
Greenway Labe 

Dálková trasa Greenway Labe, která je na německém 
území známá pod názvem elberadweg, je jednou z nejna-
vštěvovanějších stezek v německu a je také součástí sítě 
evropských tras euroVelo. Začíná ve Špindlerově Mlýně 
a pokračuje až do Hamburku. na její trase leží řada zají-
mavých míst a historických měst, mezi něž patří i Hradec 
Králové a jeho okolí. na průjezdu Hradcem Králové oceníte 
nenásilné spojení volné přírody, městské zeleně a skvostů 
historické i moderní architektury.

Po Greenway Labe HraDceM KráLoVé
Od jezu v Předměřicích nad Labem vás povede Greenway 
Labe po levém břehu řeky ke kamennému mostu na Plác-
kách z dílny architekta F. Sanderse. Za ním pokračujete po 
pravém břehu až do samotného centra Hradce Králové. Za 
Tyršovým mostem můžete na druhé straně řeky obdivovat 
národní památku – secesní budovu Muzea východních Čech 
od arch. J. Kotěry. Minete Pražský most a po Tylově nábřeží 
dojedete k mostu Hučák a Sanderově elektrárně na Labi. 
Zde je možné odbočit doleva do Jiráskových sadů k soutoku 
Labe s řekou Orlicí. Jinak vás cesta povede dál pod mostem 
U Soutoku k fakultní nemocnici, kde přejedete zpět na levou 
stranu Labe. Pokračujete zahrádkářskou kolonií do Třebše, 
kde se napojíte na silnici do Vysoké nad Labem. Odtud se 
po Greenway Labe vydáte dále na Pardubice přes hrad Kuně-
tická hora. 

ráj cyKListů
Město Hradec Králové je díky rovinatému rázu ideálním mís-
tem pro cyklistiku. Najdete zde velké množství bezpečných 
cyklostezek, ubytování a stravování certifikované známkou 
Cyklisté vítáni, cykloservisy i půjčovny kol. Každoročně tu 

probíhají cyklistické akce, 
jako např. zářijové „Město na 
kolech“. Během víkendů se 
můžete se svým kolem přepra-
vovat městskou hromadnou 
dopravou, v průběhu letních 
prázdnin je tato služba posky-
tována každodenně. Jste-li 
příznivci odpočinku v přírodě, 
můžete zavítat do oblasti 
městských lesů, které nabízejí 
množství příjemných tras k pro-
jížďkám i procházkám. Díky 
počtu cyklistů si vysloužilo pře-
zdívky „Malá Čína“ nebo „Malé 
Holandsko“. 

HVěZDárna a PLanetáriuM
Kromě tradičních projekcí hvězdné oblohy speciálním daleko-
hledem nabízí ukázky objektů večerní oblohy. Pro děti je při-
praven program s astronomickou pohádkou. Projít se můžete 
i po naučné Planetární stezce.
Kontakt:  +420 495 264 087, www.astrohk.cz

GaLerie MoDerníHo uMění 
Galerie moderního umění patří 
k nejvýznamnějším galeriím v České 
republice. Základní expozice je zamě-
řená na české výtvarné umění  
20. století. 
Kontakt:  +420 495 514 893, 
www.galeriehk.cz

obří aKVáriuM
Obří akvárium s podvodním tunelem 
nabízí návštěvníkům bezprostřední 
kontakt s tropickou přírodou. V ob-
jektu se též nachází sportoviště 
s ricochetovým kurtem, saunou a po-
silovnou.
Kontakt:  +420 495 534 555, 
www.obriakvarium.cz 

jirásKoVy saDy
Jsou vybudovány na trojúhelníkovém 
území tvořeném soutokem řek Labe 
a Orlice. Najdeme zde četné vzácné 
dřeviny, hudební pavilon, zbytky pev-
nostního opevnění a dřevěný kostelík 
sv. Mikuláše z počátku 16. století. 
otevírací doba: duben až září 6–21 h, 
říjen až březen 6–16 h

