi unikatowy szklany model Białej Wieży ważący 
około jednej tony oraz nowoczesna interaktywna 
wystawa z panelami LCD. 
Zaraz obok wieży znajduje się Katedra pw. św. Ducha 4 
z początku XIV wieku. Natomiast spacerem przez Duży 
Rynek dostaniecie się do Galerii Sztuki Współczesnej 5  
udostępniającej zbiory czeskich sztuk pięknych z przełomu 
XIX i XX wieku oraz dzieła współczesnych artystów. Idąc 
ulicą Klicperovą, tuż obok teatru o tej samej nazwie, 
potem spacerem przez Park Žižki, traficie do budynku 
Adalbertinum, skąd następnie idąc ulicą Palackého traficie 
do Muzeum Czech Wschodnich. 

2 3 

5 4 

 13 

2 

1 

3 

4 5 



14 15

Muzeum Czech Wschodnich, 
Hradec Králové
Siedziba muzeum znajduje się na Eliščino nábřeží 
w charakterystycznym gmachu wzniesionym na początku 
XX wieku według projektu Jana Kotěry. Budynek muzeum  
został uznany za narodowy skarb kultury. Muzeum 
dysponuje obszernymi zbiorami archeologicznymi, 
przyrodniczymi oraz historycznymi.

Planetarium Cyfrowe
Na południowym krańcu miasta nie sposób nie 
zauważyć budynku planetarium cyfrowego, 
przypominającego UFO. Nocne gwiaździste niebo, 
światło kosmosu w przestrzeni oraz filmy tematyczne 
wyświetlane na  kulistym sklepieniu nad głowami 
zwiedzających to jego największe,, ale nie jedyne 
atrakcje. Uwagę zwiedzających przykują także dwie 
wystawy interaktywne, stacja meteorologiczna oraz 
teleskop robotyczny.

Statki wycieczkowe na Łabie 
i kolejka dziecięca
Na przeciwnym brzegu Łaby, z nabrzeża Smetanovo 
nábřeží, możecie od maja do września wyruszyć 
w  50-minutowy rejs statkiem wycieczkowym. W tym 
samym czasie, zarówno mali jak i więksi turyści mogą 
skorzystać z kolejki dziecięcej obok przystani, w  parku 
na placu 5 Maja.

WYCIECZKI PO OKOLICY
Zaledwie 8 km na północny zachód od Hradca 
Králové rozpościera się teren  archeoparku we Vše-
starach   5 , oferujący wyjątkową ekspozycję o pre-
historii z pokazem ówczesnych budowli, rzemiosł, 
zwyczajów i tradycji. Do Všestar możecie wyruszyć 
też 12-kilometrową ścieżką rowerową prowadzącą 
po tutejszych stanowiskach archeologicznych. Na-
tomiast około 50 km w kierunku Liberca traficie na 
miasto bajek o zbójniku Rumcajsie –  Jiczyn , będący 
symboliczną bramą do  Czeskiego Raju .

Archeopark Prehistorii Všestary 
– 8 km od Hradca Králové
W ramach ekspozycji na wolnym powietrzu obejrzycie 
pokazowe budynki prehistoryczne i prehistoryczne 
cmentarzysko z mogiłami. Zobaczycie tu również 
praktyczne pokazy najróżniejszych elementów 
prehistorycznego życia – rozbijanie ziarna, ostrzenie 
siekier kamiennych, produkcję ceramiki, tkactwo, czy też 
uprawę pola. Natomiast wewnętrzna wystawa składa 
się z trzech części, które przedstawiają podziemie, życie 
oraz świat duchowy człowieka prehistorii. 

