Hradec Králové ⎜ Hradec a blízké okolí ⎜Královéhradecko

Tipy na výlet
Níže naleznete tipy našeho hotelu na rodinný výlet s mnoha
turistickými atrakcemi, či na romantický relaxační pobyt

Jižní terasy
Odpočinková zóna se
sadovými úpravami,
altánem, pergolami,
vodními prvky a lavičkami.

Zajímavá místa k vidění
Hradec a jeho blízké okolí nabízí spousty turistických lákadel,
mnoho aktivit, od zábavných, sportovních až po relaxaci.
Hotel Vacek “Pod Věží” vyzývá české turisty, ať už s celými rodinami a dětmi,
nebo jako jednotlivce, cyklisty, seniorské či mladé páry, k návštěvě jednoho z
nejatraktivnějších měst ČR, ne nadarmo se Hradci přezdívá Salón republiky.
Město je udržované, čisté, plné atraktivních míst, od starých dobových památek
po nejrůznější přírodní parky a zajímavé procházky. Neopomenutelnou denní i
večerní procházkou jsou terasy starého města. Jako návštěvníci všech věkových
kategorií určitě nebudete zklamaní. Hradec Králové byl před nedávnem vyhlášen
jako jedno z nejlepších míst pro žití a bydlení v České Republice. Při návštěvě
HK určitě nezapomeňte navštívit následující místa.
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HISTORICKÉ CENTRUM

POVODÍ LABE

PARKY, SADY A STEZKY

Všechna zákoutí Velkého
náměstí včetně hradeb a
Žižkových sadů, Jižní terasy
spojené s překrásným
architektonickým Gočárovým
schodištěm a Empírové
schodiště Bono Publico

Impozantní nábřeží centra
města, a to Eliščino, Tylovo a
Smetanovo nábřeží. Dále
Hradecká Náplavka, Pražský
a Tyršův most, Jez Hučák,
soutok Labe a Orlice,
vyhlídkové plavby a parníčky

Žižkovy, Šimkovy, Jiráskovy sady,
dále také Sady Arch. Lisky,
Sukovy a Kubištovy sady. Stezky
v městských lesích, např.
Pohádková, Vodnická stezka,
Rytířské hradiště, Hippostezka
od Zděné boudy, nebo naučná
stezka Funkce lesa

Náplavka
Večerní romantická
procházka v šerém světle
lemovaném lampami, či
denní procházka podél
vody se spoustou
odpočinkových zón pro
relax.

Šimkovy sady
Místo pro načerpání nové
energie, snoubení těla a
mysli s přírodou. Piknik a
relax na anglickém
trávníku, na březích dvou
vodních ploch, umělém
ostrůvku, nebo umělých
vyvýšeninách. Nabízí také
dva procházkové okruhy.
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Sport i zábava.
Sportovní a zábavné
atrakce, dobrodružství,
vodní sporty i
adrenalin.
To vše nabízí Hradec. Nezapomeneme
ani na sportovní vyžití, včetně
sportovních ploch a zábavných areálů.
Velká škoda by byla nenavštívit
vyhlášené Hradecké koupaliště.
Koupaliště Flošna je jedno z nejestetičtějších
koupališť ČR, je tomu tak i proto, že je poměrně
nové. Bylo otevřeno v r. 2010 a dodnes se
nadstandardně udržuje. Flošna získala prestižní
architektonickou cenu a jeho otevření rovněž získalo
ocenění Událost roku. Celý areál Koupaliště Flošna je
v provozu nejen v letní sezóně. Celoroční provoz je
zajištěn ve Wellness studiu Flošna, restauraci s
bowlingem, fitness a squashi. Za zmínku stojí také
Městské lázně a aquacentrum, které zase oceníte v
chladnějších dnech. Slunná loučka, opalovací a
relaxační zóna pod širým nebem vyrostla v roce
2016 mezi Šimkovými sady a plaveckým bazénem.
Znovu velmi udržované a čisté místo, kt. vzniklo také
pod SNHK stejně jako Flošna. :))
Projděte si alespoň virtuálně na webu i následující
sport centra a golfové resorty a posuďte sami, kt. z
nich by, podle Vás, stály za to navštívit: A-sport
sportovní a zábavné centrum; Centrum Nových
Sportů (CNS Fitness); Centrum zábavy a sportu

Fomei - Adventure golf pod střechou / venkovní;
Park Golf Club; Golf Club Na Vrších; DiscGolfPark
Orlice; V HK vyhledáte i spousty tenisových kurtů a
hřišť na plážový volejbal.
Flyboard Hradec Kralové, JetSurf Aréna HK či
Watersports lake HK, Paintball a Larpgame hřiště,
Klub vodního lyžování a wakesurfing na
Spravčickém písníku to vše stojí za zkoušku!

