CHLUMECKO
Zámek Karlova Koruna
Každého, kdo přijíždí k městu Chlumec nad Cidlinou z jakékoliv světové strany,
uvítá silueta zámku Karlova Koruna. Malebný barokní zámek již po tři století
neodmyslitelně patří k panoramatu města na břehu řeky Cidliny. Stejně tak je se
životem města spjat i rod Kinských.

Karlova Koruna - Stavebníkem zámku byl Fr. Ferd. Kinský, pozdější
nejvyšší kancléř Českého království, projektantem arch. Jan Santini Aichel,
stavitelem Fr. Max. Kaňka. Stavba vyrostla v letech 1721 - 1723 na sz. okraji
města. Byla nazvána Karlova Koruna na počest návštěvy císaře Karla VI., který
zde pobýval při honech na podzim roku 1723, po své korunovaci na českého
krále v Praze. V polovině 19. století provedeny některé úpravy uvnitř zámku,
postaveny novogotické brány, v letech 1927-1928 obnovil arch. Lábler původní
vzhled objektu. Expozice Národní galerie byla nahrazena novou, interiérovou
zámeckou expozicí, která se týká dějin rodu Kinských a chovu koní na Chlumci.

Poloha
GPS: 50° 9' 31.91"N, 15° 27' 4.74"E

Návštěvní doba

duben: sobota, neděle, svátky: 9:00-12:00, 13:00-16:00
květen, červen: denně kromě pondělí: 9:00-12:00, 13:00- 16:00
červenec, srpen: denně kromě pondělí 9:00-12:00, 13:00-17:00
září: denně kromě pondělí: 9:00-12:00, 13:00-16:00
říjen: sobota, neděle, svátky: 9:00-12:00, 13:00-16:00
Jiný termín je možný po předchozí domluvě.

Webové stránky
http://www.kinskycastles.com/zamek-Chlumec-prohlidka-zamku-Chlumce.htm
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Muzeum Loreta
Loreta shromažďuje sbírky hmotných dokladů vývoje přírody, prehistorie a
historie české i zahraniční provenience a sbírku tvoří na základě vědeckého
poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti. Sbírky spravuje podle
platných zákonů o ochraně sbírek muzejní povahy. Ke sbírkovým předmětům
pořizuje odbornou dokumentaci. Sbírkové předměty odborně zpracovává.
Sbírkové předměty i získané poznatky prezentuje zejména prostřednictvím
stálých expozic a krátkodobých výstav a dalšími kulturně-výchovnými aktivitami
určenými nejširší veřejnosti zejména pak dětem a mládeži, seniorům a
handicapovaným občanům. Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými
právnickými nebo fyzickými osobami exkurze, přednášky, výstavy, demonstrace
sbírkových předmětů a řemesel lidové tvorby a jiné kulturní a vzdělávací akce..
Vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti.
Vykonává činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění
provozu veřejně přístupných prostor. Umožňuje za úplatu návštěvu expozic,
výstav a dalších kulturních akcí. Prodává informační publikace a upomínkové
předměty.

Poloha
GPS: 50°9'14.37"N, 15°27'42.989"E

Návštěvní doba
duben: sobota, neděle a svátky 9-12, 13-16 hod.
květen - září: denně kromě pondělí 9-12, 13-16 hod.
říjen: sobota, neděle a svátky 9-12, 13-16 hod.
Pro předem ohlášené návštěvy lze otevřít i mimo otvírací dobu.Vstupné:
základní 30,- Kč slevy 10,- Kč děti do 6 let a členové AMG zdarma skupiny 10
% sleva

Webové stránky
http://www.chlumecnc.cz/vismo/o_utvar.asp?id_org=5180&id_u=1002&p1=150
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Chlumecká zahradní železnice
V zahradě rodinného domku ve městě vystavěla skupina nadšenců pro mašinky
krásnou zahradní železnici.

Poloha
GPS: 50°9'22.14"N, 15°26'57.83"E

Webové stránky
www.chzz.eu

Kontakt
737 487 323
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Bowling bar Chlumec nad Cidlinou
Hledáte-li místo, kde je dobrý bar, zábava nebo si můžete zahrát bowling, je pro
Vás to pravé místo Bowling bar v Chlumci nad Cidlinou. Najdete zde také
kulečník, šipky nebo stolní fotbal a přitom můžete poslouchat Vámi zvolenou
hudbu z jukeboxu. V létě je otevřena venkovní zahrádka. Funguje zde také
dovážka pizzy domů zdarma.

Návštěvní doba:
Po: zavřeno
Út: 18:00 – 22:00
St: 18:00 – 22:00
Čt: 18:00 – 22:00
Pá: 18:00 – 24:00
So: 17:00 – 24:00
Ne: zavřeno

Webové stránky:
http://www.bowling-chlumec.cz

Poloha:
GPS: 50°9'15.855"N, 15°27'36.943"E
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Žehuňský rybník- Obora Kněžičky
Území ptačí oblasti se nachází zhruba na polovině cesty mezi Chlumcem nad
Cidlinou a Poděbrady mezi obcemi Dlouhopolsko, Žehuň, Choťovice a Zbraň,
severně od nedaleké dálnice D 11 vedoucí z Prahy do Hradce Králové.Oblast o
celkové rozloze 1 964 ha zahrnuje Žehuňský rybník, oboru Kněžičky s
Kopičáckým a Čihadelskými rybníky, Dlouhopolský rybník, Báňský les a další
menší pozemky mezi zmíněnými celky. V území se nachází různé typy
přírodních stanovišť od podmáčených luk, rozsáhlých rákosin, bílých strání přes
slatinné loučky až po různé typy doubrav. Zajímavá je šípáková doubrava na
jižních stráních ve východní části obory. Hlavní a zoologicky nejvýznamnější
částí území je Žehuňský rybník, jeden z 10 největších dosud funkčních rybníků
v České republice. V oboře rodu Kinských 650 ha, 65 km od Prahy, 20 km
Poděbrady, lázně, daňci, mufloni, 3 rybníky, střelnice, restaurace, catering

Restaurace Obora
·

je otevřena denně mimo pondělí po celý rok

·

vybírat můžete ze široké nabídky jídel mezinárodní kuchyně

·

v široké nabídce jídelního lístku naleznete i zvěřinové pokrmy. Již
samotný název napovídá, že hotel se nachází v oblasti honitby, v místě
konání loveckých akcí.

Poloha Žehuňského rybníku

Poloha Kněžičké obory

GPS: 50°9'14.37"N, 15°27'42.989"E

GPS: 50.14745 N, 15.33864 E

Kontakt : 607 764 774
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Sportoviště TJ Sokol Chlumec nad Cidlinou
Historie

První rozhodný krok k založení naší jednoty "Sokol" v Chlumci nad Cidlinou byl
učiněn v roce 1883. V červnu t.r. sešlo se několik ctitelů myšlenky sokolské k
přípravné poradě v hotelu"Liverpool",kde se bylo usneseno vypracovat a zadat
stanovy. Po jejich schválení se konala dne 28.října 1883 ustanovující valná
hromada. Za prvního starostu byl zvolen br.Josef Rádl. Jednota měla v té době
35 členů z nich 12 cvičilo.Z počátku se cvičilo v tělocvičně staré školní budovy
na nářadí školním, později vlastním, které se postupně zakupovalo. Od roku
1888 v místnosti hotelu "U jelena". Později od roku 1889 v radnici. Když byly
postaveny nové školní budovy byla propůjčena jednotě v roce 1899 tělocvična
nové budovy i s nářadím, čím byl získán pěkný "útulek k tužení paží" ( jak se
tehdy říkalo).V roce 1901 se k mužům přidávají i ženy a dorost a od roku 1911
cvičí i žáci i žačky. Pod pohostinnou střechou nové školy vydržela jednota až do
roku 1928,kdy byla postavena nová sokolovna. Od těchto dob uplynulo již
hodně let a za tu dobu bylo vykonáno mnoho dobrého jak na poli sportu , tak i
kultury.Návrh Sokolovny vyšel z užší soutěže v říjnu roku 1927 a během
zimních měsíců propracován do konečné podoby. Se stavbou bylo započato v
dubnu 1928. Sokolovna byla dokončena a sokolu a veřejnosti předána v
památný den 28.října 1928. Deset let po vyhlášení samostatnosti České
republiky.Tehdy osamocená budova jednoty dnes dobře zapadá do komplexu
budov Kozelkovy ulice.TJ Sokol Chlumec nad Cidlinou byl znovu
zaregistrováná 27.4.2000. Po dlouhých deseti letech sporů o majetek se v
rámci restituce TJ dočkala navrácení majetku, včetně Sokolovny.

Současnost
Nyní sokolovna slouží pro sportovní vyžití,společenské a kulturní
akce.Sokolovna dále spravuje další objekty jako je například: Slavíčkova
sportovní hala,billiardová herna, tenisové kurty a lehkoatletický areál.

Poloha
GPS: 50°9'27.493"N, 15°27'35.107"E

Webové stránky

http://www.volny.cz/sokol.chlumec/

Kontakt

tel: 495485510
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Naučná stezka Chlumcem nad Cidlinou
Děkanský kostel sv.Voršily
Děkanský chrám sv. Voršily byl vystavěn v letech 1536-43 pernštejnskou
stavební hutí.
Kostel je projevem smíšení pozdní gotiky a renesance. Je trojlodní s hranolovou
věží a cibulovitou bání, má trojboce uzavřený presbytář a severní portál nese
renesanční ostění. Trojlodí chrámu je sklenuto křížovou klenbou, kruchta je
trojramenná. Presbytář má valenou klenbu. Součást původní stavby, završené
obloučkovým štítem, tvořila i zbrojnice ve spodní části věže. Převážná část
původně atikou zakončené věže byla jako pozdně renesanční hláska
s výraznými znaky románské renesance postavena nepochybně až na přelomu
16. a 17. nebo na počátku 17. století. Věž je doložena roku 1617, od roku 1618
nesla hodiny.
Kostel vyhořel v roce 1634, opraven do roku 1637, ale znovu vyhořel roku 1667.
Panská kaple po jižní straně presbytáře byla snad součástí původní stavby.
Východní štít pochází z obnovy kostela po požáru v roce 1677. V letech 17331832 kryla věž provizorní stanová střecha. Nástavbu novogotické oratoře nad
severní sakristií je doby po roce 1836. Obrazy Ukřižovaného a sv. Františka
Xaverského jsou připisovány Karlu Škrétovi. Cínová křtitelnice pochází ze 16.
století. Na vnější straně presbytáře se uchovalo několik náhrobků ze 16. a 17.
století. Vnitřní zařízení po požáru v roce 1774 je rokokové. Poslední oltář je ve
slohu empírovém.

7

Poloha
Kostel se nachází v centu města.

Kostel nejsvětější trojice
Kostel Nejsvětější Trojice je nejstarší dochovanou památkou ve městě. Doložen
je sice "až" v roce 1358, ale dle nápisového kamene, který byl nalezen v roce
1734 pochází již z roku 1134. Kostel je jednolodní, s plochým stromem a
trojbokým presbytářem kolem něhož jsou empírové pomníky ze Suchardovy
dílny, pocházející z doby kolem roku 1800. Na oltářním obraze sv. Trojice je
zachycen pohled na starý vodní hrad ze 17. století. V podkroví kostela se
nachází bohatě profilovaná dubová rakev z josefinské doby, která se při
epidemiích od hrobu vracela. Na vnějších stěnách je 5 náhrobníků ze 16.
století. Kostel byl nejprve farním, později hřbitovním, přilehlý hřbitov byl zrušen
v r. 1904 a později přeměněn na malý park. Po několkerých přestavbách a
opravách je již dnes kostel bez jednoznačného slohového určení.

Poloha
GPS: 50°9'22.48"N 15°27'24.52"E
Děkanský kostel sv.Voršily

Kostel Nejsvětější trojice

Zubatovská Kaple
Na bývalém hřbitově při kostele Nejsvětejší trojice stojí empírová hrobka
chlumeckého poštmistra Aloise Zubatého tzv. Zubatovská kaple. Je to typická
klasická architektura s dórským portikem, mohutným kladím a tympanonem s
božským okem. Hrobku postavil J. Wunderlich roku 1836.

Poloha
Nachází se nedaleko kostelu Nejsvětější trojice.

Majorát
Ojedinělý doklad barokního městského panského domu. Vystavěn roku 1719
nákladem Václava Norberta Oktaviána hraběte Kinského, který tak symbolicky
demonstroval proniknutí vrchnostenského aparátu do organismu města. K
původní budově masných krámů, které se v roce 1775 staly dočasným vězením
zajatých účastníků selského povstání, bylo přistavěno patro, atika a po severní
a západní straně podloubí se čtyřmi oblouky směrem k mostu a pěti do
náměstí, jež bylo počátkem 19. století zazděno. Do roku 1949 zde byla
chlumecká tiskárna Klemensových. V současné době je budova sídlem
základní umělecké školy.

Poloha
Majorát se nachází v centru města.

Mariánský sloup
Sloup oslavující vítězství císaře Josefa I. a jeho spojenců nad Ludvíkem XIV. ve
válce o dědictví španělské je velmi významnou památkou české barokní
plastiky. Dal ho roku 1710 zhotovit Václav Norbert Oktavián hrabě Kinský a
autorem je pravděpodobně F. M. Katterbauer. Na sloupu jsou ztvárněny
postavy sv. Jáchyma, sv. Anny, sv. Josefa a sv. Šimona.

Poloha
Nachází se v centru města před Majorátem.

