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NAVŠTIVTE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Starobylé věnné město českých královen se rozprostírá v centrální části
Královéhradeckého kraje v malebném údolí horního toku řeky Labe.
Město přímo vybízí k aktivnímu trávení volného času. Čeká na vás
objevování překrásné přírody, řada uměleckých památek, sportovní
i kulturní vyžití.
Pokud vás zajímá historie a památky, tak si projděte Městský památkový okruh. Je dlouhý 1,7 kilometrů a na jeho trase si prohlédnete historické centrum města, muzeum i kostel sv. Jana Křtitele, kde byl nalezen
Rukopis královédvorský.
Milovníci cyklistiky ocení Labskou stezku č. 2, která vede přímo přes
město. Příznivcům vody doporučujeme zapůjčení kanoí či raftů a plavbu po Labi. Přímo ve městě je i spousta naučných stezek nebo značených turistických tras. Veškeré informace, jak strávit volný čas na kole
nebo pěšky získáte na webu www.dvurkralove.cz
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Putování do českých Versailles
VYSOKÉ MÝTO

Na kole k největší dělostřelecké tvrzi
TRUTNOV

Za ohnivou sviní na hrad Svojanov
POLIČKA

Město českých královen a studentských merend
NOVÝ BYDŽOV

Putování po okolí Mělníka
MĚLNÍK

Objevte císařskou pevnost Josefov
JAROMĚŘ

Slavickou oborou za Kelty přírodou
CHRUDIM

Z historického centra do městských lesů
HRADEC KRÁLOVÉ

VYZKOUŠEJTE DALŠÍ TRASY V OKOLÍ KRÁLOVSKÝCH VĚNNÝCH MĚST. BLIŽŠÍ INFORMACE NALEZNETE V MATERIÁLU NA KOLE
PO KRÁLOVSKÝCH VĚNNÝCH MĚSTECH
ANEBO NA WEBU VENNAMESTA.CZ.

po královských
věnných městech

NA KOLE

280 m n. m.

ZA VELKOU VODOU

MĚSTSKÉ
INFORMAČNÍ CENTRUM

Zajímavosti na trase:
Braunův Betlém – galerie barokních soch v přírodě od M. B. Brauna,
která vznikla v 18. století. Po celý rok je volně přístupná veřejnosti.
Chotěborky – malá osada na mírném návrší v Podkrkonoší, je z ní
krásný výhled do okolí. Zajímavostí osady je zejména dřevěná gotická
zvonice.
Velký Vřešťov – městys, v jehož blízkosti se nachází Vřešťovský rybník, jeho součástí je rekreační chatová oblast a autokemp s možností
rybolovu, rekreace i zábavy.
Zátlucké rybníky – klidné místo uprostřed lesa kousek od obce
Doubravice. Odpočinout si můžete v altánku, nebo na lavičkách
v blízkosti rybníků.
Čertovy hrady – chráněná přírodní památka tvořená skalními útvary
a rozsáhlým balvaništěm.
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NA PŘEHRADU LES KRÁLOVSTVÍ
A ZA KRAKONOŠEM NA HÁJEMSTVÍ
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544 01 Dvůr Králové nad Labem
tel.: +420 499 318 287
+420 730 182 895
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www.dvurkralove.cz

Dvůr Králové nad Labem; začneme na cyklotrase 2 a v Žirči uhneme
na 4085 → Braunův Betlém |6,5 km|; cyklotrasa 4085 → Hřibojedy
|1 km|; cyklotrasa 4085 za obcí Vilantice odbočíme na 4116 → Chotěborky |6 km|; vrátíme se na cyklotrasu 4085 → Velký Vřešťov |4 km|;
cyklotrasa 4271 → Lanžov |4 km|; cyklotrasa 4271 → Doubravice
|3 km|; cyklotrasa 4139 → Čertovy hrady |2,5 km|; silnice 300 →
Dvůr Králové nad Labem |5 km|
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∙ MĚLNÍK ∙ NOVÝ BYDŽOV ∙ POLIČKA ∙ TRUTNOV ∙ VYSOKÉ MÝTO

Zajímavosti na trase:
Kostel sv. Jana Křtitele – kostel se nachází v centru města. Z jeho 64
metrů vysoké věže je krásný výhled do okolí. A je to právě ten kostel,
ve kterém byl nalezen roku 1817 Rukopis královédvorský.
Přehrada Les Království – jedna z nejkrásnějších přehrad na Labi, dokončena v roce 1919. Jedná se o národní kulturní památku.
Hájemství – odpočinkové místo na okraji lesa nabízí dřevěné prolézačky pro děti,
altán s ohništěm, keltský kalendář a kamennou maketu Krkonoš se sochou Krakonoše.
Záboří – osada, kde se kříží cyklotrasy.
Unavení cyklisté uvítají možnost občerstvit se v místní hospůdce.