„Flyboard, Adventure golf, Fly
jóga, nebo Wakesurfing“
V Hradci je i spousty udržovaných otevřených
veřejných hřišť, kam určitě rádi zajdou tatínkové s
dětmi - fotbalových, basketbalových, atletických,
volejbalových i těch tenisových. Pár jich Vám sem
vypíšeme. :)) např. hřiště Základní škola, Bezručova
1468; Základní škola HK - Pouchov, K Sokolovně
452; Základní škola, M. Horákové 258; Základní
škola SEVER, Lužická 1208; Základní škola,
Štefánikova 566; Základní škola, Hradec Králové, tř.
SNP 694, více na www.hradeckralove.org pod
záložkou “Otevřená dětská hřiště a sportoviště”.

HISTORICKÉ PAMÁTKY, MUZEA A GALERIE, KTERÉ NELZE OPOMENOUT
Návštěvou HK určitě nesmíte opomenout rozhlednu na Bílé Věži, která je
dominantou města. Poznávací procházku spojte s návštěvou Katedrály Sv.
Ducha, která je hned vedle. Běžte si prohlédnout také Kostel Nanebevzetí
Panny Marie, kt. se nachází taktéž přímo na Velkém náměstí. Nenechte si
ujít Galerii moderního umění, která je ozdobou téhož náměstí. Ve
stejném komplexu vřele doporučujeme navštívit i milou kavárničku
Galerie Café. Pokud sejdete z náměstí dolů směrem k Tyršovu mostu,
projděte se ulicí Palackého do Muzea východních Čech na Eliščině
nábřeží. Při návštěvě HK doporučujeme také objednat vstupenky do
vyhlášeného Klicperova divadla, nebo loutkového divadla Drak.
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Výlet na kole, autem, či
delší turistickou
procházkou z našeho
hotelu
Hradecko nabízí tolik zajímavých a
atraktivních míst, kt. stojí za to navštívit,
že jsme nevěděli, kterým začít. :))
Jako první si dovolíme vypíchnout Kuks přezdívaný
Malý český Řím, nebo Perla českého baroka, kam
vede i cyklostezka přímo z HK. Jde o bývalý
zaopatřovací ústav pro vojenské veterány
provozovaný v letech 1744–1938 řádem milosrdných
bratří. Neskutečná podívaná na barokní Hospitál
Kuks od arch. Giovanniho Battisty Alliprandiho v
malebné vesničce Kuks. Ves je pozoruhodná
především unikátním barokním lázeňským areálem
se špitálem a bohatou sochařskou výzdobou z dílny
Matyáše Bernarda Brauna. Zaručujeme, že
Braunovými sochami Ctností a Neřestí se budete
kochat opravdu dlouho. Rozhodně se vyplatí podívat
se i do okolí Kuksu, kde je obzvláště v teplých
měsících překrásná příroda, ale rozhodně nešlápnete
vedle v kterémkoliv ročním období a věříme, že na
své nevšedně velkolepé dojmy budete ještě dlouho
vzpomínat.
Dále rozhodně doporučujeme navštívit zámek
Častolovice s MiniZoo a současně Nový zámek
Kostelec nad Orlicí a jeho zámecký park, zámky
jsou od sebe vzdálené 1,5 km. Také překrásný zámek
Hrádek u Nechanic. Dále také Kunětickou horu,
Trosky a Zámek Potštejn. Zámek Opočno včetně

překrásné zámecké obory, zámek v Novém Městě
nad Metují a Náchodě s Medvědáriem určitě stojí
za to. Nachází se zde i Zámecký kopec s daňky,
muflony a jeleny. U Náchoda stojí za to i pevnost,
neboli vojenská tvrz Dobrošov. Také Státní zámek
Ratibořice a celé Babiččino údolí. V rámci toho
doporučujeme i jednodenní rekreaci u vodní nádrže
Rozkoš, kam se můžete třeba jen stavit na motokáry
do Autocampingu Rozkoš. V nedalekém Hronově je
poté také Krytá motokárová dráha a Adrenalium.

