
  

 

VELKÝ OKRUH ČESKO-POLSKÝM POHRANIČÍM 

4 HRADEC KRÁLOVÉ 
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Hradec Králové leží 100 km od Prahy a je dobře dostupný nejen 
automobilem, ale i vlakem. Město vyniká především svou urba- 
nistickou a architektonickou tradicí. Počátkem 20. století začala 
nová výstavba města v duchu secese a funkcionalismu, která 
město obohatila o významné stavby. 
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Pardubice – 26 km 

Turistické informační centrum 
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 MUSÍTE VIDĚT 
Centrum 1 města i desítky kilometrů vzdálená místa 
si dokonale prohlédnete z Bílé věže 2 , renesanční 
dominanty Hradce Králové měřící přes 71 m. Věž je 
otevřena celoročně a nabízí i speciální zážitkové akce 
jako svítání nad Hradcem Králové spojené s bohatou 
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snídaní nebo účast při zvonění na zvon Augustin 3 , 
který je třetím největším zvonem v ČR. Výsledkem ne- 
dávné rekonstrukce věže je mj. unikátní skleněný mo- 
del Bílé věže vážící cca 1000 kg a moderní interaktivní 
expozice s LCD panely. 
Hned vedle věže se nachází katedrála sv. Du- 
cha 4 z počátku 14. století, od které se procházkou 
přes Velké náměstí dostanete ke Galerii moderní- 
ho umění 5 zpřístupňující sbírky českého výtvar- 
ného umění od přelomu 19. a 20. století až po díla 
současných autorů. Klicperovou ulicí a kolem stej- 
nojmenného divadla se procházkou po Žižkových 
sadech dostanete k budově Adalbertina a odtud 
poté Palackého ulicí k Muzeu východních Čech. 
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Muzeum východních Čech
v Hradci Králové
Muzeum sídlí v  honosné budově na Eliščině nábřeží 
postavené na počátku 20. století podle návrhu archi-
tekta Jana Kotěry, která byla prohlášena národní kul-
turní památkou. Muzeum disponuje rozsáhlými arche-
ologickými, přírodovědeckými a historickými sbírkami.

Digitální planetárium Hradec Králové
Na jihovýchodním okraji města nemůžete přehléd-
nout budovu digitálního planetária připomínající 
UFO. Noční hvězdná obloha, prostorové zobrazení 
vesmíru a  tematické filmy promítané na kulovou 
klenbu nad hlavami návštěvníků, jsou největšími, 
ale nikoliv jedinými lákadly. Pozornost návštěvníků 
upoutají také dvě interaktivní expozice, meteorolo-
gická stanice a robotický dalekohled.

Parníčky na Labi a dětská železnice
Na protějším břehu řeky Labe, na Smetanově ná-
břeží, můžete od května do září nastoupit na výletní 
parníček a užít si 50 minutovou vyhlídkovou plavbu. 
Během stejného období mohou malí i velcí návštěv-
níci využít dětskou železnici vedle přístaviště, v par-
ku na náměstí 5. května.

VÝLETY DO OKOLÍ
Pouhých 8 km severozápadně od Hradce Králové 
se před vámi rozprostírá areál  archeoparku ve Vše-
starech   5  nabízející výjimečnou expozici pravěku 
s  názornými ukázkami dobových staveb, řemesel, 
zvyků a  obyčejů. Do Všestar se můžete vydat i  po 
12  km dlouhé cyklotrase vedoucí po místních ar-
cheologicky význačných lokalitách. Necelých 50 km 
směrem na Liberec natrefíte na město pohádek 
o loupežníku Rumcajsovi,  Jičín , které je také sym-
bolickou branou do  Českého ráje .

Archeopark pravěku Všestary 
– 8 km od Hradce Králové
V  rámci venkovní expozice si prohlédnete ukázky 
pravěkých staveb a pravěké pohřebiště s mohylami. 
Uvidíte zde také praktické ukázky nejrůznějších pra-
věkých činností – drcení obilí, broušení kamenných 
seker, výroba keramiky, tkaní nebo obdělávání pole. 
Vnitřní expozice pak sestává ze tří částí, které před-
stavují podzemí, život a  duchovní svět prehistoric-
kých lidí. 

www.archeoparkvsestary.cz

VELKÝ OKRUH ČESKO-POLSKÝM POHRANIČÍM

www.muzeumhk.cz

www.astrohk.cz www.paroplavbahk.cz; www.nabreziparomilu.cz
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Český ráj – 55 km od Hradce Králové
Výjimečná krajina plná strží, stezek, věží a vyhlídko-
vých plošin byla zařazena mezi geoparky UNESCO. 
Jako nejkrásnější oblast Českého ráje jsou označo-
vány Prachovské skály, které jsou zároveň jednou 
z  nejstarších přírodních rezervací ČR. Skalní město 
nabízí malý a velký prohlídkový okruh, kde projde-
te přes několik vyhlídek, vystoupáte po skalnatých 
schodištích a  budete se protahovat úzkými štěrbi-
nami mezi obrovskými balvany. 