Zubatovská kaple

Mariánský sloup

Majorát
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Koupaliště Chlumec nad Cidlinou
Nově rekonstruované koupaliště. Z původního
Východních Čechách vystavěny moderní bazény.
K dispozici občerstvení, sociální zařízení.

největšího

bazénu

ve

Poloha
50°10'38.132"N, 15°50'19.52"E

Webové stránky
http://www.chlumecnc.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=5180&id_ktg=1067&p1
=2511

Otvírací dny
V letní sezóně.
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Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem je nejstarším velkým hřebčínem na
světě. Leží v Polabské nížině nedaleko Přelouče, pro chov koní v příznivých
půdních podmínkách (půdy písčité a hlinitopísčité). Koně Národního hřebčína v
Kladrubech nad Labem jsou v současné době chováni jednak v Kladrubech
samotných (bělouši) a dále ve Slatiňanech (vraníci).

Nabídka:
Chovatelům koní - možnost připouštění či inseminace klisen kvalitními hřebci,
možnost ustájení klisen v době připouštění, odchov mladých koní v Selmicích.
Pro širokou jezdeckou veřejnost - pak nabízíme exkurze, možnost výuky
jízdy na koních či v kočáře, jízdy kočárem, ale také například občerstvení či
nákup upomínkových předmětů.

Webové stránky:
http://www.nhkladruby.cz

Poloha:
50°3'29.03"N, 15°29'3.458"E
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NOVOBYDŽOVSKO
ZIMNÍ STADION NOVÝ BYDŽOV
Parametry sportoviště:
·

zastřešená ledová plocha s
umělým osvětlením

·

splňuje všechny parametry ledního
hokeje,

·

kapacita tribun: 1000 stojících,

·

lední plocha se udržuje cca říjen březen.

Poloha

Kontakt

GPS: 50°14'24.502"N, 15°29'52.393"E

tel.: 733 112 848

Webové stránky
http://www.tsnovybydzov.cz/zimak.html
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KOUPALIŠTĚ NOVÝ BYDŽOV
Parametry sportoviště:
·

zastřešená ledová plocha s umělým
osvětlením

·

splňuje všechny parametry ledního
hokeje,

·

kapacita tribun: 1000 stojících,

·

lední plocha se udržuje cca říjen březen.

Poloha

Kontakt

GPS: 50°14'42.428"N, 15°29'53.348"E

tel.: 733 112 848

Webové stránky
http://www.tsnovybydzov.cz/koupaliste.html

Městské muzeum Nový Bydžov
Muzeum založené již v roce 1888 zaujímá nyní dvě poschodí secesní budovy
spořitelny na Masarykově náměstí. Vedle historické muzejní expozice mohou
návštěvníci poznat i bohatou galerii výtvarných děl 19. a 20. století, stálou
výstavu Bydžov známý a neznámý a pravidelně obměňované další tematické
výstavy z vlastních fondů. Ozdobou muzejní expozice jsou deskové obrazy ze
16. století, mezi nimi zejména archa bydžovská, rozměrný epitaf Jindřicha
Kapouna ze Svojkova z roku 1599, barokní obrazy Petra Brandla – Ukřižovaný
a Matka Bolestná z roku 1733, ukázky nábytku, cechovních památek, fajánse,
kameniny, porcelánu, skla, šperků a dalších uměleckých předmětů a bohatá
expozice venkovského národopisu. Zvláštní pozornosti se těší pamětní síň
profesora Bohumíra Nevyjela a jeho dcery se vzácným souborem dalších
cenných obrazů a uměleckých předmětů.

Návštěvní doba:
Muzeum je otevřeno od května do konce října o nedělích a svátcích vždy od 9
do 12 a od 13 do 17 hodin. Pro předem ohlášené hromadné návštěvy je možno
po dohodě zajistit vstup i v ostatních dnech po celý rok.

Poloha:
GPS: 49°51'7.686"N, 18°3'3.763"E

Webové stránky:
http://www.novybydzov.cz
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Hotel Tatra Nový Bydžov – bowling restaurant
Zveme Vás k pobytu v našem komplexu hotelu TATRA, nedaleko centra města
Nový Bydžov. Přivítá Vás rodinná atmosféra. Hotel disponuje patnácti
dvoulůžkovými pokoji, jedním dvoulůžkovým pokojem pro imobilní, dvěma
třílůžkovými a jedním čtyřlůžkovým pokojem. Všechny pokoje jsou vybaveny
barevným televizorem se satelitem a koupelnou s vlastním sociálním zařízením.
Hlídané parkoviště kamerovým systémem v uzavřeném areálu, zajišťuje
bezpečné odstavení Vašeho vozu. Ve třech útulných restauracích hotelu
usednete k českým i mezinárodním pokrmům, jejichž nabídka uspokojí i
nejnáročnější. V letním ročním období je možné posedět na letní zahrádce, kde
si Vaše děti mohou hrát na pískovišti, houpačkách a prolézačkách. V
prostorách bowling restaurantu zajišťujeme společenské, rodinné i podnikové
akce. Dále je Vám k dispozici celoroční provoz solárního studia - horizontální a
vertikální turbosolárium, včetně prodeje solární kosmetiky. Pro Vaše zdraví a
duševní pohodu můžete využít dvě sauny s venkovním ochlazovacím
bazénkem. Aktuálně nabídka solné jeskyně.

Ceník služeb:
Ceny drah (za 1 hodinu): (max. počet 8 hráčů na 1 dráze)
Pondělí - čtvrtek
14:00-16:00………………….…..150,- Kč
Webové stránky:
16:00-19:00................................220,- Kč
http://www.hoteltatra.eu
19:00-02:00................................280,- Kč
Pátek 14:00-16:00.....................150,- Kč
16:00-19:00................................250,- Kč
Poloha:
19:00-04:00................................300,- Kč
50°14'30.584"N, 15°29'13.743"E
Sobota 14:00-16:00...................200,- Kč
16:00-19:00................................250,- Kč
19:00-04:00................................300,- Kč
Neděle 14:00-16:00...................200,- Kč
16:00-19:00................................220,- Kč
19:00-02:00................................280,- Kč
Vypůjčení bowlingových bot.....10,- Kč
Jednorázové ponožky................15,- Kč
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Hrádek u Nechanic
Zámek Hrádek u Nechanic byl postaven jako reprezentační a letní sídlo
hraběcího rodu Harrachů v letech 1839 – 1857 Františkem Arnoštem hrabětem
z Harrachu (1799-1884), významným představitelem jilemnické rodové linie.
Jako předloha pro stavbu romantického zámku posloužil projekt vypracovaný
anglickým architektem Edwardem Bucktonem Lambem (1805-1869) ve stylu
tudorské gotiky. Stavební práce vedl mladý rakouský architekt Karl Fischer
(1817-1856), který plány upravil a navrhl i výzdobu zámeckých interierů. Kromě
tohoto vybavení, zhotovovaného v převážné míře místními řemeslníky, byla na
zámek svezena řada starožitností a to zejména z Itálie a Rakouska. Často se
jednalo o celé portály, stropy či kompletní vybavení celé místnosti. Souběžně se
stavbou zámku byla v roce 1844 zahradním projektantem L. Krügerem
upravena část okolního lesa jako krajinářský park (18 ha) a ve zbývající části
byla založena obora a bažantnice (200 ha). V roce 1945 byl zámek konfiskován
na základě tzv. Benešových dekretů.Současná zámecká expozice je ukázkou
bydlení šlechty ve druhé polovině 19. století v původním historickém zařízení
(reprezentační místnosti, apartmá hraběte a hraběnky, obrazárna, pokoje pro
hosty, zámecká kaple)Státní zámek Hrádek u Nechanic byl v roce
2001 prohlášen Národní kulturní památkou.Zámek spravuje Národní památkový
ústav, příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury ČR.

Poloha
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GPS:50°13'25.28"N, 15°40'1.97"E

Webové stránky

Kontakt

www.hradekunechanic.cz

Tel.:495 441 244

Golfové hřiště Hrádek u Nechanic
Golfové hřiště Hrádek nacházející se v parku státního zámku Hrádek u
Nechanic, který v romantickém stylu windsorské gotiky vznikl v letech 1839-57
jako reprezentační sídlo šlechtického rodu Harrachů. Devítijamkové hřiště
vzniká r. 1994-1997 na základě projektu Doc. Ing. Bohumila Puchýře, 12km od
Hradce Králové, v krajině zvlněné, kterým se stává i toto hřiště. Roku 2005 se
hřiště rozšiřuje o nové jamky, což celkový prostor nerozšiřuje, ale prodlužuje o
cca 500m. Tyto nové dráhy se rozprostírají v bývalých višňových sadech vně
zámeckého parku,kde přibyla členitá jamkoviště. Hřiště nabízí 3 greeny, driving
range a také malou klubovničku. Hřiště samotné je rovinaté a jamkoviště jsou
menší. Okolí nám připomíná některé anglické či skotské hřiště a naskýtá nám
příjemnou atmosféru.

Poloha

50°13′42.59″N; 15°38′33.87″E

Webové stránky

Kontakt

http://www.golfhradek.cz/

Tel.: 605 364 688
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PODĚBRADSKO
Zoo Chleby
Zoo Chleby o.p.s. byla založena 5.6. 1997. Vznikla jako nezisková, „Obecně
prospěšná společnost.“ Chováme více než 100 kusů živočichů ve 40-ti druzích,
pěstujeme vzácné dřeviny (více jak 15 druhů bambusů). Specializujeme se na
vzácné a ohrožené druhy ptactva.
K nejvýznamnějším chovatelským úspěchům patří první odchov na světě
tetřívka kavkazského a koroptve pouštní, unikátní odchov zoborožce
nosorožčího, první odchov v ČR satyra Temminckova atd. ZOO Chleby je
členem Asociace Euroasijských zoologických zahrad EARAZA.Zoo pozdporuje
chov ohrožených druhů živočichů, koordinování záchovných programů a účast
na
těchto
programech,
výchovnu
vzdělávací
činnosti,
vědecké činnosti i záchranné centrum pro živočichy .

Zajímavost
Jelikož ZOO vznikla ze soukromé aktivity, byla z počátku financována výhradně
z vlastní kapsy a vše, co se tu dělo bylo zhotovováno tak říkajíc "na koleni".
Postupem času se objevilo několik sponzorů, brigádníků, ale stále byla většina
chovných zařízení budována dle finančních možností spíše jako časově
omezené provizorium - již při budování se expozicím nepřičítala žádná
dlouhověkost. Před několika lety ZOO obdržela licenci z MŽP ČR, přidalo se
více sponzorů, dobrovolníků a pomocníků, začalo se vybírat vstupné, zvýšil se
zájem veřejnosti i médií a to je hlavním důvodem, že si dnes již ZOO může
dovolit postupně stavět plnohodnotná zařízení srovnatelná s velkými státními
ZOO.

Poloha
GPS: : 50°13'21.196"N, 15°5'30.22"E

Webové stránky
http://www.zoochleby.cz

Kontakt
Tel.: 723 237 571

Návštěvní doba
Léto: 1.4. do 31.10. otevřeno od 8.00 do 18.00 hodin.
Zima: 1.11. - 31.3. otevřeno od 8.00 do 16.00 hodin
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Parník – výletní loď Král Jiří
při plavbách na Cidlinu loď přistává na soutoku Labe a Cidliny, zde je možné
nastoupit nebo vystoupit
- při plavbách směrem na Nymburk loď nikde nepřistává, otáčí se v Kovanicích
a pluje zpět do Poděbrad
- rezervace mají přednost před pravidelným jízdním řádem
- informujte se telefonicky o plavbách, pokud si chcete být jisti, že loď není v
čase Vaší návštěvy rezervována pro
soukromou akci
- loď vyplouvá pouze pokud je na palubě
alespoň 10 cestujících
- na objednání je možnost svateb,
soukromých a firemních akcí a večírků na
palubě lodi

Poloha
Loď Král Jiří kotví v přístavišti na
Zámeckém nábřeží, asi tři sta metrů od
Náměstí krále Jiřího, nedaleko mostu
přes Labe. Z náměstí se k nám dostanete
dvěma různými cestami. Můžete buď přejít přes parkoviště pod zámkem vedle
hotelu Savoy, po schodech sejít na nábreží a jste přímo před lodí Král Jiří, nebo
vyjít z náměstí směrem na most, před mostem sejít po schodech na nábřeží a
loď uvidíte kotvit nedaleko proti proudu Labe.

Webové stránky
http://www.kraljiri.cz

Kontakt
Tel.: 603 88 65 82
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Golf Club Poděbrady
V roce 2000 bylo dokončeno 18ti jamkové hřiště, driving reange, putting,
chipping a zároveň bylo zázemí klubu přesunuto od břehu Labe do části areálu
Českých radiokomunikací, který umožňoval další rozvoj zázemí pro golfové i
jiné aktivity.Byl vybudován dvoupodlažní indoor s 8 odpališti a kompletní
zázemí se šatnami a toaletami, celoroční úschovna golfového vybavení.
Počátkem roku 2003 byl dokončen kompletní závlahový systém a v současné
době hřiště poskytuje nadprůměrné podmínky pro hru. V září 2003 bylo hřiště
přenormováno na par 72.