↑

∙ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM ∙ HRADEC KRÁLOVÉ ∙ CHRUDIM ∙ JAROMĚŘ

Dvůr Králové nad Labem; cyklotrasa 2 → přehrada Les Království |6,5 km|; vyjedete po silnici a napojíte se na modrou turistickou
značku → Hájemství |5 km|; cyklotrasa 4088 → Kocléřov |2 km|;
cyklotrasa 4087 → Záboří |3,5 km|; cyklotrasa 4132 → Komárov
|2,5 km| ; cyklotrasa 4132 → Dvůr Králové nad Labem |4 km|

↑

Domov sv. Josefa v Žirči – barokní areál, jehož součástí je rozlehlý
park, bylinková zahrada, cyklomuzeum a kostel sv. Anny.

Zajímavosti na trase:
Zálesí – malá vesnička, ze které je krásný výhled do širokého okolí.
Miletín – město Miletín je známo hlavně tradiční krajovou specialitou a tou jsou Miletínské modlitbičky. Najdete zde také rodný domek
významného českého spisovatele K. J. Erbena.
Zvičina – tento kopec je nejvyšší vrch Zvičinsko-kocléřovského
hřbetu, jeho výška je 671 metrů a nabízí krásný výhled na Krkonoše
a okolí. Na jeho vrcholu najdete restauraci Raisovu chatu a kostel
sv. J. Nepomuckého.
Hotel Pod Zvičinou – v hotelu uprostřed přírody se nachází restaurace, malá zvířecí farma, dětská hřiště, a nově od roku 2020 je tu fit-stezka, která procvičí nejen vaši kondici, ale také smysly.

Naučná stezka K. J. Erbena – začíná a končí v Miletíně, je dlouhá
5 km a nachází se na ní 10 zastavení.

Expozice textilního tisku – expozice návštěvníkům přibližuje
způsoby, druhy a možnosti potisku textilu. Díky původním
strojům, doplněných množstvím
vzorníků, látek či modrotiskovou
dílnou nahlédnete pod pokličku
nejen tiskařům, ale i designérům,
rytcům a vzorkařům.
Křížová cesta 21. století – soubor
patnácti pískovcových soch nese
název „Příběh utrpení a nadějí
člověka“. Je to novodobé pojetí
300 let staré myšlenky hraběte F.
A. Šporka.

Dvůr Králové nad Labem; vyjedeme po silnici směr Doubravice
a napojíme se na cyklotrasu 4136 → Zálesí |4,5 km|; cyklotrasa 4136
→ Doubravice |1,5 km|; cyklotrasa 4136 → Zábřezí |2 km|; silnice →
Trotina |1,5 km|; silnice → Miletín |3 km|; cyklotrasa 4086 → Třebihošť |5,5 km|; cyklotrasa 4086 → Zvičina |3,5 km|; cyklotrasa 4139
→ Lázně pod Zvičinou |5,5 km|; cyklotrasa 4139 → Bílá Třemešná
|3 km|; silnice v Nových Lesích se napojí na cyklotrasu 2 → Dvůr
Králové nad Labem |6 km|

NA PŘEHRADU LES KRÁLOVSTVÍ
A ZA KRAKONOŠEM NA HÁJEMSTVÍ
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na kole

NA KOLE KRAJEM K. J. ERBENA
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DVŮR KRÁLOVÉ
NAD LABEM

Safari Park Dvůr Králové – místo,
kde máte Afriku na dosah ruky.
Antilopy, zebry, lvi… ve volných
výbězích, pavilony s exotickými zvířaty i možnost ubytování
a stravování na jednom místě.
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