www.archeoparkvsestary.cz

www.muzeumhk.cz

www.astrohk.cz www.paroplavbahk.cz; www.nabreziparomilu.cz
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Czeski Raj – 55 km od Hradca Králové
Wyjątkowa kraina pełna wąwozów, ścieżek, wież 
i  punktów widokowych została zaszeregowana 
do  geoparków UNESCO. Za najpiękniejszy obszar 
Czeskiego Raju uznaje się Prachowskie Skały, będą-
ce jednocześnie jednym z najstarszych rezerwatów 
przyrody w Czechach. Skalne miasto oferuje małą 
i dużą trasę zwiedzania, na której przejdziecie przez 
kilka punktów widokowych, pokonacie skalne scho-
dy i będziecie przeciskać się przez wąskie szczeliny 
między wielkimi głazami. 

www.cesky-raj.info

Jeśli wyruszycie w kierunku północnym, traficie na 
miasto twierdzę  Josefov   6  (→ s. 60) oraz pobliski 
Szpital  Kuks    7 , unikatowy kompleks barokowy 
założony pod koniec XVII wieku. Te dwie atrakcje 
turystyczne połączone są z Hradcem Králové ścieżką 
rowerową o długości 26 km, prowadzącą przez 
przepiękną krainę Połabia. Od Kuksu jest to potem 
już tylko 14 km do  Safari Parku Dvůr Králové   8 , 
będącego jednym z  najbardziej znanych czeskich 
ogrodów zoologicznych. Na krańcach regionu przy 
granicy z  Polską zdecydowanie nie przegapcie  
Adrszpasko-Teplickich Skał  oraz unikatowego  
muzeum w Policach nad Metují .
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www.hospital-kuks.cz; www.zkuskuks.cz 

Szpital Kuks 
– 28 km od Hradca Králové
W barokowym kompleksie byłego sanatorium, szpitala 
z kościołem pw. Trójcy Przenajświętszej i dawnej 
apteki możecie obejrzeć m.in. malowidła ścienne 
„Taniec śmierci”, które w serii pięćdziesięciu obrazów 
przedstawiają równość ludzi w momencie przejścia 
pomiędzy życiem a śmiercią. W lapidarium zapoznacie 
się z oryginałami „Dwunastu Cnót” i „Dwunastu 
Występków” znanego czeskiego barokowego rzeźbiarza 
M. B. Brauna. Częścią szpitala jest też ogród, w którym 
uprawiane są zioła, rośliny lecznicze i drzewa owocowe.

Safari Park Dvůr Králové
– 38 km od Hradca Králové
Safari w miejscowości Dvůr Králové należy 
do  najpiękniejszych w Europie, będąc jednocześnie 
największą hodowlą zwierząt afrykańskich na Starym 
Kontynencie. Oprócz klasycznej części ZOO możecie 
wybrać się na  prawdziwe safari, gdzie podobnie jak 
w parkach narodowych Afryki nie ma między zwierzętami 
i ludźmi żadnych barier.  Safari możecie zwiedzać pieszo, 
busem, pociągiem, własnym samochodem lub ścieżką 
linową. Na terenie safari jest również możliwość noclegu.

www.safaripark.cz 

Muzeum Klocków Merkur, 
Police nad Metují 
– 60 km od Hradca Králové
Niepowtarzalne muzeum śledzi historię i współczesność 
najbardziej znanej czeskiej zabawki - klocków Merkur. 
Zobaczycie tu najstarszy zestaw konstrukcyjny z 1920 
roku, wielkie torowisko w skali 1:45 i  wiele innych 
konstrukcji. Tutejszym klejnotem jest Stalowe Miasto, 
największa konstrukcja zbudowana z klocków Merkur, 
którą wpisano do Księgi Rekordów Guinnessa.

Muzeum Modeli Papierowych,
Police nad Metují 
– 60 km od Hradca Králové
W tej jedynej swojego rodzaju ekspozycji w Czechach 
możecie obejrzeć ponad 1200 precyzyjnie stworzo-
nych modeli papierowych najbardziej znanych au-
torów z Republiki Czeskiej, Polski i Słowacji. 