Poloha
GPS: 50°7'55.73"N 15°8'18.93"E

Webové stránky
http://www.golfpodebrady.cz

Kontakt
Tel.:605 509 278

Provozní doba
8:00 - 20:00
8:00 - 19:00
8:00 - 19:00
8:00 - 20:00
8:00 - 20:00

Recepce
Ubytování
Driving range
Restaurace
CaffeBar
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Lázně Poděbrady
Poděbrady vznikly při důležitém přechodu přes Labe v roce 1224 podle osady
nazývané "pode brodem". Dominantu města tvoří zámek, původně gotický hrad
vybudovaný v 13. století ze strategických důvodů jako článek v řetězci
opevněných míst na obranu Prahy. Zde v minulosti sídlily a vládly
nejvýznamnější čeští pracovníci, mezi nimi Přemysl Otakar II., Rudolf II., Marie
Terezie a zejména Jiří z Poděbrad, jehož mírové snahy vedoucí k vytvoření
paktu zemí, jenž předcházel založení Organizace spojených národů, předstihly
dobu o několik století. Již v 17. století vznikly v Poděbradech sice malé, ale po
kraji známe lázně nazývané "železité lázničky". Pověsti o silném železitém
prameni vody zbarvené do červena s léčivými účinky se rychle šířili krajem a
přilákali nemocné trpící různými chorobami.Nejvýznamnějším rokem pro
novodobé dějiny města byl bezpochyby rok 1905, kdy pruský proutkař Karel
Bülow na přání tehdejšího vlastníka poděbradského zámku knížete Hohenlohe
označil místo na vnitřním nádvoří zámku, kde po složitém a nákladném
hloubení vytryskl 1. srpna z hloubky 96,7 m silný pramen minerální vody. Díky
lázeňství, příjemnému prostředí a strategické poloze uprostřed republiky
nedaleko Prahy byly a jsou Poděbrady městem vyhledávaným každoročně
desetitisíci návštěvníky mezi nimi i mnoha významnými osobnostmi. Za
všechny, kteří v minulosti trávili čas v Poděbradech ať již jako jejich obyvatelé,
pacienti, rekreanti či studenti jmenujme dr. T. G. Masaryka, dr. E. Beneše, dr.
Kramáře, V. Havla, F. Křižíka, F. Halase, S. K. Neumana, F. Kafku, M.
Formana, E. Destinovou, R. Naskovou, V. Buriana, H. Růžičkovou a další.
Přijeďte i vy do města zdraví, rekreace, sportu, kultury, zábavy - centra
společenského života v srdci České republiky.

Poloha

GPS: 50°8'32.71"N, 15°7'7.724"E

Webové stránky
http://www.lazne-podebrady.cz

Kontakt
Tel.: 325 606 500
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Zámek Poděbrady
Poděbradský hrad(nyní zámek) je vzácná historická památka.
Byl vystavěn neznámým českým velmožem po roce 1108. Za doby panování
krále Otakara II. byly Poděbrady připojeny ke královské komoře. S výjimkou
období 1345-1495 trvala tato úprava do r. 1840, kdy zámek Poděbrady I celé
panství prodáno baronu Jiřímu Sinovi. Podle písemných památek zámeckého
archivu I podle F. Palackého a Rožmberského kronikáře V. Břežana narodil se
zde v den sv. Jiří r. 1420 jeden z nejslavnějších čechů, pozdější český Král Jiří
Poděbradský. Hrad – původně dřevěný – byl několikrát přestavován. Poslední
úprava je z tereziánské doby.

Poloha
Zámek se nachází na náměstí a podél řeky Labe.

Webové stránky
http://www.hrady.cz
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Pomník Jiřího z Poděbrad
První velkou českou jezdeckou sochu vytvořil Bohuslav Schnirch podle modelu
z let 1886–1890 a roku 1891 ji předvedl na Jubilejní výstavě. O pět let později
byla osazena na pomník v Poděbradech, spoluvytvořený M. Havlíčkem, R.
Schorchtem a F. Proftem. Kvůli úspoře nákladů byla vytvořena netradiční
technikou tepaného plechu na kostře z ocelových profilů. Pomník rekonstruován
po roce 1990.

Poloha
Pomník se nachází na náměsti.

Webové stránky
http://www.hrady.cz/index.php?OID=7939
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Soutok řek Cidliny a Labe
Čeká Vás příjemná procházka (možno i projížďka na kole či na kolečkových
bruslích) z Poděbrad k soutoku Labe a Cidliny a zpět. Pokud by se Vám
nechtělo absolvovat zpáteční cestu stejným způsobem, můžete se svézt výletní
lodí "KRÁL JIŘÍ". Další variantou pro oba směry je vyhlídkový vláček. Přímo u
soutoku Labe a Cidliny stojí restaurace jménem "SOUTOK". Nabídnou Vám zde
tradiční českou kuchyni i speciální pokrmy z ryb, v létě tu mívají zahradní gril i
zahradní posezení. V pátek či v sobotu v sezoně tu pořádají hudební večery.
Pokud by se náhodou stalo, že restaurace bude plně obsazena, tak nedaleko,
směrem k Libici, stojí stánek s venkovním posezením a i tam se dobře najíte i
napijete.

Webové stránky:

Poloha:

http://www.turistika.cz

50°8'25.951"N, 15°7'15.579"E
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KUTNOHORSKO
Chrám sv.Barbory – Kutná hora
Na skalnatém ostrohu nad říčkou Vrchlicí stávala již kolem r. 1300 stará
hornická kaplička zasvěcená sv. Panně Barboře, v její těsné blízkosti se v
polovině osmdesátých let 14. století začalo se stavbou karneru - dvoupodlažní
hřbitovní kaple s kostnicí. Jak kaple získala patrocinium Božího Těla není
známo; patrně přešlo na kapli ze sousedního chrámu (původní název chrámu
„Nová kaple sv. Těla Kristova a sv. Barbory“).Původně byl karner projektován
jako dvoupodlažní na čtvercovém půdorysu, vystavěno bylo však jen spodní
podlaží sloužící jako kostnice, horní kaple z neznámých důvodů dostavěna
nebyla. V intaktní podobě se dodnes dochoval spodní prostor kaple. Je zaklenut
devíti poli křížové žebrové klenby na čtyři mohutné válcové sloupy. Osvětlen je
třemi okny od východu a původně se do něj vstupovalo od západu a jihu
vestavěnými schodišťovými rampami.Významná etapa historie kaple je spojena
s jezuity, kteří byli uvedeni do Kutné Hory r. 1626 a v sousedství začali stavět
rozlehlou kolej. V souvislosti s terénními úpravami pro stavbu koleje zanikl jižní
vchod do kaple a také schodiště z údolí.Po zrušení řádu (1773) kaple již nebyla
využívána a roku 1797 byla prodána manželům Snížkovým. V roce 1825 je v
popisu kaple poprvé zmíněna zahrádka na střeše, která se stala typickým
prvkem v panoramatu města. Soukromé majitele měnila po celé 19. století, bylo
zde skladiště a krupařství. V roce 1886 ji zakoupil Jan Tuček a zřídil zde
varhanářskou dílnu. Po druhé světové válce továrna zanikla.Pokusy o obnovení
kaple se datují od konce 40. let tohoto století. Dlouhá léta však šlo jen o úsilí
odborné veřejnosti. V 90. letech se stav kaple nesmírně zhoršil, ocitla se
dokonce na seznamu 100 nejohroženějších památek na světě.

Poloha
49°56'41.52"N, 15°15'48.36"E

Webové stránky
http://www.pruvodce.com/svatabarbora/
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Bobová dráha Kutná hora
je umístěna ve sportovním areálu Klimeška. Dráha je unikátně položena na
třech svazích a svou délkou1565 m je první nejdelší v České republice a
druhá nejdelší v Evropě, převýšení dráhy je 42m.Jedna jízda na bobové
dráze je tvořena ze dvou okruhů, první okruhdráhy je rekračního typu jeho
délka je 750 m, druhý okruh dráhy je spíše adrenalinového typu jeho délka je
575 m.Průměrná rychlost bobu na dráze je 36 km/h, maximální až 58 km/h,
rychlost bobu si každý určuje podle sebe. Celková doba na bobové dráze je 7
min. Parametry bobové dráhy jsou nastaveny a vybudovány tak, že jde o
opravdu rekreační a zároveň adrenalinový zážitek při průjezdu tratí.
Další zábavou v areálu bobové dráhy jsou terenní buggy pro malé děti i pro
dospělé. Je zde vybudován terenní okruh dlouhý 300 m.Dále zde
naleznete Rodeo býka, trampolíny, petanquové hřiště, které je zdarma a
dětské hřište.

Poloha
GPS: 49°56'54.202"N, 15°16'5.393"E

Webové stránky
http://www.bobovadrahakutnahora.cz
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Kostnice Kutná Hora
Umíte si představit bizarnější výzdobu, než lustr složený ze všech kostí lidského
těla nebo dekorace z lidských lopatek a kyčlí? Je to zvláštní místo. Snad každý
den sem autobusy svezou stovky kostlivců, kteří tu zvědavě chrastí z místa na
místo a hledí udiveně na své vkusně porovnané kolegy. Takhle to vypadá pod
rentgenem věčnosti. Kostnice je unikát.

Poloha:
GPS: 50°27'26.934"N, 15°41'40.065"E

Návštěvní doba:
listopad - únor 9 - 16
duben - září 8 - 18
říjen a březen 9 – 17

Vstupné:
Dospělí 50,- Kč
Studenti, děti 30,- Kč

Webové stránky:
http://www.kutna-hora.net/kostnice.php
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Zámek Kačina - Muzeum českého venkova
Muzeum českého venkova sídlí na zámku Kačina, který patří
k nejvýznamnějším empírovým stavbám v České republice. Podle plánů Ch. A.
Schurichta ho pro hraběte Jana Rudolfa Chotka postavil J. Fischer. Zámek je
obklopen přírodním parkem navrženým N. Jacquinem. Chotkové žili na Kačině
až do roku 1911, kdy zemřel poslední z nich a zámek zdědil jeho synovec
Quido Thun Hohenstein. Zámek mu byl v roce 1945 zkonfiskován. Muzeum jej
získalo počátkem 50. let a postupně zde vybudovalo řadu expozic. Ty jsou pro
svůj rozsah, více než 3 000 m2, rozděleny do tří samostatných prohlídkových
okruhů. Od roku 2010 jsou otevřeny nové moderní expozice, které informují
o historii českého a moravského venkova a o historii stravování. NZM Kačina je
schopno nabídnout svým návštěvníkům celodenní program, ale je také možno
návštěvu Kačiny spojit s prohlídkou některých turistických zajímavostí v okolí.
Významným turistickým cílem je zejména 5 km vzdálená Kutná Hora se svými
památkami, ale i obora s bílými jeleny v Žehušicích, románský kostel sv. Jakuba
v Jakubu či novogotický zámek ve Žlebech. Navštívit je možno i pracoviště
NZM Čáslav, které je zaměřeno na historickou zemědělskou techniku. Rovinaté
okolí Kačiny spolu s napojením na Polabskou cyklostezku skýtá ideální
možnost navštívit Kačinu v rámci cyklistického výletu.

Poloha
GPS: 49°58'55.032"N, 15°20'45.132"E

Webové stránky

http://www.kacina.cz

Návštěvní doba
duben – říjen
úterý – neděle, 9:00 – 17:00 (bez přestávky)
poslední prohlídka začíná v 17:00

Kontakt

Tel.: 327 571 170
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Zámek Loučeň
Zámek Loučeň je ideálním místem odpočinku pro cestovatele za poučením,
zábavou, ale i romantikou.Zámeckými komnatami Vás neprovede obyčejný
průvodce, ale kostýmovaný komorník Jeho Jasnosti, případně samotná kněžna.
Dozvíte se tak nikoli suchá fakta, ale příběh života na zámku zhruba před sto
lety.
Až Vás komorník vyprovodí k východu, určitě si nenecháte ujít labyrintárium v
zámeckém parku. Soubor deseti zcela rozličných zahradních labyrintů a bludišť
je velkou atrakcí, která nás odlišuje od ostatních evropských hradů a zámků.
Romantici věnují pozornost především zámeckému parku a jeho exotickým
dřevinám, pod nimiž takový piknik chutná obzvlášť znamenitě. Pokud sami sebe
mezi romantiky řadíte, možná se zdržíte i přes noc a využijete pohádkového
komfortu hrázděného Domečku knížete Alexandra, kde Vás nebude nikdo rušit,
nebo dobových apartmánů přímo v budově zámku.

Labyrintárium
Deset zahradních labyrintů a bludišť na jednom místě, v zeleni historického
anglického parku. To je labyrintárium Loučeň. Místo vhodné pro zábavu,
relaxaci i meditaci. Místo vhodné na výlet pro malé dítě, zamilovaný pár milující
pohyb, rodiče vyhledávající neotřelé místo aktivního odpočinku, i Vaši senzitivní
babičku.Soubor deseti labyrintů a bludišť na Loučeni vstupuje nejen do Vašich
srdcí, ale i do slovní zásoby českého jazyka. Provozovatel loučeňských
labyrintů požádal o patentování nového slova - labyrintárium - a jeho uvedení
do slovníků spisovné češtiny. Rádi pro Vás vymýšlíme nové věci, které jsou
naprosto nové. A které dlouho nebudete moci poznat či prožít jinde, než právě
na Loučeni. Labyrintárium je jen nejviditelnější z těchto věcí.

Poloha
GPS: 50°17'13.411"N, 15°1'27.578"E

Webové stránky
http://www.zamekloucen.cz

Kontakt
Tel. 325 585 228
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KRÁLOVÉHRADECKO
HRADEC KRÁLOVÉ
Chrám sv. Ducha
Gotická cihlová stavba, konstruktivní a dekorativní části jsou z pískovce. Skládá
se ze tří lodí. Pochází z počátku 14. století, poslední úpravy jsou z období 2.
světové války.

Bílá věž
Renesanční kampanila z let 1574 - 1580.

Biskupský palác
Barokní stavba z let 1709 - 1717.

Stará radnice
Budova v barokním a klasicistním stylu.

Hydroelektrárna na Labi
Národní technická památka, soubor budov s mostem přes Labe z let 1909-12.

