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Hlavním městem kraje je se 164 000 obyvateli město Hradec 
Králově, kde sídlí řada vysokých škol, kulturních a společenských 
institucí a také římskokatolické biskupství. Královéhradecký kraj 
se může pochlubit množstvím přírodních zajímavostí, jakými 
jsou například Krkonošský národní park s nejvyšší horou České 
republiky Sněžkou či fascinující pískovcová skalní města. Nachází 
se zde také značné množství zámků, hradů a dalších kulturních, 
architektonických a historických památek.

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
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SPORT A VENKOVNÍ AKTIVITY
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Cykloturistika

Kolem hradeckých lesů (1)

vede Přírodním parkem Orlice cyklostezka 
z Hradce Králové do Vysokého Chvojna a zpět. 
Délka trasy je 43,7 km.

Kolem Adršpašsko-teplických skal (2)

si můžete udělat menší cyklistický výlet s délkou 
přibližně 30 km. Trasa vede kolem Teplických 
a Jiráskových skal, zříceniny hradu Skály a cestou 
zpět se můžete osvěžit v teplickém přírodním 
koupališti. 

Krakonošova cesta (3)

pro náročnější výšlap vede z Vrchlabí do Pece 
pod Sněžkou a zpět. Trasa je dlouhá přibližně 
52 kilometrů a počítejte s kopci, ale i příjemnými 
sjezdy. 

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
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https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=15.8491516&y=50.1629563&z=12&rc=9kElmxYezu9kMMp5LHmBGcQnhoOxYQSiiqWxYDGEaUZYj9kJcpeKmbBLxY4nZbHogdkkzxxYezu&rs=addr&rs=addr&rs=addr&rs=addr&rs=addr&rs=addr&rs=addr&rs=addr&rs=coor&rs=addr&ri=9053099&ri=9090473&ri=10957489&ri=9828787&ri=9827057&ri=9816721&ri=9821319&ri=10301233&ri=&ri=9053099&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&xc=%5B%5D
https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=16.1367488&y=50.5743797&z=12&rc=9k.kNx-q5GcIO1LhetLXu1xNmd4hoVx-yjMcLj5JZjwFx1H5akWoa01hXyx-uaajMqcGx&rs=addr&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=addr&rs=addr&rs=addr&rs=addr&rs=coor&rs=stre&ri=9799922&ri=&ri=&ri=&ri=9804593&ri=9804677&ri=9802053&ri=9802105&ri=&ri=106495&mrp=%7b%22c%22:121%7d&xc=%5b%5d
https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=15.6444913&y=50.6214842&z=11&rc=9jUlqx1ABKff-iqTAzitghY2jsShNkka1gyvSMiGsjgeiCeiNXi5Okv49j74q1iCjXV3g6fd8d4tdx5ajSf8Z5QJ3GTfR93093KI1Pgml8e6Px1IRXfl.x-zLv9jUo95nO&rs=stre&rs=addr&rs=addr&rs=addr&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=addr&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=addr&rs=addr&ri=134342&ri=9373303&ri=9373603&ri=10903742&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=10961392&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=10024509&ri=9373862&mrp=%7b%22c%22:121%7d&xc=%5b%5d
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Adrenalin

Yellow Point (2)

Toto adrenalinové centrum najdete v srdci 
Krkonoš – Špindlerově Mlýně. Můžete si na vlastní 
kůži vyzkoušet různé adrenalinové radovánky 
– například aquazorbing, sjezd na lyžích v létě, 
jízdu na čtyřkolkách nebo se zhoupnout na jedné 
z nejvyšších houpaček v Evropě. 

Ve Špindl Bike parku (3)

si jednoduše vyberete ze šesti tratí podle svých 
zkušeností. Díky rozmanitosti tras a terénu si na své 
přijdou začátečníci i zkušení bikeři. 

Golf 

Zámek Hrádek u Nechanic (1)

patří mezi nejvýznamnější romantické stavby 
na našem území. Vznikl v letech 1839-1857 ve stylu 
windsorské gotiky a o mimořádný golfový zážitek 
v zámeckém parku se kromě pohádkové kulisy 
postará hřiště s 9 jamkami a celkovým parem 66. 

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
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https://www.yellow-point.cz/sportovni-aktivity/spindleruv-mlyn/
http://www.spindleruv-mlyn.cz/letni-aktivity-bike-park-spindleruv-mlyn/
https://www.zamek-hradekunechanic.cz/cs/informace-pro-navstevniky/prohlidkove-okruhy
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Pěší turistika

Prachovské skály (1)

jsou jednou z našich nejstarších přírodních rezervací a neznámější 
skalní oblastí v Česku. Z jejich vrcholků budete mít Český ráj jako 
na dlani. 