ProcHáZKoVé oKruHy Historic-
KýM a MoDerníM MěsteM
První okruh začíná před Bílou věží, 
druhý pak před budovou Muzea 
východních Čech. Na obou trasách 
naleznete celkem 24 informačních 
zastavení. 

sLužby Pro cyKListy

ubytoVací ZaříZení cyKListé Vítáni
PenZion u ZeZuLáKů
Na hrázce 1123,  +420 495 263 514, 
www.uzezulaku.cz 
ubytoVna u MLejna
Zámostí 261,  +420 777 161 457, 
www.ubytovnaumlejna.cz

straVoVací ZaříZení cyKListé Vítáni
restaurace tenis KLub
Zámostí 684,  +420 495 270 636,  +420 604 890 821

serVis KoL
aGit sPort 
S. K. Neumana 725,  +420 495 534 196
cyKLo PoKr
Tylovo nábřeží 296,  +420 495 510 359, www.cyklo-pokr.cz

PůjčoVny KoL
KuLHáneK VojtěcH
třída Karla IV. 662/16,  +420 495 220 411, 
www.vseprokolo.cz 
sPorteM 
Štefánikova 457,  +420 604 164 390, www.sportem.info
b&K tour 
SNP 699,  +420 495 408 198, www.hradecko-info.cz

KráLoVéHraDecKé 
ZajíMaVosti

bíLá Věž
Původně renesanční zvonice byla 
dokončena v roce 1589. Součástí 
věže je druhý největší zvon v Če-
chách – Augustin. Zajímavostí 
zůstává neobvyklé měření času – 
velké ručičky ukazují hodiny, malé 
minuty. Výška věže je 71,5 metru.
Kontakt:  +420 495 513 966,  
www.adalbertinum.cz 

MuZeuM VýcHoDnícH 
čecH
Monumentální budova muzea, 
národní kulturní památka, 
byla realizována podle plánů 
architekta Jana Kotěry v letech 
1909–1912. Uvnitř muzea si 
můžete prohlédnout tři inter-
aktivní modely města z doby 

středověku, vojenské pevnosti 
a moderního města na počátku 20. století.
Kontakt:  +420 495 512 391, www.muzeumhk.cz  

MěstsKé LáZně –  
aquacentruM
Městské lázně jsou významnou 
památkou moderní architektu-
ry z 30. let minulého století. 
Uvnitř se nachází zábavní vod-
ní park s množstvím atrakcí 
a s dodnes funkčním tech-
nickým unikátem – umělým 
mořským vlnobitím. Navštívit 

můžete i přilehlý padesátimetrový plavecký bazén.
Kontakt:  +420 495 404 444, www.snhk.cz

LabsKé KoLesoVé  
ParníčKy
Unikátní kolesové parníky Pri-
mátor či Královna Eliška a Pi-
rátská plachetnice neohroženě 
brázdí řeku Labe. Hodinová 
okružní plavba umožňuje ori-
ginální pohled na královéhra-
decké dominanty a romantická 
zákoutí labských břehů. 
Kontakt:  +420 777 009 143, www.paroplavba.wz.cz

Pro lepší orientaci jsou trasy vybaveny šipkami na obrub-
nících chodníků. Celková doba procházek je cca 90 a 120 
minut.
Kontakt: www.hradeckralove.org, www.ic-hk.cz
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Město Hradec Králové, ležící na soutoku 
řek Labe a Orlice, patří k nejvýznamnějším 
městům v České republice. Historie jeho 
osídlení sahá až do období pravěku, první 
písemnou zmínku nalezneme v listině krá-

le Přemysla Otakara I. z roku 1225. Se svými téměř 
100 tis. obyvateli, architektonickými skvosty a množ-
stvím zeleně je právem metropolí východních Čech 
označovanou přívlastkem „Salón republiky“.   
www.hradeckralove.org 

informační centra města Hradec Králové
Gočárova 1225,  +420 495 534 482
Velké náměstí 165,  +420 495 580 492
www.ic-hk.cz