Info: Webové stránky: http://turistika.hradeckralove.cz
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Koupaliště Flošna
Nově otevřené koupaliště v Hradci Králové nabízí bazén nepravidelného
tvaru celkových rozměrů 41 x 28 m s hloubkou 1,1 – 1,35 m. V části bazénu
je divoká řeka řešená jako dvojitý proudový kanál. Na hraně bazénu jsou dva
chrliče vody a vodní dělo. K dalším atrakcím rekreačního bazénu patří vodní
číše, stěnové masážní trysky, ve dně umístěné tři vodní perličky, na okrajích
bazénu vzduchová lehátka a vzduchové schody.
Atrakce:
Skluzavka Jump ve výšce 7,5 m, 2 tobogány, z toho jeden dušový, kde je
možno jezdit jednotlivě nebo ve dvojicích. Provoz je řízen světelnou
signalizací. Dojezdový bazén tvoří líná řeka s hloubkou 0,17 – 0,45 m, která
obtéká tobogány.
Vstupné:
- dospělí
- děti do 6 let
- děti od 6 do 15 let, držitelé ISIC karty,
osoby nad 60 let, invalidní osoby
(držitelé průkazu ZTP a ZTP/P)
Návštěvní doba:
Po - Pá 9:00 - 21:00
So, Ne, svátek 9:00 – 21:00
Poloha:
GPS: 50°12'17.288"N, 15°50'30.415"E

90 Kč
zdarma
50 Kč
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Městské lázně Hradec Králové- Aquacentrum
Nabízí řadu atrakcí, můžete se projet tobogánem, zaplavat si v bazénu, užít si
umělé vlnobití, poležet si ve vířivce či horkém bazénku. V bazénu jsou
instalovány vodní trysky a umělý proud. Dále můžete vyzkoušet saunu, vnitřní
bar, solárium, masáže a další služby. V budově Aquaparku je i možnost
ubytování.
Základní vstupné
- dospělí nad 15 let
- děti 1 až 6 let
- děti od 6 do 15let, držitelé ISIC karty, osoby nad 60 let
- invalidní osoby (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P)
Předplatné (čipové dobíjecí hodinky)
- dospělí nad 15 let
- děti od 6 do 15let, držitelé ISIC karty, osoby nad 60 let
- invalidní osoby (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P)

Provozní doba

Kč / 1 hod.
110
40
70
40
Kč / 1 min.
1,20
0,80
0,60

PROVOZNÍ DOBA

Po - Pá 10:00 - 21:00
So, Ne, Svátek 10:00 - 20:00

KontaktTel.: +420 495 404 444
Tel.: +420 495 404 445
Tel.: +420 495 404 434
E- mail: mestske.lazne@snhk.cz

Webové stránky
http://www.snhk.cz/aquapark-mestske-lazne.html

Poloha
50°13'16.825"N, 15°49'55.178"E
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Obří akvárium Hradec Králové
ENVI DŮM s Obřím akváriem v samém centru Hradce Králové má svým
návštěvníkům nabídnout bezprostřední kontakt s tropickou přírodou, chvíle
odpočinku a sportu. Obří akvárium bylo otevřeno v roce 1998 jako první veřejné
akvárium ve střední a východní Evropě. Jedná se o největší sladkovodní
akvárium. Jeho vznik podnítila láska k přírodě, městu Hradec Králové a ke
krásným věcem. Již samotný název "ENVI" je odvozen z anglického slova
environment, tedy životní prostředí.
Objekt přivítal svého prvního návštěvníka v roce 1998.Kromě obřího akvária s
podvodním tunelem a deštným pralesem nabízí ENVI DŮM také videoprojekci
přírodních krás na obří obrazovce v "Projekci U rejnoka". Pokud byste byli po
prohlídce příliš znaveni je pro Vás připraveno Café Piraňa", kde se můžete
občerstvit a přitom pozorovat dravé pirani. V objektu se též nachází rodinné
sportoviště s ricochetovým kurtem, saunou a posilovnou, které nabízí aktivní
odpočinek v soukromí s celou rodinou.
Zájemcům je k dispozici útulná a stylová konferenční místnost pro firemní
večírky a podobná setkání. Doufáme, že návštěva v ENVI DOMĚ Vás donutí k
zamyšlení se nad přírodou kolem nás a nad naším chováním k životnímu
prostředí. Těšíme se na Vaši návštěvu v Hradci Králové a našem ENVI DOMĚ.

Poloha
GPS: 50°12'19.077"N, 15°49'8.642"E

Webové stránky

Kontakt

http://www.obriakvarium.cz/

Tel.: 495 534 555

Návštěvní doba
Út. – Ne.

od 9:00 – 18:00
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Všestary - Centrum experimentální archeologie
Všestary - první písemná zmínka o vsi pochází z roku 1360. O místním
osídlení svědčí nálezy popelnicové pohřebiště slezského rázu z mladší doby
bronzové. Osada sídlila u potoku Melounka při staré obchodní cestě ve směru
Hradec Králové - Jičín. Dnes je nad obcí vystavěna „pravěká vesnice"
Pravěká vesnice Všestary
Všestary je pravěká vesnice, která se buduje od roku 1997, pod záštitou
pracovníků z Centra experimentální archeologie, při královehradecké univerzitě.
Vesnice je modelovým sádlem, která ukazuje život v pravěku od mladší doby
kamenné až po starší dobu železnou, do období před příchodem Keltů. Celá
vesnice vznikla podle archeologických výzkumů, které věrně odrážejí vzhled
objektů. Předlohy pochází především z období staršího zemědělského pravěku
(neolit-halštat).
Areál tvoří pravěká obydlí, řemeslnický areál s pecemi na keramiku, studna a
pravěká výrobna stavební hlíny. Stavby jsou vyrobeny za použití původních
postupů a replik nástrojů. Použit byl například kamenný sekyr či dřevěné
motyky. K vidění je také původní zemědělství, nechybí ani místo, kde pravěcí
lidé uctívali svá božstva. Jde o tzv. rondel, obklopený dřevěnou palisádou. Na
vyvýšeném místě je i pohřebiště s mohylami a hroby. Celý projekt je zaměřen
zejména na žáky základních a středních škol, v případě zájmu i pro veřejnost.

Poloha

GPS: 50°15'19.07"N 15°45'37.16"E

Webové stránky
http://www.vsestary-obec.cz/

Kontakt
Tel.: 493 331 522
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Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové
Pro stavbu hvězdárny bylo zvoleno jedno z nejkrásnějších míst - na hřebenu
mezi Zámečkem a Novým Hradcem Králové, odkud se otevírá pohled na západ
do polabské nížiny a na jižní protáhlé údolí se zrcadly rybníků Datlíka a
Roudničky.
Výstavba hvězdárny probíhala v letech 1947 až 1961. V objektu sídlí též
pobočka Českého
hydrometeorologického
ústavu -Solární
a ozonová
observatoř a část Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR. Poloha hlavní
kupole je 15°50'21" východní délky, 50°10'38" severní šířky, 287 m nad mořem.
Pracovníci hvězdárny a členové Astronomické společnosti se mimo jiné
zabývají fotometrickým pozorováním proměnných hvězd a planetek, astrometrií
komet nebo teoretickou dynamikou malých těles sluneční soustavy se
započtením vlivu tepelných sil.

Poloha

50°10'38.132"N, 15°50'19.52"E

Webové stránky
http://www.astrohk.cz

Kontakt
Tel.: 495 264 087

Otvírací dny

Pro veřejnost jsou otevírací dny středa, pátek a sobota. V letním období
(duben až srpen) se od 20:00 koná večerní program, ve 21:30 pak začíná
večerní pozorování. V sobotu je navíc od 15:00 program zaměřený na
pozorování Slunce a od 16:00 program pro děti. Od září do března jsou začátky
programů o hodinu dříve: tj. ve středu, v pátek a v sobotu od 19:00 a 20:30;
v sobotu navíc od 14:00 a 15:00. Podrobnosti o jednotlivých programech viz
níže v tabulce. Vstupné 15,- až 50,- Kč,podle druhu programu a věku
návštěvníka. Změna programu vyhrazena.
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Galerie moderního umění v Hradci Králové
Galerie moderního umění v Hradci Králové se rozsahem a kvalitou svých
uměleckých sbírek řadí mezi nejvýznamnější galerie v České republice. Galerie
vytváří, odborně spravuje a zpřístupňuje sbírky českého výtvarného umění od
přelomu 19. a 20. století až po díla současných autorů. Stálá expozice ze sbírek
galerie a pravidelně obměňované autorské, kolektivní a tématické výstavy
seznamují návštěvníky s významnými hodnotami českého moderního a
současného výtvarného umění. Galerie rovněž připravuje doprovodné programy
k výstavám, pořádá přednášky a další kulturní a vzdělávací pořady.

Poloha

Kontakt

GPS: 50°12'35.77"N, 15°50'2.975"E

tel.:495 514 893

Návštěvní doba:

Út. – Ne.

9:00 -13:00

14:00 – 18:00
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Webové stránky
www.galeriehk.cz

GALERIE VLADIMÍRA PRECLÍKA
Vladimír Preclík (23. května 1929 - 3. dubna 2008) patří mezi významné
představitele českého moderního umění. Vedle sochařské tvorby se věnoval
také malbě, kresbě, grafice a literatuře, byl jedním ze zakladatelů a
organizátorů Hořického sochařského sympozia a podílel se rovněž na výchově
mladé umělecké generace jako profesor a děkan Fakulty výtvarného umění
Vysokého učení technického v Brně.Stálá expozice Galerie Vladimíra Preclíka
je sestavena ze soch, obrazů a grafických listů, které umělec daroval
Královéhradeckému kraji. Expozice poskyuje návštěvníkům dobrý přehled o
jeho vývarné tvorbě, přestože je zde vystavena jen malá část z více než osmi
set sochařských děl, která Vladimír Preclík vytvořil.Autorovu všestrannost
dokládají vystavená sochařská díla z kamene, z kovu a především ze dřeva, ale
i návrhy na některé pomníky nebo obrazy a grafické listy.

Muzeum Hradec Králové
Počátky muzea v Hradci Králové spadají do roku 1880, kdy bylo založeno
městské muzeum.Dnes je Muzeum východních Čech v Hradci Králové jedním z
největších regionálních vlastivědných muzeí ve východních Čechách. Od roku
2001 je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem.
Vedle dlouhodobých expozic muzeum pořádá ročně přibližně 10 až 15
tématických výstav a řadu dalších kulturních a společenských akcí, vydává
periodické i neperiodické publikace a organizuje odborné konference a
semináře.Od roku 1993 je součástí muzea též Památník bitvy 1866 na Chlumu.
Muzeum
bylo
v
Hradci
Králové
založeno
v
roce
1880.
Přímým podnětem k jeho zřízení se stala zdejší výstava starožitností a
památností konaná v létě roku 1879. Mnoho předmětů vystavených při této
příležitosti město postupně zakoupilo do sbírek nově budovaného muzea. Jeho
součástí se staly také cenné městské památky uchovávané dosud na radnici tzv. Eliščin pás a gotické lžičky, ciborium, nástroje z královéhradecké mučírny a
sbírka vzácných hudebních rukopisů bývalých královéhradeckých literátských
kúrů.

Poloha
GPS: 50°12'41.97"N, 15°49'44.393"E

Webové stránky

Kontakt

http://www.muzeumhk.cz

Tel.: 495 512 462

Otevírací doba
Denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin
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Koupaliště Lodín
Tři vyhřívané bazény, nejdelší tobogán na Králové-hradecku, aquazorbing, obří
trampolína, beach volejbalové hřiště, dětské hřiště, víceúčelové hřiště s
možností nočního osvětlení, půjčovna slunečníků, občerstvení, minigolf, stolní
tenis a mnoho dalšího na jediném místě!
Návštěvní doba:
Po – Ne: 09:00 - 19:00
Ceník:
Koupaliště
Vstupné na koupaliště: dospělí
děti 3 - 15 let
student (průkazka)
děti do 3 let
ZTP
doprovod ZTP
od 17.00 hod. dospělí
od 17.00 hod. děti
Zapůjčení slunečníku
Vratná záloha na zapůjčení slunečníku
Trezor
Vratná záloha na zapůjčení klíče k trezoru
Zapůjčení míče na plážový volejbal / 1,-hod. hra
Permanentky: dospělí
děti

Poloha:
GPS: 49°51'7.686"N, 18°3'3.763"E
Webové stránky:
http://www.nechanicko.cz/camplodin

Kč/1 den
60,40,40,zdarma
zdarma
40,30,20,20,200,20,200,20,-/1 hodina
1200,-/sezóna
600,-/sezóna
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Třebechovické muzeum betlémů
Třebechovické muzeum betlémů má ve svých sbírkách více než 400 betlémů
zhotovených z nejrůznějších materiálů a pocházejících ze všech oblastí České
republiky, velmi straých, a el i ze současnosti. Návštěvník tak může posoudit,
do jakých zajímavých forem se ve své historii betlémářství rozvinulo.
Nejcennější a nejobdivovanější doma i ve světě je unikátní mechanický betlém Národní kulturní památka Třebechovický Proboštův betlém o rozměrech 7x3x2
m. Betlém je více než 100 let starý. Skládá se z více než 2000 vyřezávaných
dílů. Figurky jsou 10 – 15 cm vysoké, kromě nich jsou zde stromy, stavby,
hudební nástroje, figury zvířat, přírodní útvary atd. Pohybový mechanizmus
betléma je celý ze dřeva, ukrývá více než 150 ozubených kol a koleček,
dřevěných
pák,
řetězů
a
řemenic.