Vodní nádrž Rozkoš (2)

je naší osmou největší přehradou a přezdívá se jí Východočeské 
moře. Můžete se zde příjemně osvěžit, zarybařit a na své si přijdou 
i příznivci vodních sportů. 

Pančavský vodopád (3)

měří 148 metrů a je nejvyšším v Česku. Najdete ho v těsné blízkosti 
Labské boudy v Krkonoších. Pohled do krajiny si vychutnáte 
z nedaleké Ambrožovy vyhlídky. 

Cesta k prameni Labe (4)

vás dovede k symbolickému zdroji největší české řeky na Labské 
louce. Na jejím konci najdete desku s erby měst, kterými Labe 
protéká. Celková délka trasy z Horních Míseček a zpět je  
14 kilometrů.

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
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https://prachovskeskaly.com/cs/turistika
https://www.ceskaskalice.cz/cs/nase-mesto/prehrada-rozkos-a-autokemp/
https://www.region-krkonose.cz/zajimava-mista/pancavsky-vodopad/
https://www.region-krkonose.cz/turisticke-zajimavosti/zajimava-mista/pramen-labe/


DOVOLENÁ PO ČESKU

7

Pěší turistika

Okruh Broumovskými stěnami (1)

má pro vás přichystáno nejedno překvapení. Na trasu se dostanete 
od barokní kaple Hvězda, odkud sestoupíte do romantického údolí 
Kovářovy rokle až ke skalnímu útvaru Kovárna. Délka trasy je asi  
2 kilometry a kvůli strmým svahům zde dbejte zvýšené opatrnosti. 

Na Zvičinu z Bílé Třemešné (2)

je přibližně 8 kilometrů dlouhá trasa, která vás dovede na kopec, 
na jehož vrcholu se vám z otáčivé rozhledny Raisovy chaty dostane 
unikátního výhledu na pohoří Krkonoš. 

Zámek Ratibořice (3)

je známý především díky spisovatelce Boženě Němcové, která 
do jeho bezprostředního okolí zasadila děj své knihy Babička. 
Zámek v klasicistním stylu je národní kulturní památkou a pyšní se 
krásně zdobenými interiéry. 

Babiččino údolí (4)

netřeba příliš představovat – je to jedno z nejznámějších výletních 
míst východních Čech. Na začátku údolí stojí známé pískovcové 
sousoší babičky a dětí. Stezka vás poté zavede k roubené chalupě 
– Starému Bělidlu s dobovým nábytkem a zařízením ze sbírek 
Muzea Boženy Němcové.

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
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https://www.hkregion.cz/dr-cs/105197-okruh-broumovskymi-stenami.html
http://www.treky.cz/vylet/na-zvicinu-z-bile-tremesne
https://www.zamek-ratiborice.cz/cs/informace-pro-navstevniky/prohlidkove-okruhy
https://www.region-tour.cz/magazin/vylet-po-naucne-stezce-babiccinym-udolim/
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ZÁŽITKY NEJEN PRO RODINY S DĚTMI
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Safari Park Dvůr Králové (1)

se může pochlubit nejvyšším počtem afrických zvířat v Evropě. 
Čeká tu na vás nefalšované africké safari, na kterém se 
dostanete do těsné blízkosti smečky lvů. Celkem se v zoo 
nachází přes 2 300 zvířat a několik umělých biotopů – tropické 
bažiny, africká savana či vodní svět. 

Lanový park Janské Lázně (2)

nabízí vyžití pro malé i velké. Najdete tu 40 překážek ve výšce 
od 4 do 12 metrů. Chcete-li si vehnat adrenalin do žil, zkuste 
skok z 12 metrů nebo přejezd na kladce. 

Dětský park Kabinka (3)

zabaví celou rodinu. Vyzkoušet si tu můžete nejvýše položenou 
lezeckou stěnu, bungee trampolínu, šlapací káry nebo lodičky. 
Černá hora, kde se park nachází, je ideálním výchozím bodem 
mnoha výletů po východních Krkonoších.  

Herní krajina Pecka (4)

kombinuje poznávání přírody, zážitek z architektury a fantaskní 
hravost. Unikátní soubor dřevěných interaktivních soch a objektů 
na motivy krkonošské fauny nabízí nadživotní setkání se zvířecími 
obyvateli nejvyšších českých hor.

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
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https://safaripark.cz/cz/zvirata-a-expozice
https://www.ski-school.cz/sportovni-aktivity/lanovy-park_5/
https://leto.skiresort.cz/letni-aktivity/detsky-park-kabinka/
http://www.pec-ka.cz/
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KULTURA A POZNÁVÁNÍ
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Klicperovo divadlo v Hradci Králové (1)

získalo čtyřikrát ocenění „Divadlo roku“. Koná se zde festival 
Divadlo evropských regionů a místní scéna je pověstná svou 
inovativností a progresivní režií. 