www.cesky-raj.info

Když se vydáte severním směrem, narazíte na pevnostní 
město  Josefov   6  (→ s.  60) a nedaleký hospitál  Kuks 7 
, unikátní barokní komplex založený koncem 17. století. 
Tyto dvě turistické atraktivity jsou s  Hradcem Králové 
spojeny 26 km dlouhou cyklostezkou vedoucí krásnou 
polabskou krajinou. Od hospitálu je to pak už jen 14 km 
do  Safari Parku Dvůr Králové   8 , která je jednou 
z nejznámějších českých zoologických zahrad. Na okraji 
regionu u polských hranic rozhodně nemůžete nechat 
bez povšimnutí  Adršpašsko-teplické skály  nebo 
unikátní  muzea v Polici nad Metují .
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www.hospital-kuks.cz; www.zkuskuks.cz 

Hospitál Kuks 
– 28 km od Hradce Králové
V barokním komplexu bývalých lázní, hospitálu s kos-
telem Nejsvětější Trojice a původní lékárnou si může-
te mj. prohlédnout nástěnné malby na téma „Tanec 
smrti“, které v sérii padesáti obrazů znázorňují rovnost 
lidí v posledním okamžiku života. V  lapidáriu se pak 
seznámíte s  originály dvanácti Ctností a  dvanácti 
Neřestí od významného českého barokního sochaře, 
M. B. Brauna. Součástí hospitálu je také zahrada, kde 
se pěstují bylinky, léčivé rostliny a ovocné stromy. 

Safari Park Dvůr Králové 
– 38 km od Hradce Králové
Královédvorský safari park patří mezi nejkrásnější  
v Evropě a zároveň je největším chovatelem afrických 
zvířat na starém kontinentu. Kromě klasické části 
zoo se můžete vydat na skutečné safari, kde podob-
ně jako v národních parcích Afriky, nejsou mezi zví-
řaty a lidmi bariéry. Safari si můžete vychutnat pěšky,  
safari busem, vláčkem, vlastním vozem nebo 
lanovou stezkou. V  areálu safari parku můžete  
dokonce i přenocovat. 

www.safaripark.cz 
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Muzeum stavebnice Merkur,  
Police nad Metují 
– 60 km od Hradce Králové
Jedinečné muzeum mapuje historii a  současnost 
nejznámější české hračky – stavebnice Merkur. 
Uvidíte zde nejstarší stavebnici z  roku 1920, velké 
kolejiště v  měřítku 1:45 a  spoustu dalších staveb. 
Zdejším klenotem je však Ocelové město – největší 
stavba postavená z Merkuru, zapsaná do Guinesso-
vy knihy rekordů. 

Muzeum papírových modelů, 
Police nad Metují 
– 60 km od Hradce Králové
V jediné expozici svého druhu v ČR si můžete prohléd-
nout více než 1200 precizně vypracovaných papíro-
vých modelů předních autorů z ČR, Polska i Slovenska. 

Adršpašsko-teplické skály 
– 70 km od Hradce Králové
Hlavním cílem návštěvníků Adršpachu je pískovco-
vé skalní město, které spolu s Teplickými skalami pa-
tří mezi nejrozsáhlejší souvislé skalní masivy střední 
Evropy. Návštěvu skal zpestřuje malý a velký vodo-
pád a plavba pramicí po skalním jezírku.

www.merkurpolice.cz 

www.mpmpm.cz 
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5 Východně od Hradce stojí za vidění nedaleký  Podorlický skanzen Krňovice s řadou lidových staveb, 

historickými expozicemi a živými ukázkami řemesel, Třebechovické muzeum betlémů , kde na vás ce- 
loročně dýchne vánoční atmosféra a nebo také Muzeum krajky ve Vamberku či zámky na řece Orlici 
(→ s. 42–43) příhodně označované jako česká Loira. 

Podorlický skanzen Krňovice – 13 km od Hradce Králové 
V rámci prohlídkové trasy lze vidět nejen samotné lidové stavby, ale i jejich interiér vybavený dobovými 
exponáty, přičemž mnohé z nich je možné si vyzkoušet. 

www.krnovice.cz 

Třebechovické muzeum betlémů 
– 13 km od Hradce Králové 
Muzeum je jediným zařízením svého druhu v ČR 
a pyšní se mj. unikátním mechanickým betlémem 
lidových řezbářů, kteří před více než sto lety vytvořili 
dřevěný betlém o rozloze sedmkrát tři metry s více 
než 350 vyřezávanými figurkami. Páté největší město ČR se nachází 90 km 
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severovýchodně od Prahy a 100 km seve- 
rozápadně od Hradce Králové, na pomezí 
hranic s Polskem a Německem. Symbol 
Liberce a vlastně i celého kraje představuje 
unikátní stavba vysílače na Ještědu. 