Poloha
50°12'4.579"N, 15°59'38.999"E

Webové stránky
http://www.pruvodce.com/trebechovice/

Kontakt
Tel.: 495 592 053

Otevírací doba
květen - září: 900 - 1700
říjen - duben: 900 - 1600
Zavřeno každé pondělí a celý měsíc listopad.
Poslední prohlídka muzea 30 min před ukončením provozní doby.
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Zámek Kuks
Zakladatelem zámku a špitálu František Antonín Špork (1662-1738) náležel k
nejvzdělanějším osobnostem barokní doby. Po dobrozdání o léčivosti pramenů
vybudoval v Kuksu lázně, které byly začátkem 18. století srovnatelné s
evropskými lázeňskými středisky a zároveň se staly místem, kde se setkávali
politikové,
vědci
i
umělci.
Lázeňská budova s kaplí byla vybudována již v letech 1692-1695 na levém
labském břehu. Roku 1711 k nim přibyl zámek, divadlo a do roku 1722 byl
dokončen lázeňský dům a Dům filosofů, v němž byla uložena bohatá knihovna.
Až na široké schodiště k Labi a hostinec se z této části nedochovaly žádné
pozůstatky.
Architektonické skloubení této části areálu bylo patrně dílem italského
architekta G. B. Alliprandiho, který navrhl stavbu špitálu s ústřední budovou
kostela Nejsvětější Trojice s kryptou na protějším pravém labském břehu.
Stavbu provedl v letech 1710-1712 italský stavitel Pietro Netolla s kameníkem
Pietrem Antoniem della Torre. Špitál nechal založit Špork pro 100 chudých a
zestárlých
poddaných
hradišťského
panství.
Hlavní pozoruhodností Kuksu je sochařská výzdoba před průčelím kostela a
špitálu z let 1712-1731. Jejím autorem je sochař vrcholného baroka v Čechách
Matyáš Bernard Braun. Ve 24 alegorických sochách Ctností a Neřestí, v alegorii
osmi Blahoslavenství, v plastikách Náboženství, Andělů smrti i v soše
Křesťanského rytíře vyjádřil smýšlení a postoj hraběte Šporka ke světu i životu.
Mezi evropské unikáty se řadí barokní lékárna s původním mobiliářem z 1.
poloviny 18. století. Ke Kuksu patří ještě Betlém s Braunovými sochami a reliéfy
tesanými přímo do pískovcových skal.

Poloha
Hradecký kraj, vzdušnou čarou 25 km jižně od města Trutnov.
GPS: 50°23'51.45"N, 15°53'21.69"E

Webové stránky
http://www.pruvodce.com

Kontakt
Tel.: 499 692 161
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NÁCHODSKO
Zámek Ratibořice a Babiččino údolí
První zmínka o Ratibořicích pochází z konce 14. století, kdy v místech zvaných
Na
starých
Ratibořicích,
stávala
tvrz
Vaňka
ze
Žampachu.
V následujícím století připadla tvrz k Rýzmburskému panství. O sto let později ji
připojili Smiřičtí k náchodskému velkostatku. Zámek, Staré Bělidlo a Ludrův
mlýn pak jsou především známy osobou spisovatelky Boženy Němcové a jejím
dílem Babička, stejně tak postavou kněžny vévodkyně K. V. Zaháňské.
Původní tvrz pak byla přestavěna na barokní letohrádek. V letech 1825 - 1826
byla budova zámku vévodkyní K. V. Zaháňskou, včetně křídla pro služebnictvo
přestavěna
empírově.
Zámek byl vybudován v letech 1702-1708 pro knížete Lorenza Piccolomini a ve
formách pozdního středoevropského klasicismu a empíru byl přebudován pro
Kateřinu
Vilemínu
vévodkyni
Zaháňskou
v
letech
1826-1827.
K zámku přiléhá vnitřní park s rybníčkem a skleníkem, založený kolem roku
1810
v
přírodně
krajinářském
stylu.
Mlýn

a

Mandl

byl

postavený

ve

druhé

polovině

18.

století.

Staré Bělidlo kam Božena Němcová zasadila děj Babičky bylo postaveno v
roce 1797, původně jako mlýnský výměnek Ratibořským mlynářem Antonínem
Ruderem (Panem otcem z Babičky). Původní Bělidlo bylo roku 1830 zbořeno a
na jeho místě dnes stojí zámecký skleník. Spisovatelka zde roku 1844 strávila
se
svými
dětmi
prázdniny.

Poloha

50° 25' 18.28" N

Kontakt
Tel.: 491 452 123

16° 3' 16.53" E
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Pivovar Náchod
Práva na vaření piva vlastnili náchodští měšťané již ve středověku. Období, kdy
se pivo vařilo v jejich domech, ukončilo v červnu 1871 rozhodnutí městského
zastupitelstva vybudovat městský pivovar. Základní kámen byl položen 8.
dubna 1872 a o dva roky později již bylo možné ochutnat první várku piva. V
roce 1935 se začala v tehdejším Obecním pivovaru Náchod používat chráněná
značka Náchodský Primátor (v souvislosti s výrobou tmavého piva) předchůdce současné známky PRIMÁTOR®. Dnes je pivovar po rozsáhlých
rekonstrukcích a svým vybavením patří technologicky mezi nejmodernější
pivovary naší republiky. Moderní zařízení umožňuje vařit pivo klasickou,
staletími prověřenou, technologií charakteristickou pro české pivo. Pivo tak
splňuje vysoké mezinárodní požadavky na kvalitu a zároveň si zachovává svou
nezaměnitelnou lahodnou chuť.

Webové stránky:

Poloha:

www.primator.cz

50°24'53.892"N, 16°10'16.946"E

40

Dobrošov u Náchoda
Rozhledna na Dobrošově (622 m) je v pořadí již druhou vyhlídkovou stavbou na
tomto vrchu, který se tyčí u Náchoda. Ta první stála již v roce 1899 a o její
stavbu se zasloužili náchodští vlastenci, kteří se sdružili v místní odbočce Klubu
českých turistů. Byla to přízemní zděná stavba, nad níž se zvedal osmiboká, 6
metrů vysoká věž. Stavba si získala brzy vysokou oblibu, hlavně mezi
vyznavači zimních sportů a přestávala kapacitně vyhovovat. Proto KČT oslovil
známého architekta Dušana Jurkoviče s přáním, aby navrhl projekt úplně nové
horské chaty i s vyhlídkovou věží. Projekt byl sice již roku 1912 vypracován, ale
jeho realizace byla kvůli První světové válce odložena až do roku 1921.
Položení základního kamene bylo spojeno s oslavami sedmdesátých narozenin
spisovatele Aloise Jiráska, kterých se účastnilo tisíce lidí a díky nimž byly
vybrány finanční prostředky na stavbu. Většina z nich přinesla na Dobrošov v
batohu cihlu. Stavba byla slavnostně otevřena o dva roky později chata dostal
jméno Jiráskova. Věž byla vysoká 15 metrů a na její vrchol vedlo 98 schodů. Z
plošiny je nádherný kruhový výhled, který pokrývá takřka celé východní Čechy.
Po druhé světové válce byla chata s rozhlednou Náchodským turistům
odebrána a několikrát změnila majitele. Po strastiplných majetkových sporech
byla roku 1995 KČT vrácena a roce 2002 zrekonstruována.

Poloha:
GPS: 50° 24‘2.501‘‘N, 16°11’25.492‘‘E

Návštěvní doba:
Každý den, kromě pondělí.

Webové stránky:
http://www.atlasceska.cz/kralovehradecky-kraj/rozhledna-dobrosov-u-nachoda/
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RYCHNOVSKO
Kolowratský zámek
Počátky výstavby rychnovského barokního zámeckého areálu spadají do 70.let
17.století, konkrétně již do roku 1670, kdy byly zahájeny práce na zabezpečení
strmého, severozápadního svahu mocnou opěrnou zdí. Vlastní výstavba
zámeckého objektu-uzavřeného bloku se dvěma nádvořími, tvořícího dnes
ústřední jádro celé skupiny, byla započata v roce 1676 neznámým architektem
severoitalského školení a trvala s menšími přestávkami až do roku 1690.
V následujících letech, kolem roku 1722, byl zámek rozšířen v zastavěné ploše
a obohacen v celém vnějšku přestavbou, jejíž autorství je zcela důvodně
připisováno významnému, v Praze usazenému architektu italského původu,
Giovanni Santinimu. Při této stavební proměně byla hlavní zámecká budova
zvýšena polopatrovými nástavci a štítovými vikýři. Částečně bylo změněno i
průčelí 1. nádvoří, zejména úpravami 1.patra.
Nejzajímavěji bylo dořešeno hlavní zámecké průčelí, na jehož nárožích byly
postaveny věže s nízkými spojovacími křídly, uzavírajícími na levém boku
francouzskou zahradu, na protilehlé pravé straně prostor 3. dvora, jehož
správní budovy opět zřetelně prokazují Santiniho autorství.

Poloha
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50° 10' 0.81"N, 16° 16' 32.64"E

Webové stránky

Kontakt

http://www.rychnov-city.cz

Tel.:494 535 894

Muzeum hraček v Rychnově nad Kněžnou
Muzeum se nachází na náměstí v budově bývalé radnice a vrzající podlahy
dotvářejí atmosféru starých časů, které zde na návštěvníka dýchnou. Ve třech
místnostech se nachází hračky z let 1880-1960. Celé muzeum vzniklo díky
nadšení několika sběratelů, kteří zde soustředili své sbírky. Snahou muzea je
přiblížit život českých dětí, proto jsou zde zastoupeny hračky tovární, domácí i
reklamní především české výroby.Pro chlapce to jsou cínoví vojáčci, hrady,
různé konstruktivní hry, stavebnice a mechanické hračky.Děvčata měla
panenky, pokojíčky, kočárky, hry procvičující drobnou motoriku a tím i nácvik
ručních prací.Chloubou expozice je 120 cm vysoká panenka s dobovou
výbavou-vše zakázková výroba z r.1900. Panenek je zde samozřejmě velké
množství-od těch drahých s porcelánovou hlavou-až po ty nejlevnější z
papamaše. Další zajímavostí je školní kout s historickou lavicí-děti si zde
mohou zkusit, jak se dříve ve škole psalo a uvidí také historické školní
pomůcky. Za zmínku jistě stojí loutková divadla-svého času nechybělo
divadélko v žádné české domácnosti a zde je jich k vidění několik typů i s
dobovou dokumentací.Několik dobových hraček je zde připraveno pro děti na
hraní a zejména kuličkové dráhy z r. 1930 jsou velmi oblíbené. Muzeum je v
provozu od r. 2005,a za tu dobu si získalo řadu příznivců, kteří se sem rádi
vrací. Bylo prezentováno v Toulavé kameře, v časopisech Květy a Vlasta, v
několika rozhlasových vysíláních, v českém časopise Panenka a také v
zahraničních časopisech věnovaných sběratelství hraček. .Milovníci starých
časů a dobré kávy mohou po shlédnutí expozice navštívit blízkou stylovou
kavárnu CAFE SULTAN-dýchá tu noblesa a klid 30tých let minulého století a
zážitek z návštěvy muzea bude ještě umocněn.

Poloha
Staré náměstí v Rychnově, bývalá radnice.

Webové stránky
www.muzeumhracek.wz.cz

Kontakt
Tel.: 732 781 228
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Město Rychnov nad Kněžnou
Zvonice
Zvonice je umístěna východně od kostela. Jedná se o pozdně
renesanční zděnou hranolovou stavbu datovanou rokem
1604. Zvláště pozoruhodný je zvon Kryštof, který v roce 1602
ulil Jan Benešovský z Moravské Třebové. Zvon Kryštof patří
mezi největší (7 000 kg) a nejcennější zvony v Čechách.
Charakterizuje jej velmi kvalitní výtvarná výzdoba a vynikající
akustické vlastnosti.

Zvon Kryštof
Zvon Kryštof je v současné době třetím největším
funkčním zvonem v Čechách. Největším funkčním
zvonem je Zikmund z katedrály sv. Víta na Pražském
hradě, druhým největším je pak zvon Augustin v Hradci
Králové, který je opět od ledna 2008 funkční. Před časem
hrozilo zvonu Kryštof reálné nebezpečí, že po čtyřech
stoletích provozování pukne. Z nadšení několika
jednotlivců byla založena obecně prospěšná společnost
Kryštof, která si předsevzala zvon zrestaurovat z
prostředků veřejné sbírky a ze sponzorských darů.

Historie zvonu
Zvon Kryštof odlil v roce 1602 mistr zvonařský Jan Benešovský z Moravské
Třebové na základě objednávky tehdejšího majitele rychnovského panství
Kryštofa Betengla z Neyenperka, podle kterého zvon dostal své jméno. Do
kamenné zvonice však zvon zavěsil až Benešovského syn Silvestr, který otci při
lití pomáhal a také vymodeloval na zvon svůj znak. Zvon Kryštof je mimořádný
nejen svou velikostí, ale i výzdobou, na které se podílela kromě mistra
Benešovského a jeho syna Silvestra i dcera Zuzana. Krk, jak se nazývá střední
část pláště, pokrývají reliéfy s motivy ukřižování a sv. Kryštofa přenášejícího na
rameni dítě – Ježíše. V plášti je zalito 25 ks mincí.

Poloha
GPS: 50°10'6.497"N, 16°16'46.936"E

Webové stránky
http://www.kolowrat.com/cesky/zvonice.html

Kontakt
Tel.: 605 267 238
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Adršpašsko - teplické skály
Bizarní skalní útvary Adršpašsko-teplických skal jsou přitažlivým cílem
turistických výletů severovýchodních Čech. Na trase této cesty poznáte mnoho
zajímavých skalních útvarů společně s dvěma skalními hrádky.
Cesta začíná na zastávce ČD v Dědově, odkud prochází červená turistická
značka vesnicemi Dědov a Javor kolem zajímavých roubených chalup k
Teplickým skalám. Na jejich úpatí leží osada Skály se stejnojmenným barokním
zámečkem, zachovalým do dnešní podoby z r. 1666 na místě původní tvrze. V
minulosti sloužil jako letní sídlo hradeckých biskupů. Zřícenina skalního hrádku
nad zámečkem také nazývaná Bischofstein pochází z druhé poloviny 14. století.
Hrad byl, po rozboření r. 1447, obnoven r. 1548. Definitivně zpustl začátkem 17.
století. Osada, zřícenina hradu i barokní zámeček jsou dějištěm románů Aloise
Jiráska, Skály, Skaláci a vystupují i jeho v kratších dílech z různých dob.
Návštěvníky hradu jistě upoutá výborný výhled na severovýchodní část
Broumovska, okolí Police nad Metují a horu Ostaš. Z osady Skály pokračuje
cesta po zelené turistické značce na vrcholek Čáp vysoký 786 m a pak již
směřuje do vlastního skalního města. Projde kolem Kraví hory a sestoupí ke
skalnímu potoku. Zde pokračuje po žluté turistické značce k druhému skalnímu
hrádku Střmen. Jeho vznik je kladen do konce 13. století a zánik je datován
stejně jako u Skal rokem 1447. Ze sporých zbytků skalního hrádku je pěkný
rozhled na celé Adršpašsko-teplické skály a údolí Metuje. K cíli cesty - na
nádraží ČD v Teplicích nad Metují pokračuje trasa cesty po modré turistické
značce. Městečko Teplice nad Metují vděčí za svůj název teplým vodním
pramenem
nezamrzajícím
ani
v
silných
zimních
mrazech.