Greenways jsou trasy, komunikace nebo 
přírodní koridory využívané v souladu 
s jejich ekologickou funkcí a potenciá-
lem pro sport, turistiku a rekreaci. Jejich 
budováním a propagací se v ČR zabývá 
nadace Partnerství v rámci svého pro-
gramu Greenways. Generálním partne-

rem programu Greenways je Nadace České spořitelny. 
www.nadacepartnerstvi.cz, www.greenways.cz

trasy MěstsKýMi Lesy

MěstsKé Lesy
Lesní pozemky Hradci Králové daroval v roce 1307 král Al-
brecht Habsburský. V průběhu staletí město jejich rozlohu 
zvětšovalo a dnes již vlastní na 3850 ha. Nabídka možností, 
jak zde trávit volný čas, je nepřeberná: pěší toulky, cyklistické 
výlety, in-line bruslení, relaxace v koňském sedle, cesty za po-
znáním, koupání, rybaření, houbaření, zimní trasy pro běžka-
ře, sáňkování nebo bruslení na zamrzlých rybnících. V oblasti 
městských lesů najdete upravené cesty, tichá zákoutí potůč-
ků, klenuté mostky a altány nebo odpočívky pro vaše pohodlí. 
Přijměte tedy naše pozvání.

tiPy na trasy
trasa VýsKyt 
(22 km, nenáročná, vhodná i pro silniční kola) – hlavním cí-
lem na této trase je výletní restaurace na Kolibě a také ranč 
v Bělečku.

trasa ŠanoVec 
(23 km, středně náročná, vhodná pro treková kola) – zavede 
vás až na Stříbrný rybník, který zvláště v letních měsících 
nabízí příležitost pro klidnou rodinnou dovolenou uprostřed 
nádherné přírody na pomezí přírodního parku řeky Orlice 
a městských lesů. 

trasa Mtb 
(20 km, náročná, vhodná pro horská kola) – uspokojí cyklisty, 
kteří preferují sportovní vyžití v přírodě.  

Všechny trasy vedou po zpevněných lesních cestách (štěrk, 
písek), frekventovanější úseky jsou asfaltované. Podrobný 
popis jednotlivých tras a zajímavostí na nich naleznete v 
tištěné Orientační mapě Městských lesů, kterou si můžete 
vyzvednout v informačních centrech v Hradci Králové nebo 

ve speciálních boxech na informačních tabulích umístěných 
přímo v Městských lesích. V elektronické verzi je pak ke sta-
žení na stránkách města www.hradeckralove.org.

Z Greenway Labe Do MěstsKýcH Lesů
Z Labské stezky se do Městských lesů nejsnadněji dosta-
nete při výjezdu v Třebši v ulici Labská louka. Zde přejedete 
silnici a vydáte se do mírného kopce po ulici Roudničská. 
Na vrcholu odbočíte doleva k dřevěnému kostelíku sv. Jana 
Křtitele, památce lidové architektury, a dále ke Hvězdárně 
a planetáriu a vyhlídce Nad Rozárkou. Poté pokračujete 
po zelené turistické trase ke kostelu sv. Antonína Poustev-
níka na Novém Hradci Králové. Zde se napojíte na modrou 
trasu, která vás po silnici dovede až k nejvýznamnějšímu ryb-
níku Městských lesů zvanému Biřička. Cíl mnoha Hradečáků 
a cykloturistů je zároveň počátečním bodem tras vedoucích 
Městskými lesy.

trasy V oKoLí Města

VýLet Do Historie 
(45 km, nenáročná trasa, silniční a treková kola)

turistické cíle
Trasa vás provede po vojenských památkách bitvy u Hradce 
Králové, poté si v Hořiněvsi prohlédnete rodný dům Václava 
Hanky, objevitele 
rukopisu Krá-
lovédvorského, 
a v závěru vás 
odmění návštěva 
jednoho z nej-
krásnějších zám-
ků romantické 
gotiky, Hrádku 
u Nechanic. 