Praha – 125 km Muzeum krajky, Vamberk 
– 38 km od Hradce Králové Městské informační centrum 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 české krajkářství v moderně 
pojaté expozici, přičemž na originálních exponá- 
tech dokládá proměny krajky v Čechách od počátku 
1 8. století až do současnosti. 

www.betlem.cz www.muzeumkrajky.cz 

CO MUSÍTE VIDĚT 
PRAVIDELNÉ AKCE 

Náměstí Dr. E. Beneše dominuje velkolepá no- 
vorenesanční budova radnice , jejíž interiéry 
si oblíbily tuzemské i zahraniční filmové štáby. 
Sotva pár metrů odtud, v Palachově ulici, nara- 
zíte na nejnovější dinopark v ČR. Za pořádnou 
porcí zábavy se s celou rodinou můžete vydat 
do centra Babylon s nepřeberným množstvím 
atrakcí. Na severozápadním okraji Liberce pak 
najdete zoologickou a botanickou zahradu, 
obě nejstarší svého druhu v ČR. 

Centrum Babylon 
Divadlo evropských regionů 
a Open Air Program Hradec Králové LEDEN 

Šediváčkův long 
ČERVEN–SRPEN 
Za poklady Broumovska 

Zábavní centrum láká na originální aquapark ve sty- 
lu příběhů Julese Verna, areál lunaparku s kolotoči, 
autodromem nebo Indoor adventure golfem, 4D 
kino, laser game, virtuální realitu a spoustu dalšího. 
Užijte si také atraktivní expozice iQPARKu, prvního 
zábavně-naučného centra v ČR. Návštěvníci všech 
generací formou her a experimentů poznávají a ob- 
jevují běžné jevy, které se dějí kolem nás. V areálu 
najdete více jak 200 interaktivních exponátů z nej- 
různějších oblastí lidského života. 

ÚNOR–DUBEN, ŘÍJEN–LISTOPAD 
Jazzinec 

SRPEN 
Tavení skla dřevem, Deštná 
Mezinárodní folklorní festival, Červený Kostelec 
Jiráskův Hronov 
Mezinárodní horolezecký filmový festival, 
Teplice n. Metují 

BŘEZEN 
Krkonošská 70 

DUBEN 
Grand Prix, Hradec Králové Theatrum Kuks 

ZÁŘÍ KVĚTEN 
Jičín – město pohádky 3 00 zatáček Gustava Havla, Hořice 

ŘÍJEN www.visitliberec.eu www.centrumbabylon.cz KVĚTEN A ČERVEN 
Cirk-UFF Jazz Goes to Town, Hradec Králové 

LISTOPAD 
Hudební fórum, Hradec Králové 
JazzNights, Hořice 

ZOO Liberec ČERVEN 
Divadlo evropských regionů a Open Air Pro- 
gram, Hradec Králové 
Mezinárodní folklorní festival Pod Zvičinou 

Na ploše 13 ha můžete obdivovat až na 160 druhů zvířat ze všech kontinentů. Raritou liberecké zoo je bílá forma 
tygra indického, lvi berberští či monumentální takini čínští, které zahrada odchovává jako jediná v Evropě. Zcela 
výjimečná je rovněž jedna z nejucelenějších kolekcí dravců na starém kontinentu. PROSINEC 

Špindl Ski Opening Rock for People, Hradec Králové 

www.klicperovodivadlo.cz; www.openair.cz 

Rock for People, Hradec Králové Mezinárodní folklorní festival, Červený Kostelec 300 zatáček Gustava Havla, Hořice www.zooliberec.cz 

VÝLETY DO OKOLÍ 
Nedobytné hrady, zámky jako z pohádky, rozhledny rozličných tvarů i materiálů, útulné roubenky a technické památky jako připomínka řemeslného umu našich 
předků. To a ještě mnohem víc nabízí Liberecký kraj. 

Východně od Liberce můžete v průběhu celého roku navštívit Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Sportovní nadšenci jistě ocení 80 kilometrovou 
síť cyklostezek Singletrek pod Smrkem a v zimní sezoně pak desítky kilometrů sjezdovek moderních lyžařských areálů v Jizerských horách a západních Krkono- 
ších. Jižně od Liberce si můžete prohlédnout nádherné ukázky lidové architektury, unikátní Bozkovské dolomitové jeskyně nebo úchvatná šlechtická sídla 
(viz. hrady – s. 39 a zámky – s. 43). Když se vydáte západním směrem, nesmíte minout Českou Lípu s úžasnou plejádou architektonických památek. 

www.rockforpeople.cz www.folklorck.cz 
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