Poloha
50°35'35.286"N, 16°7'38.15"E

Webové stránky
http://www.adrspach.cz/

Kontakt
Tel.:731 151 656
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Lanové centrum Adršpach
Areál nízkých a vysokých lanových lávek pro všechny věkové kategorie a
skupiny. Jsou zde připraveny jak individuální lanové lávky, při jejichž
překonávání se každý jistí pomocí dvojího bezpečného jištění, tak i týmové
překážky, kde záleží na spolupráci mezi účastníky a jištěním pomocí horního
jištění. Překonávání lávek zvyšuje sebedůvěru, odvahu, týmovou spolupráci a
komunikaci ve skupině.Pro větší skupiny dokážeme připravit plnohodnotný
celodenní program s půldenním programem v lanovém centru a druhý půlden s
lezením na skalách.

Otvírací doba
květen — červen

Po - Pá

skupiny, školy - pouze na objednání

So - Ne 10:00 - 18:00

červenec — srpen Denně 10:00 - 18:00
září

Po - Pá

skupiny, školy - pouze na objednání

So - Ne 10:00 - 18:00

Webová stránka: http://www.adrcentrum.cz/
Kontakt: Tel: +420 777 236 216
Poloha: 50°26'1.177"N, 16°9'29.564"E
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HOŘICKO
Masarykova věž samostatnosti
Jednou z nepřehlédnutelných kulturně — historických památek města Hořice je
Masarykova věž samostatnosti. Je umístěna přímo nad městem na hřebeni
Hořického chlumu ve výšce 408 m n. m. a vytváří tak Hořicím hezkou a zdaleka
viditelnou dominantu. Základní kámen věže byl položen 10. července
1926 za přítomnosti prvního prezidenta Československé republiky T. G.
Masaryka. Plány na zbudování víceúčelové rozhledny jsou však starší,
futuristické návrhy stavby se již objevovaly na pohlednicích z počátku 20. století
po zakoupení pozemku hořickou Galerií plastik (1908). Projektu se na začátku
20. let ujal architekt František Blažek (1863 — 1944), učitel hořické sochařskokamenické školy a odborník na kamenořez, realizací stavby byl pověřen arch.
Jindřich Malina. Stavba v prvních letech rychle pokračovala především díky
nadšení všech zúčastněných, mnoho práce bylo vykonáno bez nároku
na odměnu nebo pouze za režijní náklady. Návrhů sochařské výzdoby
na křídlech budovy se ujali Jan Vávra (1903 — 1952) a Karel Lenhart (1904 —
1978), tehdy žáci prof. Otakara Španiela z pražské AVU, který provedl
závěrečné korektury, realizaci výzdoby provedl sochař Emanuel Malý (1892 —
1938).

Poloha
GPS: 50°22'39.089"N, 15°38'19.999"E

Webové stránky
http://www.horice.org/

47

Městské muzeum
Vznik Městského muzea v Hořicích se datuje do roku 1887, tehdy ovšem bylo
známé jako Archeologický a musejní spolek. Založila jej skupina milovníků
starých památek, většinou z řad místní inteligence, která se rozhodla pracovat
na sběru a studiu mnohých památkových předmětů, kterým často hrozilo
zničení. Kustodem skupiny byl účetní Občanské záložny František Pokorný
(1850 — 1904). V museu byly zpočátku soustřeďovány předměty získané
darem od hořických domácností a později i památky darované Správou města,
čímž nabylo museum, ač spolkové, do jisté míry charakteru musea městského.
přelomovým obdobím v dějinách hořického muzejnictví jsou léta 1967 — 68,
kdy k zadní části budovy muzea byla přistavěna Štorchova síň, financovaná
z výtěžku autorských honorářů děl Eduarda Štorcha (1878 — 1956), které
známý spisovatel románů z pravěku a rodák z nedaleké Ostroměře odkázal
hořickému muzeu. V současnosti se v Malé síni muzea (40 m2) konají
pravidelné tematické výstavy, v přilehlé Štorchově síni (200 m2) pak od dubna
do října hlavně prezentace moderního umění a občasná kulturní vystoupení,
bohaté sbírky a knihovna pak slouží veřejnosti i jako studovna. Do budoucna
se uvažuje o rozšíření muzejních ploch a stavbě nového depozitáře
v zahradních prostorách za muzeem.

Poloha
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GPS: 50°21'53.8"N, 15°38'42.009"E

Webové stránky
http://www.horice.org

Kontakt
Tel.: 493 624 497

Rozhledna Hořický chlum
V roce 1998 byla postavena na hřebenu Hořického chlumu železná
telekomunikační věž využívaná jako základová stanice Eurotelu s vyhlídkovou
plošinou pro veřejnost. Z rozhledny jsou krásné výhledy na všechny
strany: sever — Podkrkonoší s dominantou Zvičinou (671 m) a hřeben
Krkonoš, západ — Jičínská pahorkatina (Zebín, Veliš, Tábor aj.), jih — pohled
na Hořice a do Polabí, východ — Broumovsko, Orlické hory. Za ideálního
počasí lze spatřit žižkovský vysílač v Praze. Provoz rozhledny zajišťuje odbor
KČT Hořice.

Poloha
GPS: 50°22'48.429"N, 15°37'29.409"E

Webové stránky
http://www.horice.org

Návštěvní doba
květen-září (soboty, neděle a svátky) 9:00—18:00 hod., říjen (soboty, neděle
a svátky) 9:00—17:00 hod. Po dohodě s odborem KČT Hořice možnost
návštěvy i mimo otevírací dobu.
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Město Hořice
Kamenné město
Město kamenné krásy se od přelomu 19. a 20. století stalo předním
významným českým střediskem výtvarné kultury a to především s akcentem na
sochařství. Rozhodujícími impulsy, které předurčily a stále podporují kulturní
orientaci města, byly především zdejší sochařská škola, s vazbou na těžbu a
zpracování hořického pískovce, a později i mezinárodní sochařské symposium.

KAMENICKÁ ŠKOLA V HOŘICÍCH
V souvislosti s těžbou a zpracováním pískovce byla v Hořicích roku 1884
založena C.K. odborná sochařská a kamenická škola. Tato škola do dnešních
dnů vychovala řadu reprezentantů českého sochařství a ovlivnila tak i jeho
vývoj. Na škole se vyučují mimo sochařství ještě obory restaurování, těžba a
zpracování kamene. V budově školy je i zkušebna kamene a kameniva.

HOŘICKÉ SOCHAŘSKÉ SYMPOSIUM
Mezinárodní setkání sochařů jsou v Hořicích pořádána od roku 1966. Autoři
vytvářejí sochy z hořického pískovce v nádherném prostředí opuštěného
historického lomu Sv.Josefa. Zde je jim také poskytováno potřebné zázemí a
technické vybavení. Sochařská díla jsou instalována v jedinečné přírodní galerii
na vrchu Sv. Gotharda, kde můžeme shlédnout 86 plastik mapujících současné
světové sochařství. Součástí tohoto sochařského parku jsou i Galerie plastik
(založená r.1908) a přilehlé Smetanovy sady (zal. r.1903) se sbírkami českého
sochařství první poloviny 20. století. Od ročníku 2002 sochařského symposia,
jsou plastiky trvale instalovány v nově založeném Sochařském parku II,
situovaném v krajinném prostředí na severovýchodním okraji Hořic.

Poloha
GPS: 50°21'57.929"N, 15°37'54.603"E

Webové stránky
http://www.symposiumhorice.cz
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JIČÍNSKO
Prachovské skály
Necelých 10 km severozápadně od Jičína, na území CHKO Český ráj, leží
jedno z nejnavštěvovanějších skalních měst u nás o výměře 262,2 ha.
Silně rozčleněná plošina vznikla z usazenin pískovců, slínovců a opuk v
druhohorách. Křídovými horninami pronikly v neogénu drobná vulkanická tělěsa
a přispěly tím k rozrušení celistvosti plošiny, která se začala působením vody a
větru rozpadat na jednotlivé skalní bloky, věže a sloupy. Skalní útvary
Prachovských skal dosahují výšky až 40 metrů.
Turistické okruhy nás přehledně provedou Prachovskými skalami a po
vyhlídkách odkud můžeme shlédnout krásné skalní útvary a přírodu tohoto
překrásného koutu Českého ráje.
·

Cesta I. - Malý okruh - pro méně, hlavně časově, náročnou prohlídku
skal nám poslouží kratší asi 1,5 km dlouhý okruh. Na okuhu se nachází
1. stoupání a 2 vyhlídky. Okruh vede nádherným prostředím Císařské
chodby. Pro méně náročné návštěvníky skal.

·

Cesta II. - Velký okruh - asi nejpopulárnější okruh, který nás provede
velkým množstvím atraktivních míst Prachovských skal a pomůže nám
shlédnout 8 z 13. vyhlídek. Na okruhu je vicero prudkých stoupání a
klesání a je samozřejmě fyzicky náročnější než malý okruh.

·

Z Jičína přes Prachovské skály do Mladějova - poměrně populární
výlet který křižuje Prachovské skály (Jičín - Mladějov, 14 km)

·

Prachovské skály odjinud - cesta méně známou částí skal (Dolní
Lochov - Libuň, 11 km)

Poloha
GPS: : 50°28'16.65"N; 15°17'24.66"E

Webové stránky

Kontakt

http://www.prachovskeskaly.com

Tel.: 777 901 211
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Zámek Dětenice
Pozdně barokní zámek Dětenice je kulturní památka. Každá z místností byla
citlivě restaurována.Můžeme zde vidět nástěnné malby al seco i al fresco,
barokní a rokokové štuky. Salonky jsou zařízeny dobovým nábytkem, stylovými
hodinami, českými křišťálovými popřípadě mosaznými lustry, kachlovými
kamny, vzácnými koberci a obrazy převážně barokními.Určitě na návštěvníka
zapůsobí překrásné závěsy, květinová výzdoba, ukázka porcelánu a další
zámecké doplňky.V dolejší síni je ojedinělá sbírka zbraní Maltézských rytířů
čítající cca 350 kusů převážně z třicetileté války včetně unikátních lodních děl z
památné bitvy roku 1522 o ostrov Rhodos. Na zámku se také nachází velká
sbírka loveckých trofejí.Po prohlídce se můžete projít v zámeckém parku.

Středověká krčma
·

ochutnáte Dětenické černé a světlé

·

posilníte se středověkými specialitami připravenými na otevřeném ohni

·

jí se rukama

·

pobaví Vás tanečnice na stolech, šermíři, žebráci, fakír, kejklíř...

·

obslouží Vás personál v dobových kostýmech

·

připravte se na šokující středověké prostředí a drsnou staročeskou
mluvu

Poloha
GPS: : 50°22'5.31"N, 15°10'22.321"E

Webové stránky
http://www.krcmadetenice.cz

Kontakt
Tel.: 493 599 142
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Hrad Kost
V krásném prostředí Českého ráje, uprostřed pískovcových skal, se nachází
středověký hrad Kost. Vznikl kolem poloviny 14. století a jeho stavebníkem byl
Beneš z Vartemberka, zmiňovaný zde již roku 1349. Hrad dostavěl na konci
století jeho syn Petr. Silueta Kosti se vzácnou shodou okolností již od této doby
nezměnila. Dominantou stavby je pětipatrová obytná věž, zvaná Bílá. Asi roku
1414 získali hrad Zajícové z Hazmburka. V letech 1497-1524 sídlili na Kosti
Šelmberkové, kteří přestavěli západní křídlo. Do poloviny 16. století byl ještě při
cestě do hradu vystavěn tzv. Bibernštejnský palác. Za Lobkoviců (do roku 1576)
vznikly v předhradí hospodářské budovy, opevněné a přičleněné k vlastnímu
hradu. V rozlehlých síních návštěvníky zaujmou především četné zbraně ze 17.
až 19. století, které však nesouvisejí přímo s příslušníky rodu Kinských, které
můžeme vidět na obrazech. Pozoruhodná je dále černá kuchyně.