Adrszpasko-Teplickie Skały
– 70 km od Hradca Králové
Głównym celem zwiedzających Adrszpach jest 
piaskowcowe skalne miasto, które razem z Tep-
lickimi Skałami należy do największego spójnego 
masywu skalnego w Europie Środkowej. Zwiedza-
nie skał urozmaica mały i duży wodospad oraz rejs 
płaskodenną łodzią po jeziorze skalnym.

www.merkurpolice.cz 

www.mpmpm.cz 
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LIBEREC 5 
Na wschód od Hradca warto zobaczyć pobliski  Podorlicki Skansen Krňovice z szeregiem budynków 
wiejskich, zabytkowymi wystawami bądź pokazami rzemieślniczymi, oddziaływające świąteczną 
atmosferą przez cały rok Muzeum Szopek w Třebechovicach oraz Muzeum Koronki w Vamberku oraz 
pałace na rzece Orlicy (→ s. 42–43), trafnie nazywanej czeską Loarą. 

Podorlicki Skansen Krňovice – 13 km od Hradca Králové 
W ramach trasy zwiedzania można zobaczyć nie tylko budynki wiejskie, ale również ich wnętrza wyposażone 
w eksponaty z różnych epok. Wiele z nich możesz nawet przetestować. 

www.krnovice.cz 

Muzeum Szopek w Třebechovicach 
– 13 km od Hradca Králové 
Muzeum to jedyny w swoim rodzaju obiekt 
w Czechach, szczycący się m.in. unikatową ruchomą 
szopką wykonaną przez ludowych rzeźbiarzy. 
Drewniana szopka o powierzchni 7m x 3m z ponad 

Piąte co do wielkości miasto w Republice 3 50 rzeźbionymi figurkami powstawała ponad sto lat. 
1 04 445 

Czeskiej. Znajduje się 90 km na północny 
wschód od Pragi i 100 km na północny 
zachód od Hradca Králové, na pograniczu 
z Polską i Niemcami. Symbolem Liberca 
oraz całego regionu jest unikatowy budy- 
nek nadajnika na szczycie góry Ještěd. 

Muzeum Koronki, Vamberk 
– 38 km od Hradca Králové 

Praga – 125 km 

Miejskie Centrum Informacji Liberec, nám. Dr. E. Beneše 468/23, 460 01 Liberec 
Tel.: +420 485 101 709 
E-mail: info@visitliberec.eu 
www.visitliberec.eu 

Muzeum prezentuje czeskie koronkarstwo na 
nowocześnie urządzonej wystawie. Oryginalne 
eksponaty dokumentują przemiany koronki 
w Czechach od początku XVIII wieku po dzień dzisiejszy. 

www.betlem.cz www.muzeumkrajky.cz 

CO WARTO ZOBACZYĆ 
WYDARZENIA CYKLICZNE 

Nad placem im Dr. E. Beneša dominuje okazały Centrum Babylon 
neorenesansowy budynek ratusza , którego Teatr Regionów Europejskich i Open Air Program, 

Hradec Králové 
Centrum rozrywki kusi oryginalnym Aquaparkiem, w stylu 
tajemniczego morskiego świata 

STYCZEŃ 
Šediváčkův long 

CZERWIEC–SIERPIEŃ 
Śladami skarbów Broumovska 

wnętrza polubiły krajowe i zagraniczne ekipy 
filmowe. Zaledwie parę metrów stąd, przy ulicy 
Palacha, natraficie na najnowszy dinopark 

z powieści Juliusza 
i samochodzikami Verne‘a, lunaparkiem karuzelami z 

LUTY–KWIECIEŃ, PAŹDZIERNIK–LISTOPAD 
Jazzinec 

SIERPIEŃ wewnętrznym polem golfowym„Indoor adventure”, kinem 
4D, laser game’em, wirtualną rzeczywistością i wieloma 
innymi atrakcjami. Skorzystajcie również 
wystawy interaktywnej iQPARKu 
edukacyjno-rozrywkowego centrum w Republice Czeskiej. 
Zwiedzający, w każdym wieku, poznają i odkryją w formie 
gier i eksperymentów podstawowe zjawiska, które dzieją 
się wokół nas. Na terenie IQPARKu znajdziecie ponad 200 
interaktywnych eksponatów dotyczących różnych sfer 
życia człowieka. 