„Hradec je podle nás nejlepším
středobodem ke všem těmto
východním úkazům“
Všude to budete mít, jak se říká, co by kamenem
dohodil a přitom nebudete tvrdnout v žádné pusté
oblasti, ale ve velmi dobře občansky vybavené
východočeské metropoli - městě o rozloze 106 km².
Takže, když se např. jeden den zrovna rozhodnete,
že se Vám nikam dál nechce, jednoduše zůstanete v
HK a vyberete si něco ze zdejších aktivit. :)

Rozhodně nevynechte ani Zoo park ve Stěžerách (městská část HK,
dostanete se MHD), který je založen na chovu exotických zvířat. Zde
si jich budete mít možnost prohlédnout opravdu hodně, od
klokanů, lam po surikaty a rysy. Zkuste v HK také Fly-Zone park,
kde si můžete vyzkoušet vše od virtuální reality, únikových her, lekcí
Parkouru, Larpgame, Ninja Warrior, trampolínových arén po
horolezecké stěny a další. Pro menší děti je v HK zase ohromný
zábavný park Toboga Tongo! Také rozhodně stojí za to Zábavní a
lanový park u Stříbrného rybníku, u tzv. “Stříbrňáku” a Park
Na Větvi - Lanová centra v korunách stromů.
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Do Hradce se
vyplatí přijet
aspoň na týden!
Abyste vše stihli a nic zásadního nevynechali.
V mnoha případech by Vás to mohlo dost
zamrzet a posléze by to již byla velká škoda. 3
dny jsou minimum pro to nejzajímavější, ale to
budete mít co dělat!

Orlické hory za
necelou hodinu autem
Na řadě míst Orlických hor stojí dělostřelecké sruby
a bunkry, které byly vybudované v rámci
československého opevnění severní hranice. Mezi
Náchodem a Českou Čermnou se nalézají i výše
zmíněné sruby tvrze Dobrošov, které ve Vás
zanechají odkaz na hodně dlouhou dobu. Po jejich
návštěvě budete doslova nadšení!

CHKO Broumovsko Adršpach autem za 1h
15 min
CHKO a její obdivuhodné Adršpašské skály je něco
co Vám nesmí za žádnou cenu ujít! Broumovské
stěny a turistické stezky v této chráněné krajinné
oblasti jsou prostě naprosto úchvatné a odzbrojující.
Téměř panenská příroda nabízí romantické skalní
útvary, rokle, vyhlídky daleko do kraje. Turisty
vyhledávaná přírodní rezervace uchvátí každého
návštěvníka. Chráněná krajinná oblast Broumovsko
se rozprostírá na ploše 410 km², převážnou část
tohoto území vytyčují státní hranice s Polskem.

Písáky jsou fajn.
Na periferiích, nebo v těsné blízkosti Hradce je také
spousty písníků. Po těžbě písku v blízkosti Labe a
Orlice zůstalo mnoho zatopených jezer zvaných
“písáky”, které se již staly přirozenou součástí
krajiny. Starší i nově vznikající se stávají díky své
čisté vodě vyhledávanými a snadno dostupnými
místy ke koupání. Písníky v okolí města Hradce

Králové jsou přírodní alternativou umělých koupališť
ve městě a jeho okolí. Můžete si vybrat z písníků
Spravčického, Opatovického tzv. “Opaťák”,
Piletického, Bělečského, Plačického, Biřičky, Ruseka
apod. Níže na směr k Lázním Bohdaneč a
Bohdanečskému rybníku najdeme také písník
Oplatil, Hrádek a Jezero u Stéblové. U některých
naleznete i vybudované zázemí pro návštěvníky a
večerní program.

Safari a ZOO ve Dvoře
Vyhlášený Safari Park Dvůr Králové a Zoologickou
zahradu ve Dvoře Králové nad Labem to si rozhodně
nesmíte nechat ujít! No jen řekněte, kdo nevzpomíná
rád na své dětství a výlety do zoo?! :) Ukažte svým
ratolestím svět plný vzrušujících zážitků. Nebo
vyrazte sami a užijte si Safari Park! Nechte se unést
iluzí Afriky při pohledu na velká stáda zvířat.
Za zmínku také stojí dvě botanické zahrady, a to
Zahrada léčivých rostlin Farmaceutické fakulty UK
přímo v Hradci, nebo také Bylinková zahrada
Hospital Kuks.

Rozhledny a vyhlídky
Bílá Věž je snad všem jasná ;) Nicméně zde v kraji
máme nespočet úžasných výhledů, takže, kdo rád
stoupá, pusťme se do toho. Stezka korunami
stromů v Janských Lázních rozhodně stojí za to a na
jednodenní výlet je naprosto ideální! Nabízí
návštěvníkům procházku v celkové délce 1 511
metrů. Hora Sněžka je od nás také pouze hodinu a
čtvrt a východ slunce tam je neskutečný. Jednoduše
výstup na Sněžku za východem slunce je opravdu
nezapomenutelný zážitek - nezapomeňte si ovšem
přivstat! ;) Vrch Zebín na Jičínsku. Je zde kostel ze
14. století, za ním na svahu je dřevěná zvonice, na
vrcholu se nachází barokní kaplička sv. Maří
Magdalény. Vrch Brada v Českém ráji - odpočinkové
a vyhlídkové místo nad vsí Brada. Naučná stezka
Černohorské rašeliniště vede pro Krkonoše
netypickým rašeliništěm lesního typu, nabízí
překrásné panoramatické výhledy z Hubertovy
vyhlídky. Rozhledna Panorama, Černá hora původní podpěra staré kabinové lanové dráhy z r.
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1928 slouží od r. 1998 jako rozhledna. 21 m vysoká
vyhlídková plošina ve výšce 1289 m n.m. nabízí
kruhový výhled nejen do kraje, ale i na značnou část
Krkonoš. Jistě nesmíme vynechat ani Rozhlednu na
hnědém vrchu, kt. je nejvyšší rozhlednou v
Krkonoších. Dále také Rozhledna na Velké Deštné,
vyhlídková věž stojí na nejvyšším vrcholu Orlických
hor ve výšce 1115 m n. m. Rozhledna byla
slavnostně otevřena 26. 10. 2019.
Níže seznam dalších v Královéhradeckém
kraji:
Valdická brána, Jičín
Vyhlídky v Prachovských skalách
Zřícenina hradu Veliš

Dále také seznam dalších v
článku nezmíněných zajímavých
míst ve Východočeském kraji:
⇨ Naučná stezka Zemská brána ➳

Nejkrásnější úsek Divoké Orlice je
chráněným přírodním výtvorem a
oblíbeným výletním místem v
Orlických horách. Jedná se o
skalnatý úsek Divoké Orlice, kde
řeka vyhloubila romantické údolí v
pevných, ale rozpukaných rulách a
pronikla tak do vnitrozemí Čech.

Masarykova věž samostatnosti
Osičina u Vojenic
Rozhledna Čáp
Rozhledna Eliška
Rozhledna Hořický Chlum
Rozhledna Libníkovice
Rozhledna Milíř u Vysoké nad Labem
Rozhledna Anna na Anenském vrchu
Rozhledna na bojišti 1866, Chlum
Rozhledna na Markoušovickém hřebeni
Rozhledna na Signálu
Rozhledna na Zlaté vyhlídce
Rozhledna Sendraž
Rozhledna Skuhrov nad Bělou
Rozhledna Šibeník
Rozhledna Vrbice
Rozhledna Žernov
Ruprechtický Špičák
Rýzmburský altán
Šmídova vyhlídka
Vyhlídka na Farném kopci

TIP NA CESTU

Vyhlídka na Jehlickém kopci

Přímo vedle vchodu do našeho
hotelu se nachází INFO CENTRUM, s
čímkoliv si před cestou nebudete
vědět rady, určitě Vám rádi poradí! :)
A naše hotelová recepce je také
velmi vstřícná.

Zámecká věž Máselnice, Nové Město nad Metují
Zámecká věž Náchod
Zámecký ochoz Humprecht
Zřícenina hradu Výrov
Rozhledna Jiráskova chata, Dobrošov
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⇨ Český Hobitín v Orlických horách ➳

Malou hobití vesničku navrhl a
vlastníma rukama postavil
velký obdivovatel knih a
fantastických příběhů J. R. R.
Tolkiena pan Svatoslav Hofman
na svém pozemku.

⇨ Zatopená pískovna v Adršpachu ➳

Nádherné jezírko s průzračně čistou
vodou a bělostnými písečnými
plážičkami vzniklo zatopením
bývalého pískovcového lomu a dnes

⇨

Obří akvárium Hradec Králové ➳

Procházka deštným pralesem a po
dně tropické řeky

patří k nejkrásnějším skalním
jezírkům v celé České republice.

www.pod-vezi.cz
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⇨ Pevnost Josefov ➳

⇨ Přírodní památka Na Plachtě u Hradce

Perfektní pevnost neprověřená
praxí. Nechte se unést zpět do
historie, časem zpátky do doby
císaře Josefa II. při romantické
prohlídce tajuplných podzemních
prostor osvětlených svícemi. Dobu
barokní pevnosti na soutoku řek
Metuje, Úpy a Labe dokreslí

Králové s divokými koňmi ➳

Unikátní přírodní lokalita Na
Plachtě se rozkládá na
jihovýchodním okraji města
Hradce Králové. Kromě
vzácných drobných živočichů
zde uvidíte také divoké koně,
kteří šetrně pomáhají udržovat
zdejší travní porosty a tím i
životní prostor pro mnohé

originály soch Matyáše Bernarda
Brauna, pocházející z jaroměřského
náměstí.