Otevírací doba

Duben: středa-neděle 9:00-16:00
Květen, červen: úterý-neděle 9:00-17:00
Červenec- srpen: denně 9:00-18:00
Září: úterý-neděle 9:00-17:00
Říjen: středa-neděle 9:00-16:00

Vstupné
1. okruh: dospělí 100 Kč, zlevněné vstupné 70 Kč
2. okruh: dospělí 100 Kč, zlevněné vstupné 70 Kč
1. + 2. okruh: dospělí 160 Kč, zlevněné vstupné 80 Kč
3. okruh (zkrácený) jednotné vstupné 60 Kč

Poloha
50°29'24.83"N, 15°8'6.38"E

Webové stránky:
http://hrad-kost.cz/

53

Kostel Březina nad Jizerou
Poměrně dominantní a zajímavou stavbou v kraji pod stěnami příhrazských
skal je farní chrám svatého Vavřince v Březině nad Jizerou, je ze skal také
nepřehlédnutelnou stavbou v zástavbě obce Březina nad Jizerou. Stavba
kostela se datuje do 1. poloviny 14. století, přičemž první dochovaná zmínka o
obci je ještě starší a pochází již z roku 1225. Kostel byl vystavěn v duchu gotiky
a jako místo výstavby bylo zvoleno vyvýšené místo v severní části obce
nedaleko návsi, u řeky Jizery. Celý kostel je obklopen hřbitovem o čtvercovém
půdorysu, který je obehnán ze všech čtyř stran kamennou zdí. Samotný kostel
je stavbou jednolodní orientovaný v ose západ - východ, přičemž hranolovitá
věž se nachází na západní straně lodi - přistavěna byla v roce 1654. Na
východě navazuje na loď kostela stavebně odlišená část kněžiště a sakristie ke
kněžišti přiléhající, umístěná na severní straně kostela. Věž je rozdělena do tří
částí, spodní dvě části jsou z kamene a vrchní, nejzajímavější část, je dřevěná,
krytá pláštěm z prken, přístup na věž zajišťuje točité schodiště. Střecha věže je
stanová, pokrytá je šindelem a asi v polovině podebraná a ukončená
osmibokým jehlanem. Podebrání střechy mělo i svůj význam, kdy se zvuk
zvonu mohl lépe šířit do kraje. Stejně jako střecha věže je šindelem krytá i
sedlová střecha lodi kostela s poměrně mohutným sanktusníkem. Strop kostela
je taktéž dřevěný, je plochý a dělený jednotlivými lištami, kněžiště je pak klenuto
křížovou klenbou, sakristie má valenou klenbu. Stěny kostela pokrývají malby z
konce 19. století, hlavní oltář je rokokový a zhotoven byl v roce 1749 a zdobí ho
jak jinak obraz svatého Vavřince. Boční oltáře jsou dílem místních mistrů - bratří
Bušků ze Sychrova. Bohužel na přelomu tisíciletí se kostel stal obětí nájezdů
různých nenechavců a tak byla velká část rozkradena, nebo pro jistotu
odvezena do depozitářů. Ke kostelu se dostaneme od turisticky
populární vlakové zastávky Březina nad Jizerou.

Poloha
GPS: 49°48'27.128"N, 13°35'48.45"E

Webové stránky
http://www.interregion.cz/turistika/stavby/cirkevni_stavby/brezina_nad_jizerou/br
ezina_nj_05.jpg
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Rozhledna Kozinec
Další z nových a moderních rozhleden, se tyčí v nadmořské výšce 608 metrů
nad mořem na vrcholu kopce Kozinec, 3 km severozápadně od města Nová
Paka. Jedná se o typickou železnou „vysílačovou“ rozhlednu, kdy je typizovaná
konstrukce vysílače v nižší výšce opatřena vyhlídkovým patrem. Vysílač byl na
Kozinci postaven v roce 2004, ale díky nezájmu okolních obcí a spolků byla
rozhledna dlouho uzavřena a dokonce i několikrát vandalsky poškozena. Obrat
nastal až v roce 2009, kdy došlo k podpisu mezi mobilním operátorem a
sdružením Klub přátel rozhleden. Ten převzal rozhlednu do správy a tak mohlo
27. června 2009 dojít k oficiálnímu otevření. Vysílač má celkovou výšku ke špici
55 metrů a z toho vyhlídkové patro je umístěno ve výšce 33 metrů nad okolním
terénem a poskytuje nádherné pohledy na Krkonoše a krajinu podkrkonoší. V
dáli je možné vidět západně Orlické hory či východně kozákovský hřbet a za
dobrého počasí i Ještěd. Vyhlídka bývá otevřena v turistické sezóně každou
sobotu – bližší informace viz oficiální stránky. K rozhledně je to nejblíže z
vlakové zastávky Levínská Olešnice (2 km) případně o něco dále ze stanice
Horka u Staré Paky (po zelené značce 3 km), příjemná je i procházka po zelené
turistické značce z centra Nové Paky (4,5 km).
Cesta: Pěšky: Nejblížší cesta je z vlakové zastávky Levínská Olešnice od které
se vydáme po silnici pod tratí po silnici asi 1 km k odbočce zelené turistické
značky z Nové Paky - Z Nové Paky se můžeme vydat po zelené turistické
značce kolem novopackého kostela směr Horka u Staré Paky - vzdálenost asi
4km Automobilem:Automobil je nutné zanechat někde v okolí, buď ve
Vidochově nebo dojet až do Levínské Olešnice a odsud je nutné jít k rozhledně
pěšky.

Poloha
GPS: 50°31'41.554"N, 15°32'26.545"E

Webové stránky
http://www.interregion.cz/turistika/vyhlidky_rozhledny/kozinec/kozinec.html
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Rozhledna Čeřovka
Rozhledna Čeřovka u Jičína je krásná nově opravená rozhledna, která nabízí
krásný pohled na Jičín a vrch Veliš. Rozhledna byla postavena roku 1843.
Během dalších let se na rozhlednu zapomnělo a hrozilo jí zřícení. Na konci 19.
století byla ale postavená mohutná věž. Dnes je rozhledna čerstvě po
rekonstrukci. Výška rozhledny je 8 metrů a na nejvyšší plošinu vede 60 schodů.
Rozhledna se nachází na vrchu Čeřovka na sever od Jičína. Z Jičína je
dostupná po modré turistické značce.

Poloha:
GPS: 50°26'41.135"N, 15°21'36.592"E

Návštěvní doba:
Rozhledna je volně přístupná pouze v letní sezóně.

Webové stránky:
http://www.rozhlednyunas.cz/rozhledny/cerovka-u-jicina/
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Rozhledna Tábor u Jičína
Vrch Tábor (678 m) je dominantou okolí Lomnice nad Popelkou. Původní
název tohoto vrchu byl Chlum. Současný název vznikl v době husitského
revolučního hnutí, kdy se tu shromažďoval lid podobojího vyznání. Nutno
podotknout, že současné stavby stojící na jeho vrcholu, tedy rozhledna, penzion
a restaurace, nejsou zdaleka prvními stavbami, které zde byly postaveny.
Opravdu, vrchol Tábora, má dlouholetou tradici rozličných staveb. V průběhu
staletí zde tak stály jak stavby církevní, tak vyhlídkové.

Poloha:
GPS: 50°26'41.135"N, 15°21'36.592"E

Webové stránky:
http://www.atlasceska.cz/liberecky-kraj/rozhledna-tabor-u-lomnice-nadpopelkou/
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PARDUBICKO
Kunětická hora
Nedaleko Pardubic vyrůstá ze
zlatavých a zelenavých lánů
kopeček. Nebýt toho, že okolní
rovinatý terén převyšuje o více než
osmdesát metrů, těžko by ho kdo
začal titulovat „hora“. Ale že se nad
krajinou tyčí do výše 305
nadmořských metrů a je z něj
nádherný výhled široko daleko,
říká se mu honosně Kunětická
hora. Místní lidé k němu mají vřelý
vztah a je to už nějaký ten pátek,
co si vysloužil přátelskou přezdívku
„Kuňka“. Před několika tisíci lety poskytla hora kámen na výrobu čepelí do
pravěkých zbraní, později místní hornina posloužila ke stavbě starých Pardubic.
Na Kuňce se těžilo až do roku 1920. Kdysi zaoblený kopeček vyhlodal lom,
který zapříčinil, že se část hradu, který siluetu hory dotváří asi od 13. století,
zřítila. Dnes je „Kuňka“ po rekonstrukci a její zdi si oblíbil „skutečný drak“.
Nevěříte? Přijeďte se podívat. Je to ještě mládě, tak žádný strach. Povídá se,
že se Kunětická hora jednou do roka otevírá. V jejích útrobách pak prý můžete
projít podzemním bludištěm, které kromě bohatě zdobených chodeb tvoří
monstrózní sály se zlatavými stropy a stěnami vykládanými drahým kamením. V
honosném labyrintu bloudí přízraky podvedených mnichů z nedalekého
opatovického kláštera, který byl vypálen husity v roce 1420. Hledají poklad, o
který přišli vlastní vinou.

Poloha
GPS: 50°4'47.734"N, 15°48'47.588"E

Webové stránky
http://www.hrad-kuneticka-hora.cz
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Pardubický zámek
Panské sídlo doloženo archeologicky od konce 13. stol., později gotický vodní
hrad, přestavěný na rozlehlý renesanční zámek Pernštejnů. Od r. 1560 majetek
královské komory, od r. 1920 Musejního spolku. Po 20 letech uzavření
postupně rekonstruován a zpřístupňován.
Mohutné valové opevnění s nárožními rondely a hradbou na úpatí. Zámecký
areál je urbanisticky spjat s historickým jádrem města. Část objektu zámku
příležitostně využívá těž Východočeská galerie se sídlem v městském domě U
Jonáše. Panské sídlo doloženo archeologicky od konce 13. stol., později
gotický vodní hrad, přestavěný na rozlehlý renesanční zámek Pernštejnů. Od r.
1560 majetek královské komory, od r. 1920 Musejního spolku. Po 20 letech
uzavření
postupně
rekonstruován
a
zpřístupňován.
Mohutné valové opevnění s nárožními rondely a hradbou na úpatí. Zámecký
areál je urbanisticky spjat s historickým jádrem města. Část objektu zámku
příležitostně využívá těž Východočeská galerie se sídlem v městském domě U
Jonáše.

Poloha
GPS: 50°2'27.89"N, 15°46'35.111"E

Webové stránky
http://vylety.kdykde.cz

Otevírací doba
Otevřeno denně od 10 do 18 hod kromě pondělí
Knihovna Východočeského muzea, badatelské dny: Út, Čt 9-17 hod.
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Koupaliště Cihelna
Koupaliště najdete na pravém břehu
řeky Labe, nedaleko soutoku s řekou
Chrudimkou. Pokud přijíždíte autem,
odbočte na světelné křižovatce v
Polabinách z Hradecké ulice směrem
k Univerzitě, u restaurace "U Josefa"
odbočte vpravo a až dojedete ke
zdymadlu, dejte se vlevo. Cesta Vás
pak dovede až k bráně koupaliště.

Nabízené atrakce
1. 2 paralelní skluzavky 25m dlouhé
2. 2 paralelní tobogány 105m dlouhé
3. skokanský bazén s tlakovými okny
4. 2 masážní vany pro 5 osob
5. divoký kanál
6. stěnový vodopád
7. chliče vody (masážní trysky)
8. vodní hříbek a deštník
9. stěnové masáže
10. dětský bazén
11. občerstvení
12. minigolf a stolní tenis
13. plážový volejbal

Poloha
GPS: 50°3'2.851"N, 15°46'29.499"E

Webové stránky
http://www.koupalistepardubice.cz
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Perníková chaloupka Pardubice
Muzeum perníkářského umění se sice může v oficiálních publikacích pěkně
vyjímat, nicméně pro Perníkovou chaloupku je to podtitul trochu nevhodný. V
budově někdejšího loveckého zámečku se totiž nachází pohádkově pojatá
expozice s nefalšovanou ježibabou a vězením pro zloděje perníku. Užije si zde
celá rodina, což se o obvyklém muzeu říci většinou nedá.

Co zde uvidíte?
Přímo u vchodu vás láká ohniště 12
měsíčků, o kousek dál pak jabloň
Frňákovník či pichlavá past na Růženku.
Odkaz na pohádku tu zkrátka najdete
všude. Máte-li menší děti, neměli byste
vynechat prohlídkovou trasu
specializovanou na skřítky, všem
ostatním pak doporučuji výpravu do světa
perníku. V první místnosti vás u velmi
pěkného modelu perníkové chaloupky
vyzkouší „pohádková babička“ z pohádky o Jeníčkovi a Mařence. Zároveň se
dozvíte o různých světových mutacích tohoto námětu, kde se liší nejenom
stavební materiál chaloupky (od piškotu po lízátka), ale také samotné dějství.
Jakmile projdete strašidelnou chodbou a zaklepete na blízké dveře, otevře vám
nefalšovaná ježibaba. Nesmíte se však leknout, že je fousatá. To jsou prý
všechny starší 500 let. Tato dáma vás zasvětí do tajů pečení perníku a ukáže
vám poměrně obsáhlou výstavu dekorativních perníků, často vytvořených z
historických forem. Pokud byste si chtěli odnést víc, než jen medový perník,
který dostanete během prohlídky, můžete si ho také zakoupit přímo u ježibaby,
případně v pokladně.
Návštěvní doba:
Po-Ne: 9-17 hodin (celoročně)
Vstupné: 25 Kč
Poloha:
GPS: N: 50°4'42.32", E:15°48'23.9"

Webové stránky:
http://www.tipynavylet.cz
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Golf Resort Kunětická Hora
Multifunkční sportovní areál Golf Resort
Kunětická Hora se nachází v těsné blízkosti
obce Dříteč, mezi krajskými městy
Pardubice a Hradec Králové. Přestože je
areál snadno dostupný z obou krajských
měst, je umístěn mimo frekventované komunikace a poskytuje dostatek
příležitostí k aktivnímu a sportovnímu využití volného času. Podle projektu
světově uznávaného architekta Grahama Marshe vzniklo na ploše 140 ha
mistrovské 18-jamkové hřiště se všemi parametry moderního golfového areálu
evropského standardu. Celá hrací plocha je zkonstruována kolem rozlehlých
jezer a pro její design je typické množství členitých písečných bunkerů, zvlněné
fairwaye a víceúrovňové greeny. Nabídka služeb a sportovních aktivit, které
areál poskytuje je dostatečně široká pro všechny věkové i výkonnostní
kategorie rekreačních sportovců.