Popis trasy
Z Hradce Králové vyrazíte po trase č. 24 do Lochenic, kde se 
napojíte na trasu č. 4283. V Čibuzi odbočíte doleva na tra-
su č. 4264 a pokračujete až do Smiřic, v nichž vás čeká 
prohlídka parku a barokní zámecké kaple s oltářním obra-
zem P. Brandla „Klanění tří králů.“ Od kaple se vydáte přes 
frekventovanou silnici E67 po místních asfaltkách na Rodov 
a Hořiněves. Cestou můžete spočinout pod 500 let starými 
hořiněvskými lípami a přímo v Hořiněvsi navštívit rodný dům 
Václava Hanky s expozicí. Po trase č. 4270 se dostanete 
do Máslojed, kde se u vojenského hřbitůvku napojíte na na-
učnou stezku bitvy roku 1866 „Les Svíb“. Vystoupáte na ná-
vrší Chlum na obhlídku válečného muzea, u kterého začíná 
i naučná stezka „Centrální bojiště Chlum“. Zdolat můžete 
i zdejší rozhlednu nebo se občerstvit ve výletním hostinci.
Poté pokračujete do nedaleké obce Chlum a dále do Vše-

star. Odtud vás cyklotrasa č. 4270 dovede přes Dolní Přím 
až do Hrádku u Nechanic, hlavní cíl trasy. Zpět do Hradce 
Králové se dostanete po trase č. 4200, která začíná přímo 
u Hrádku. V Radíkovicích odbočíte vlevo na trasu č. 181, 
která vás zavede do Stěžer. Odtud se vydáte po hlavní sil-
nici přímo do Hradce Králové. Zvýšené opatrnosti je třeba 
dbát zejména na kruhovém objezdu, na který narazíte cca 
po 1,5 km. 

KoLeM PísníKů na KuněticKou Horu 
(47,5 km, nenáročná trasa, silniční a treková kola)

turistické cíle
Trasa vede Východolabskou tabulí a Pardubickou kotlinou. 
Po cestě se vám nabízí možnost koupání v několika krásných 
písnících (písčitých rybnících) a také návštěvy hradu na Kuně-
tické hoře. 

Kunětická hora

Popis trasy
Okruh začíná v Hradci Krá-
lové v Třebši u informační 
tabule Greenway Labe. 
V prvním úseku kopíruje 
Greenway Labe do Vysoké 
nad Labem, kde zahnete 
doleva na trasu č. 4120. 
Ta vás provede příjemným 
zákoutím královéhradec-
kých lesů až na rozcestí, 

na němž se dáte doprava na trasu č. 4256 do Borku. Po stej-
né trase pokračujete do Rokytna, kde se napojíte na silnici 
II. tř. č. 298. Asi po 2 km sjedete doleva na asfaltku, která 
vás zavede do Bohumilče. Zde se napojíte na trasu 4125 
a užíváte si klidný průjezd polabskou krajinou přes Dražkov, 
Lukovnu do Sezemic, odkud vás čeká mírné stoupání. U kul-
turního domu zahnete doprava a po 2 km dorazíte k přívozu 
v Kuněticích. Před dalším úsekem se zde můžete občerstvit 
a nechat se uklidnit pohledem na řeku Labe a všudypřítom-
né rybáře. Dále pokračujete po neznačené silnici na Ráby. 
Po levé straně uvidíte letiště a po pravé se můžete kochat 
dominantou kraje – hradem Kunětická hora. Na křižovatce 
odbočíte doprava a po necelém kilometru dorazíte na parko-
viště pod Kunětickou horou. Vedle prohlídky hradu s nádher-
ným rozhledem do okolí můžete navštívit Muzeum Perníku 
a pohádek, projet se na koni anebo se občerstvit před další 
částí výletu, ve kterém nás čeká i mokré osvěžení. Od par-
koviště se na křižovatce vydáte po asfaltce směrem dolů 
do Kunětického lesa. Po 2 km dorazíte do Hradiště na Písku, 
kde přejedete frekventovanou silnici a pokračujete do Srchu. 
Zde se napojíte na cyklotrasu č. 4123, kterou budete násle-
dovat až na železniční přejezd ve Stéblové. