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VYZKOUŠEJTE DALŠÍ TRASY V OKOLÍ KRÁ-
LOVSKÝCH VĚNNÝCH MĚST. BLIŽŠÍ INFOR-
MACE NALEZNETE V MATERIÁLU NA KOLE 
PO KRÁLOVSKÝCH VĚNNÝCH MĚSTECH  
ANEBO NA WEBU VENNAMESTA.CZ.

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Na přehradu Les Království a za Krakonošem 
na Hájemství

CHRUDIM
Slavickou oborou za Kelty přírodou

JAROMĚŘ
Objevte císařskou pevnost Josefov

MĚLNÍK
Putování po okolí Mělníka

NOVÝ BYDŽOV
Město českých královen a studentských merend 

POLIČKA
Za ohnivou sviní na hrad Svojanov

TRUTNOV
Na kole k největší dělostřelecké tvrzi

VYSOKÉ MÝTO
Putování do českých Versailles

po královských 
věnných městech
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VÝŠKOVÉ PROFILY 

Z HISTORICKÉHO CENTRA 
DO MĚSTSKÝCH LESŮ 72 m71 m↑ ↑

7 km 14 km 21 km

225 m n. m.288 m n. m.

délka: 28,5 km | náročnost: lehká | kola: trekingová

247 m249 m↑ ↑

12 km 24 km 36 km

225 m n. m.

PO ARCHEOCYKLOTRASE DO SMIŘIC 
A ZPĚT PO LABSKÉ STEZCE

336 m n. m.

délka: 47 km | náročnost: střední | kola: trekingová

CYKLOSTEZKA 
HRADEC KRÁLOVÉ – KUKS 52 m98 m↑ ↑

8 km 16 km 24 km

229 m n. m. 280 m n. m.

délka: 30,5 km | náročnost: lehká | kola: silniční, trekingová

VENNAMESTA.CZ

Z HISTORICKÉHO CENTRA 
DO MĚSTSKÝCH LESŮ 

Hradec Králové, Bílá věž; žlutá tur. trasa podél Orlice → Slezská plo-
várna |3 km|; žlutá tur. trasa, odbočit na silnici, ul. Bělečská → Kemp 
Stříbrný rybník |3 km|; červená tur. trasa, cyklotrasa 4197 → Běleč 
nad Orlicí |4 km|; cyklotrasa 4259 → Mazurovy chalupy |6,5 km|; 
modrá tur. trasa, na Černé stráni dále po žluté → rybník Výskyt 
|2,5 km|; cyklotrasa 4258 → U Dvou šraňků |1 km|; odbočit na cyklo-
trasu 181 a dále po modré tur. trase → Hradec Králové |8,5 km|

Zajímavosti na trase:
Bílá věž – renesanční dominanta města ukrývá zvon Augustin, skle-
něný model věže, původní hodinový stroj i multimediální panely
Kemp Stříbrný rybník – půjčovna sportovního vybavení, vodní 
atrakce, gladiator race aréna, archery game a laser game
Pohádková stezka – dřevěné postavičky 
odhalují lesní ponaučení a tajemství
Obory se zvěří – pozorování daňků, divo-
čáků, jelenů a mu� onů
Rytířské hradiště – k unikátnímu přírod-
nímu dětskému parku vede naučná Stezka 
siluet

PO ARCHEOCYKLOTRASE DO SMIŘIC 
A ZPĚT PO LABSKÉ STEZCE 

Hradec Králové, zimní stadion; cyklotrasa 4362 → Archeopark 
pravěku Všestary |13 km|; cyklotrasa 4270 → Chlum |4 km|; cyklo-
trasa 4362 → Smiřice, nádraží |15 km|; cyklotrasa 4362 → Smiřice, 
Tyršův most |1 km|; Labská cyklotrasa 2 → Hradec Králové, cent-
rum → |14 km|

Na naučné trase naleznete 14 infotabulí s mapkami, rekonstrukcemi 
a artefakty ve významných archeologických lokalitách Hradecka.

Zajímavosti na trase:
Labská elektrárna – unikátní secesní budova od Františka Sandera 
z let 1909–1911 a technická památka s expozicí seznamující s principy 
využití alternativních zdrojů energie
Archeopark pravěku Všestary – ukázky pravěkých staveb, expozice 
o životě a duchovním světě prehistorických lidí, přiblížení metod ar-
cheologické práce
Bojiště Chlum 1866 – jedna z největších bitev 19. stol. v Evropě,
naučné stezky a památníky, Muzeum války 1866, vyhlídková věž
Kaple Zjevení Páně ve Smiřicích – barokní stavba s ojedinělým interi-
érem dokončená kolem roku 1711

CYKLOSTEZKA HRADEC KRÁLOVÉ – KUKS 

Hradec Králové, Muzeum východních Čech; Labská cyklotrasa 2 → 
Hradec Králové, most „Kameňák“ na Pláckách |2,5 km| → Smiřice 
|8,5 km| → Jaroměř – Josefov |9 km| → Kuks |10,5 km|

Celá Labská stezka měří 1270 km od pramenu až k Severnímu moři. 
Z Hradce Králové vede komfortní cyklistická magistrála až k ba-
roknímu areálu Kuks v Podkrkonoší. Opačným směrem dojedete 
Z Hradce Králové po cyklostezce do Vysoké nad Labem, odkud mů-
žete pokračovat na hrad Kunětická hora.

Zajímavosti na trase:
Muzeum východních Čech – národní kulturní památka realizovaná 
podle plánů architekta Jana Kotěry v letech 1909–1912 , která se stala 
symbolem nastupující české moderny
Kaple Zjevení Páně ve Smiřicích – barokní stavba s ojedinělým interi-
érem dokončená kolem roku 1711
Pevnost Josefov – pevnost z 18. století patří k nejrozsáhlejším pod-
zemním obranným systémům v Evropě. K návštěvě zve také lapidári-
um s původními sochami z dílny M. B. Brauna.
Hospitál Kuks – unikátní barokní komplex bývalých lázní, hospitálu 
s kostelem Nejsvětější Trojice a původní lékárnou, založený koncem 
17. století Františkem Antonínem Šporkem

47 km

30,5 km

28,5 km

Hradec Králové vyniká přehlídkou architektonických slohů, a proto 
bývá nazýván „učebnicí architektury“. Prvorepublikový přívlastek „sa-
lon republiky“ rezonuje v  téměř stotisícové metropoli dodnes. Dnes 
město nabízí zážitky, zábavu i poznání, díky kterým se tu budete cítit 
dobře jako samotní Hradečáci.

Poznat město můžete prostřednictvím tematických procházek – ať už 
Vás zajímají věže, parky, mosty, historické školy, Gočárovy stavby, ho-
diny či sluneční hodiny. V nabídce nechybí ani objevitelská trasa po 
stopách lvích symbolů v ulicích města i uvnitř některých památek. 
Klasickou procházku po architektuře nabízejí čtyři procházkové okru-
hy vyznačené v terénu orientačními stojany. Většinu tras lze objet i na 
kole. Vyzvedněte si v informačním centru materiál „Procházky městem 
Hradec Králové“ anebo navštivte web hradeckralove.org/prochazky.   

Kostel svatého Mikuláše – rou-
bený kostel ze 16. století v  Jirás-
kových sadech nedaleko soutoku 
Labe a Orlice

Labské kolesové parníčky – 
z přístaviště na Smetanově ná-
břeží parníčky vyplouvají podle 
počasí od května do října

Labyrint Divadla Drak – netra-
diční muzeum loutek a divadelní 
laboratoř 

Koupaliště Flošna – sportovní 
a relaxační areál s vnitřními i ven-
kovními atrakcemi

Zahrada léčivých rostlin – sou-
částí areálu je Naučná stezka far-
macie a „malé rozárium“

Městské lesy – více než 300 km 
upravených lesních cest vhod-
ných pro cyklisty, naučné stezky,  
odpočinková místa, krytá ohniště 
a altány

TURISTICKÉ 
INFORMAČNÍ CENTRUM

Eliščino nábřeží 626, 
Hradec Králové
tel.: +420 727 827 947
info@hkinfo.cz
www.hkinfo.cz

Muzeum PETROF – muzeum 
světově proslulého výrobce hu-
debních nástrojů nabízí ojedině-
lou sbírku výjimečných exponátů

Hvězdárna a planetárium – mo-
derní digitální planetárium na-
bízí zajímavé programy i dopro-
vodné výstavy

NAVŠTIVTE HRADEC KRÁLOVÉ