Golf Resort nabízí:
·

18 – jamkové mistrovské
golfové hřiště par 72

·

Tréninkové centrum – driving
range, chipping green, putting
green, cvičné bunkery

·

Greengolf learning academy –
Golfová akademie a výukové
centrum

·

Indoorgolf centrum – 4 golfové simulátory

·

Golf shop a prodejnu sportovních potřeb

·

Půjčovna sportovních potřeb

·

Restaurace se 120 místy s terasou

·

Meeting room

·

HOTEL s kapacitou 60 lůžek
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Poloha:

Webové stránky:

GPS: 50°6'41"N, 15°49'10.999"E

http://www.dritec.cz

Bohdanečské rybníky
Jedná se o soustavu cca 25ti rybníků, situovaných do rovinaté Polabské nížiny
severozápadně od Pardubic a Lázní Bohdaneč. Je to pozůstatek téměř 500 let
staré a mnohem rozsáhlejší rybníční soustavy, kterou zde kdysi založili páni
zdejšího kraje - Pernštejnové. Všechny jsou propojeny a napájeny tzv.
Opatovickým kanálem, unikátní stavbou, která začíná i končí v Labi (Opatovice
n/L. a Semín), dnes je to národní kulturní památka a rovněž je hojně využíván
vodáky. V jejich okolí je ideální terén pro odpočinkovou turistiku a cykloturistiku,
je to zde velmi malebné od brzkého jara do pozdního podzimu. Potkáte zde
volavky popelavé i bílé, čápa černého a vzácné divoké husy, v okolí jsou borové
lesy na pískách plné hub a borůvek. Na podzim se u několika z nich pořádají
proslulé a oblíbené výlovy ryb.

Poloha:
GPS: 50°7'2.161"N, 15°51'4.415"E

Webové stránky:
http://www.tipynavylet.cz/misto-bohdanecske-rybniky
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KRÁLOVÉDVORSKO
Zoo Dvůr Králové nad Labem
ZOO Dvůr Králové má více než 60letou historii. Během této doby se změnila
z původního malého zookoutku v jednu z největších zoologických zahrad
v Česku a jednoho z nejvýznamnějších chovatelů afrických zvířat ve světě.
Královédvorská zoologická zahrada vznikla na území původního soukromého
parku s kopií renesančního zámku v blízkosti Vídně. Zoo byla oficiálně otevřena
pro veřejnost dne 9. května 1946 na ploše pouhých 6,5 ha. V současné době
dosahuje královédvorská zoo výjimečných světových úspěchů v chovu
nosorožců, žiraf, zeber, buvolů a řady druhů antilop. ZOO zajišťuje projížďky po
safari, ekologické vzdělávací programy, firemní akce. Naleznete zde unikátní
kolekce afrických zvířat, tropické pavilony, ptačí a vodní svět, lidoopi, šelmy,
sloni.

Otevírací doba
denně od 9h – 17h

Vstupné
Plné vstupné140 Kč
Snížené vstupné 95 Kč
Dětské vstupné 50 Kč
Rodinné vstupné 420 Kč
Pes 50 Kč

Webová stránka: http://www.zoodvurkralove.cz/cs/
Kontakt
E-mail: info@zoodvurkralove.cz
Tel.: +420 499 329 515

Poloha
50°26'4.06"N, 15°48'5.973"E

64

Zvičina
Nejkrásnější výhled do okolí i na naše nejvyšší české hory Krkonoše je z
vrcholu Zvičiny.
Do královédvorského údolí shlíží Zvičina z výšky 671 metrů a je tak nejvyšším
kopcem 17 km dlouhého horského hřbetu. Působivější než výška absolutní je
výška relativní. O 300 m převyšuje Dvůr Králové nad Labem a o 330 m
Miletínskou kotlinu. Zvičina byla cílem srazů, poutí a dodnes patří k
nejčastějším místům výletů na Královédvorsku

Poloha:
GPS: 50°27'26.934"N, 15°41'40.065"E

Webové stránky:
http://zvicina.eu/
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KRKONOŠE
Skiareál Benecko
Skiareál Benecko nabízí vyznavačům sjezdového
lyžování 8 lyžařských vleků s pravidelným
udržováním sjezdovek, má ideální podmínky pro
děti, začínající lyžaře a snowboardisty.

Harrachov
Jedno z hlavních krkonošských středisek se
sjezdovkami všech stupňů obtížnosti, skokan
skými můstky i běžeckými závodními tratěmi.
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Černá hora – Janské Lázně
Středisko zimních sportů ve východní části Krkonoš, v
údolí Janského potoka pod Černou horou (1 299
m.n.m.).

Mladé buky
Lyžařský areál s ambicemi poskytovat nejlepší služby
lyžařům všech úrovní. Osm vleků a sjezdovky různé
obtížnosti, U-rampa, snowpark s 8 překážkami a třemi
skoky, Kidpark nejen pro nejmensí, technické
zasněžování, kvalitní večerní osvětlení celého areálu a
parkoviště zdarma přímo v
areálu.

Pec pod

Sněžkou

Známé středisko pod
- Sněžkou, které
ideální s něhové

nejvyšší horou České republiky
poskytuje díky své poloze
podmínky 5-6 měsíců v roce.

Rokytnice nad Jizerou
Jedno z největších lyža řských center v Krkonoších, které nabízí
možnost velkého výběru svahů různé náročnosti pro začátečníky i
zdatné lyžaře.

Špindlerův mlýn
Známé mezinárodní zimní středisko v centrální
části Krkonoš s vynikajícími podmínkami jak pro
sjezdové, tak pro běžecké lyžování.

Herlíkovice
Nově zmodernizovaný
místo na českém trhu a
nejnavštěvovanější
Moderní dopravní zařízení
doprovodných služeb ve
úrovni. Velký důraz je
bezpečnostní prvky v

skiareál zaujímá přední
patří mezi
skiareály v Čechách.
a kvalita nabízených
skiareálu jsou na vysoké
kladen také n a
celém areálu.

Paseky nad Jizerou
Skiareál v němž naleznete lyžařské školy, ski servisy,
půjčovny sportovního vybavení, občerstvení.
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Skanzen Ostrá
Nedaleko od Lysé nad Labem se nachází hned dvě místa dávající vzpomenout
na zajímavý život našich předků. V Ostré si může každý návštěvník tamní
středověké vesnice udělat letmou představu o nelehkém životě středověkých
řemeslníků, dozvědět se něco o ekologickém pěstování zeleniny, květin a bylin
a ochutnat některou ze staročeských kulinářských specialit. Muzeum se dělí na
dvě části, v první se setkáme s prostými lidovými domy a v druhé s
honosnějšími panskými stavbami a obydlími řemeslníků. Některé domy si
můžete prohlédnout jenom zvenku. Převážná většina z nich je vybavena
původním zařízením včetně nábytku, nádobí a nářadí. V dalších jsou tématicky
uspořádané expozice (včelařství, kuchyně a bylinky, prádelna a další). Před
chalupami jsou často umístěny takzvané babiččiny zahrádky podobné těm, v
jakých hospodyně pěstovaly různé koření, léčivé byliny i okrasné květiny.
Vyzkoušet si zde můžete výrobu mýdla a svíček z včelího vosku. V Ostré však
není pouze středověká vesnice, ale i 18 hektarů zahrad, na nichž se pěstují
nejrůznější byliny bez chemických postřiků nebo hnojiv. Celá zahrada má jak
okrasné, tak produkční části, které se mezi sebou prolínají.

Webové stránky:

Poloha:

http://www.ceskenoviny.cz

50°10'49.572"N, 14°53'34.426"E
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Bozkovské jeskyně
Bozkovské dolomitové jeskyně jsou jediné zpřístupněné jeskyně na severu
Čech. Díky bohaté výzdobě však nemají problém přilákat milovníky podzemní
říše z krajin mnohem vzdálenějších. Nachází se zde největší podzemní jezero
v Čechách. Pro svou jedinečnost byly tyto jeskyně vyhlášeny Národní přírodní
památkou. Labyrint chodeb krášlí krápníky a charakteristické křemenné lavice,
římsy a lišty. Vystupují ze stěn i stropů ze všech stran a popouštějí uzdu naší
fantazii. Až díky lidské obrazotvornosti získaly jména jako Hřebínek, Anděl,
Panenka, Tři králové, Přilba či Betlém.

Webové stránky:

Poloha:

http://www.bozkovske-jeskyne.cz

GPS:50°37'17.047"N, 15°36'46.652"E

Návštěvní doba:
leden – březen: po – zavřeno
út – pá – 8:00 – 15:00
so – ne – zavřeno
duben – červen: po – zavřeno
út – pá – 8:00 – 16:00
so – ne – 8:00 – 16:00
červenec – srpen: po – zavřeno
út – pá – 9:00 – 17:00
so – ne – 9:00 – 17:00
září – říjen: po – zavřeno
út – pá -. 8:00 – 16:00
so – ne – 8:00 – 16:00
listopad – prosinec: po – zavřeno
út – pá – 8:00 – 15:00
so – ne - zavřeno
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NYMBURSKO
Skanzen Přerov nad Labem
Zdejší skanzen, čtvrtý v Evropě, vznikl na konci 19. století z iniciativy majitele
přerovského panství, jímž byl příslušník toskánské větve Habsburků,
mořeplavec a etnograf arcivévoda Ludvík Salvátor Toskánský. Ten nechal
upravit stavbu z počátku 18. století, bývalou panskou kovárnu a rychtu, na
”staročeskou chalupu“ a vybavit ji národopisnými předměty, pocházejícími z
obce a okolí.
V sedmdesátých letech 20. století se staly součástí polabského skanzenu další
panské stavby – myslivna s hospodářským dvorem a bývalá bednárna s
přilehlými zahradami. V současné době je v muzeu celkem 32 objektů, z toho 7
chalup, 6 špýcharů a 2 stodoly. V zařízených interiérech a v dlouhodobých i
sezónních národopisných výstavách je předváděn život venkovského lidu ve
středním Polabí od konce 18. do poloviny 20. století. Součástí polabského
skanzenu je i stará škola a ”zahrádky našich babiček“.

Otevírací doba během roku
Od dubna až do října, od úterý do nedělě, od 9:00 do 17:00

Otevírací doba v prosinci
otevřeno po dobu vánoční výstavy, pátek, sobota i neděle od 10:00 do 16:00

Vstupné
dospělí 50,- Kč, děti, vojáci, důchodci, invalidé 30,- Kč.

Kontakt
skanzen@polabskemuzeum.cz
tel: +420 325 565 272

Poloha
50° 9' 39.99" N, 14° 49' 25.73" E

Webové stránky
http://prerovnl.cz
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KOLÍNSKO
Řepařská Drážka Kolín
Polabské řepařské drážky vznikaly na přelomu 19. a 20. století a jejich délka
dosáhla více než 130 km. Jednalo se o drážky vycházející z Kolína, Vlkavy,
Křince, Kopidlna, Dymokur a Liběvsi. Po drážkách byla dopravována cukrová
řepa do jednotlivých cukrovarů.
Nejstarší drážkou tohoto typu byla právě kolínská řepařská drážka postavená v
roce 1894. Vedla z Kolínského cukrovaru, který stál v místě dnešní Elektrárny
Kolín a.s., do Františkova (Ovčáry), do Býchor a až do Jestřábí Lhoty. Celková
délka trati dosáhla 10,6 km, odbočka do Františkova měřila dalších 0,9 km. Ke
svému účelu sloužila drážka téměř 70 let.
Znovu obnovená část trasy nejstarší polabské řepařské drážky nabízí příjemný
výlet vlakem taženým parní nebo dieslovou lokomotivou po úzkorozchodné trati.
Navštívit zde můžete muzeální expozici zaměřenou na historii Kolínské
řepařské drážky, ostatních polabských řepařských drážek a pěstování a
zpracování řepy. K dispozici je také bufet a dětské hřiště s trampolínou.
Jezdí při pravidelných víkendových jízdách od května do prvního víkendu v
říjnu. Vyjíždí se vždy v celou hodinu od 10 do 16 hodin, o prázdninách do 17
hodin. Jízdy na objednávku je možno sjednat na jakýkoliv den v týdnu.
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Kontaktní adresa
Klub pro obnovu Kolínské řepařské drážky, o.s.
Ovčárecká ul. 554
280 00 Kolín
+420 602 450 968
+420 602 655 268
reparskadrazka@centrum.cz
http://www.zeleznicka.bloudil.cz

Poloha 50°3'9.999"N, 15°13'26.999"E

ČESKÝ RÁJ
Zámek Hrubá skála
Zámek Hrubá Skála je umístěn na vrcholcích mohutných pískovcových skal v
romantickém prostředí Českého ráje asi 10 kilometrů od Turnova. Původní hrad
ze 14. století byl později přestavěn na renesanční zámek a následně
regotizován. S dostatkem původních zámeckých prostor, sálů, salónků a
profesionálním zázemím.
Zámek nyní slouží jako hotel a nabízí prostory pro konference, kongresy,
školení, svatby a další společenské události.

Kontakt
Telefon: +420 481 659 111
E-mail: sales@hrubaskala.cz

Poloha
50°32'41.377"N, 15°11'42.398"E

Webové stránky
http://hrubaskala.cz/
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Trosky
Hrad Trosky je jedním z nejnavštěvovanějších hradů v České republice. Tato
památka je zasazena do malebné krajiny Českého ráje, který se stal ostrůvkem
klidu a pohody s nádhernou přírodou a dobrými lidmi. Trosky tvoří dvě věže
Panna a Baba, které slouží jako rozhledny. Provoz hradu je bez průvodce,
individuální. V případě zájezdů nebo větších skupin osob nad 25 návštěvníků
se v letních měsících správa hradu snaží zajistit výklad o dějinách a samotném
hradu brigádními silami. Za příznivého počasí lze odsud spatřit např. města
Prahu, Mladou Boleslav, Turnov i Rovensko p.T., dále České středohoří,
Lužické a Jizerské hory, Krkonoše, velkou část Českého ráje a mnoho krásných
míst v okolí, které po prohlídce hradu můžete jako turisté navštívit.

Otevírací doba
duben a říjen - pouze SO, NE, svátky
08,30 - 16,00
květen až srpen - úterý až neděle
08,30 - 17,30
září - úterý až neděle
08,30 - 16,00

Vstupné
Plné 50 Kč, zlevněné 35 Kč, děti do 6ti let zdarma, psi 10 Kč

Kontakt
Telefon : 481 313 925
E-mail: hrad@trosky.cz

Webové stránky
http://www.trosky.cz/

Poloha
50°30'58.05"N, 15°13'50.92"E
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