Wytapianie Szkła Drewnem, Deštná 
Międzynarodowy Festiwal Folkloru, Červený Kostelec 
Hronov Jiráska 
Międzynarodowy Festiwal Filmów Górskich, 
Teplice n. Metují 

w Czechach. Sporą porcję rozrywki dla całej 
rodziny zapewni Centrum Babylon z niezliczoną 
liczbą atrakcji. Natomiast w północno zachodniej 
części Liberca znajdziecie ogród zoologiczny 
i botaniczny, oba najstarsze w Czechach. 

z atrakcyjnej 
pierwszego MARZEC 

Krkonošská 70 
– 

KWIECIEŃ 
Grand Prix, Hradec Králové Theatrum Kuks 

WRZESIEŃ 
Jiczyn – miasto bajki 

www.visitliberec.eu MAJ 
3 00 zatáček Gustava Havla, Hořice 

PAŹDZIERNIK 
Jazz Goes to Town, Hradec Králové 

MAJ I CZERWIEC 
Cirk-UFF www.centrumbabylon.cz 

LISTOPAD 
Forum Muzyczne, Hradec Králové 
Hořice JazzNights 

CZERWIEC 
ZOO Liberec Teatr Regionów Europejskich i Open Air Pro- 

gram, Hradec Králové Na powierzchni 13 ha można podziwiać ponad 160 gatunków zwierząt ze wszystkich kontynentów. 
Unikatami libereckiego ZOO są biały tygrys indyjski, lwy berberyjskie oraz takiny złote, dzięki którym ogród 
zoologiczny jest jedynym w Europie hodującym ten gatunek. Zupełnie wyjątkowa jest również jedna 
z najbardziej kompletnych kolekcji drapieżników starego kontynentu. 

Międzynarodowy Festiwal Folkloru Pod Zvičinou 
Rock for People, Hradec Králové 

GRUDZIEŃ 
Špindl Ski Opening www.klicperovodivadlo.cz; www.openair.cz 

Rock for People, Hradec Králové Międzynarodowy Festiwal Folkloru, Červený Kostelec 300 zatáček Gustava Havla, Hořice 

www.zooliberec.cz 

WYCIECZKI PO OKOLICY 
Zamki nie do zdobycia, pałace jak z bajki, punkty widokowe rozmaitych kształtów, kameralne chałupy zrębowe i zabytki techniczne dla przypomnienia talentu 
rzemieślniczego naszych przodków. To i wiele więcej oferuje Kraj Liberecki. 

Na wschód od Liberca warto odwiedzić, udostępnione całorocznie, Muzeum Szkła i Biżuterii w Jabłońcu nad Nysą. Zapaleńcy sportowi docenią 80-cio kilometrową sieć 
ścieżek rowerowych Singletrek pod Smrkem a w sezonie zimowym kilkadziesiąt kilometrów tras narciarskich w nowoczesnych kurortach w Górach Izerskich i zachodniej części 
Karkonoszy. Na południe od Liberca możecie obejrzeć przepiękne przykłady architektury wiejskiej, unikatowe Bozkowskie Jaskinie Dolomitowe oraz zachwycające rezydencje 
szlacheckie (patrz. zamki – s. 39 a pałace – s. 43). Jeśli wyruszycie w kierunku zachodnim, nie omińcie Czeskiej Lipy z zadziwiającą plejadą zabytków architektury. www.rockforpeople.cz www.folklorck.cz 
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