Filharmonie Hradec Králové (2)

působí na domácí i světové scéně. Od roku 2005 pořádá festival 
vážné hudby Hudební fórum Hradec Králové. Dlouhodobě se 
věnuje prolínání hudebních žánrů a koncertům typu crossover, 
aby oslovila mladší publikum.

Galerie moderního umění v Hradci Králové (3)

patří svým rozsahem a kvalitou uměleckých sbírek mezi 
nejvýznamnější galerie v ČR. Vytváří, odborně spravuje 
a zpřístupňuje sbírky českého výtvarného umění od přelomu  
19. a 20. století až po díla současných autorů. 

Digitální planetárium v Hradci Králové (4)

vás překvapí svou formou – vypadá totiž jako vesmírná loď, 
přesněji řečeno létající talíř. Uvnitř naleznete kruhový sál 
s nakloněným hledištěm s technologicky unikátní projekcí, díky 
které budete mít vesmír jako na dlani. 

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
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https://www.klicperovodivadlo.cz/premiery-sezona-2019-20-2461/
https://www.fhk.cz/128/Festivaly_a_projekty/
https://www.galeriehk.cz/pripravujeme-p1502873419.html
http://www.astrohk.cz/
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Hospitál Kuks (1)

tvoří unikátní barokní komplex bývalých lázní ze 17. století, 
hospitálu s kostelem Nejsvětější Trojice a původní lékárnou. 
Národní kulturní památka se nachází kousek od Jaroměře v údolí 
řeky Labe. 

Hrad Kost (2)

je jedním z nejzachovalejších a také posledních středověkých 
hradů v ČR. Podle známé legendy dostal hrad jméno kvůli své 
nedobytnosti – je prý totiž stejně tvrdý jako kost. 

Nový zámek Kostelec nad Orlicí (3)

patří šlechtickému rodu Kinských a obklopuje jej velký anglický 
zámecký park. Zážitky z něj můžete později probrat v Toniově 
zámecké kavárně nad kávou a moučníkem.

Katedrála sv. Ducha (4)

je dominantou Hradce Králové již od roku 1307, kdy ji založila 
Eliška Rejčka. Unikátní je nejen svou architekturou, je to 
také poslední kostel v gotickém stylu ve městě – ostatní byly 
v průběhu historie zbořeny. 

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
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https://www.hospital-kuks.cz/cs/informace-pro-navstevniky/prohlidkove-okruhy
https://www.kost-hrad.cz/prohlidka-hradu.htm
http://www.zamekkostelecno.cz/zamek/zamecka-expozice
https://www.hkregion.cz/dr-cs/100582-katedrala-sv-ducha.html
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Stezka korunami stromů Krkonoše (2)

vám poskytne nezapomenutelný výhled na vrcholky 
našich nejvyšších hor. Vyhlídková věž je 45 metrů 
vysoká a cestu zpět si můžete zpestřit i zkrátit jízdou 
na tobogánu. 

Bílá věž v Hradci Králové (1)

měří bezmála 72 metrů a je z ní krásný výhled 
na město i okolní krajinu. Na renesanční věži visí zvon 
Augustin, který je třetím největším zvonem v Česku. 

Rozhledna na Velké Deštné (3)

se tyčí do výšky 19 metrů a jde o nejvyšší bod 
Orlických hor. Její podoba je inspirována různými 
směry padajícího deště a návštěvníkům dopřeje 
výhled na Rychnovsko, Bystřické hory, Králický 
Sněžník, Krkonoše a Ještěd. 

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
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https://www.stezkakrkonose.cz/o-stezce
https://www.bilavez.cz/
https://www.hkregion.cz/dr-cs/107672-rozhledna-na-velke-destne.html
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UBYTOVÁNI A RELAXACE
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KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Amenity Resort Špindlerův Mlýn (1)

nabízí 6 zařízených apartmánů s panoramatickým výhledem.  
Pro relaxaci můžete využít bazén s protiproudem a masážní  
lavicí, saunu, páru, Kneippův chodník nebo masáž. 

Spa resort Tree of Life (3)

se pyšní čtyřmi hvězdičkami a najdete ho v Lázních Bělohrad 
u malého jezera. Hotel nabízí exkluzivní lázeňské zázemí včetně 
balneoterapie, fyzioterapie, elektroterapie a bazénu. 

Hotel reStart (2)

v Jičíně vás příjemně překvapí svým neotřelým minimalistickým 
designem pokojů. Součástí hotelu je i vyhlášená restaurace 
La Favorita, kde si pochutnáte na specialitách kraje či italské 
a mezinárodní kuchyni.

1
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https://spindl.amenity.cz/wellness-spindleruv-mlyn/
https://treeoflife.cz/?gclid=EAIaIQobChMIv9fW3vu_6QIVlxoYCh2yfAuHEAAYASAAEgJZEvD_BwE
https://www.hotelrestart.cz/pokoje/
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Hotel Bedřiška (2)

se nachází ve Špindlerově Mlýně a Krkonoše budete 
mít z jeho oken jako na dlani. Svým hostům nabízí 
kromě luxusního ubytování také wellness centrum, 
dvě restaurace, tenisový kurt a dětské hřiště.

Hotel Bouda Helena (1)

v Peci pod Sněžkou láká hosty na moderně a stylově 
zařízené pokoje, které uspokojí i nejnáročnější klienty. 
Součástí hotelu je vynikající restaurace se širokou 
nabídkou české a mezinárodní kuchyně.

Hotel Rajská zahrada (3)

najdete v srdci Nového Města nad Metují. Nabízí 
komfortní ubytování, wellness centrum, spa, fitness, 
hotelovou zahradu a příjemné posezení na letní terase.

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
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https://bedriska.cz/ubytovani-spindleruv-mlyn/
https://hotel-bouda-helena.cz/ubytovani-v-peci-pod-snezkou/
https://www.hotelrajskazahrada.cz/ubytovani/
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KEMPY
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Kempy

Kemp a koupaliště Pecka (1)

získal několik ocenění v soutěži Kemp roku a narazíte 
na něj nedaleko hradu Pecka. Ubytovat se tu můžete 
v apartmánech, srubech, chatkách, karavanech  
či stanech u potoka. 

Autokemp Brodský (2)

poblíž CHKO Broumovsko leží příhodně na břehu 
rybníka, který poskytne příjemné osvěžení v horkých 
letních dnech. Děti se tu vydovádí na lanovém hřišti  
či v pohádkovém světě fantazie.

V Kempu Dolce (3)

se vám bude sladce odpočívat. Nabízí ubytování 
ve zděných domcích, finských chatkách, mobilních 
domech, rodinných stanech či karavanech.  
Tělo svlažíte v rekreační nádrži s travnatou pláží. 

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
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https://www.kemppecka.cz/ubytovani/
http://www.campbrodsky.cz/ubytovani/
https://www.kemp-dolce.cz/ubytovania-ceny/
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RESTAURACE
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KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Pivovarské domy (1)

V této restauraci na Velkém náměstí v Hradci 
Králové si potrpí na kvalitní gastronomii bez 
kompromisů. Farmářské suroviny, masové 
speciality, čerstvé ryby či kávová směs 
z hradecké pražírny se tu snoubí s nadšením 
a bohatými zkušenostmi.

Restaurace Lebeda (2)

ve Špindlerově Mlýně nabízí vlastní pojetí 
krkonošské a staročeské kuchyně. Kde jinde 
ochutnat dávná jídla krkonošských horalů 
v novém hávu než právě tady. 

Cukrárna a kavárna Zlatá Pecka (3)

vám osladí život, pokud se rozhodnete si to 
dovolit. Je libo domácí zmrzlinu či větrník? 
Všechny zákusky jsou poctivé, a hlavně 
z regionálních surovin. 

1
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https://restaurace.pivovarskedomy.cz/jidelni-listek
https://www.lebeda-spindl.cz/cs/
https://www.kredum.cz/cukrarna-a-kavarna-zlata-pecka.html
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TIPY NA NEOBVYKLÉ ZÁŽITKY NEBO AKCE
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KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Saunalautta v Hradci Králové (3)

na klidné hladině řeky Orlice navazuje na tradice finské 
sauny. Večer si užijete krásný pohled na oblohu posetou 
hvězdami. Své tělo i mysl můžete osvěžit ve vodě v řece. 

Vyjížďka na koni ve dvou? (2)

Proč ne! Nejkrásnější pohled na svět je prý beztak  
ze hřbetu koně. Instruktor vám osvětlí základy jízdy 
na koni a pak se můžete vydat na projížďku po místní 
krajině. 

Krkonošská pivní stezka (1)

je tu pro všechny milovníky piva a turistiky. Trasa je 
dlouhá 30 kilometrů a spojuje pět místních pivovarů. 
Když si dáte alespoň dvě piva v každém z nich, v tom 
posledním na vás bude čekat dárek.

1 2
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https://www.saunalautta.cz/
https://www.zazitky.cz/vyjizdka-na-koni-ve-dvou
https://krkonosskapivnistezka.cz/trasa


Osobní Asistent ČSOB Premium
Službu poskytuje AXA Assistance

Tel.: +420 226 226 000

E-mail: info@axa-assistance.cz

Tipy na výlety po Česku jsme pro vás vytvořili ve spolupráci se službou  
Osobního asistenta Axa Assistance, která je součástí ČSOB Premium.

Vzhledem k pandemii doporučujeme ověřit si otevírací doby ještě před cestou.