bezobratlé živočichy.
⇨ Ptačí park Josefovské louky ➳

Na loukách mezi Metují a
Starou Metují se rozkládá
významná ornitologická oblast
zvaná Ptačí park. O udržování
rozlehlých luk se starají divocí
koně. Viz níže
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⇨ Přírodní rezervace Zbytka u Českého
Meziříčí ➳

Přírodní rezervaci Zbytka
naleznete ve východních
Čechách nedaleko Českého
Meziříčí u Opočna. Rezervaci
tvoří slatinné louky a lužní les,
rozkládající se v nivě říčky
Dědiny. Roste zde habrobukový
les s řadou chráněných rostlin a
česnek medvědí tu tvoří husté

koberce spolu s bledulemi a
podléškami.
⇨ Zámek Karlova Koruna v Chlumci nad
Cidlinou

Karlova Koruna je považována
za jeden z vrcholů iluzivního
baroka v Čechách. Plány na
zámek zpracoval jeden z
nejvýznamnějších barokních
stavitelů italského původu Jan
www.pod-vezi.cz

Santini Aichel. Chlumec nad
Cidlinou, aneb rod Kinských na
břehu řeky Cidliny. Na trase se
návštěvník seznámí s historií
města Chlumec nad Cidlinou,
jež se opírá o několik fenoménů
- díky rodu Kinských se může
chlubit zámkem, jehož půdorys
připomíná královskou korunu,
chovem koní v hřebčíně Equus
Kinsky, ale také selským
povstáním z roku 1775, které je
připomínáno dodnes v
oblíbeném rčení: „Dopadli jako
sedláci u Chlumce!"
Zajímavosti na trase: Loreta
- bývalý klášter piaristů, nyní
městské muzeum, Památník
selského povstání 1775, hřebčín
Equus Kinsky

⇨ Aktivně na koni na ranči Gallop

Dovolená v sedle. Užijte si
kouzlo romantiky na koních ve
westernovém stylu. Jedním z
hobby provozovatelů je život
severoamerických indiánů.
Můžete si vybrat z více
možností, jak strávit
dovolenou v sedle - výběr
jezdeckých programů, podle
schopností a zkušeností
jezdce.

www.pod-vezi.cz
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„Opravdový western a skutečné
převtělení do severoamerických
indiánů“

www.pod-vezi.cz
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⇨ ZOO Biopark Štít

Divoké šelmy jako bílý tygři,
nebo Tygři indičtí a ussurijští,
Levharti jávští a skvrnití, lvi,
pumy, giboni, lemuři,
kočkodani, tamaríni, malé
opičky jako např. Lvíčci
zlatohlaví, nebo Makaky lví,
resp. několik druhů drápkatých
opiček. :))
Exotičtí ptáci a papoušci jako
Ara ararauna…
Terárium bioparku Štít

V bioparku Štít naleznete
největší sbírku jedovatých
hadů v ČR (dříve Terárium
Praha). K vidění tu nejsou
pouze hadi, ale i různé druhy
ještěrů. Zvířátka si zde můžete
dokonce i adoptovat! :o

Levhart jménem Démon z Bioparku Štít

Tygr jménem Antonius ze stejného
bioparku

A další zvířátka z Bioparku Štít
níže.

www.pod-vezi.cz
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opička Bára
opička Cilka

Levhart skvrnitý Baghira

Nela

Viktorie

Též Levhart skvrnitý, tentokrát Jasmína

Shetlandský pony Selfie

Levhart jávský Elinka

Navštivte také web
turistického informačního
centra ic-hk.cz
www.pod-vezi.cz
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Dále pro Vás
připravujeme tipy na
farmářské trhy a
gurmánské výlety.
Hradecké kavárny,
bary a noční život ve
městě.
Vyhlášené zdejší restaurace, steak bary
a food trucky, bistra, cukrárny, zážitková
gastronomie, markety s prémiovými
potravinami, wine / whiskey bary, cluby
to vše již brzy…

A až to bude více aktuální připravíme pro Vás také
seznam eventů, hudebních i food festivalů, letních kin
atp. :))

Těšíme se na Vás!

Se srdečným pozdravem,

Váš team Hotel Vacek “Pod Věží”
Zdroj foto web: www.hkregion.cz; www.ic-hk.cz;
www.tripadvisor.cz; www.kudyznudy.cz;
www.turistika.hradeckralove.cz; www.turistika.cz;
www.mistopisy.cz; www.turistickyatlas.cz

www.pod-vezi.cz

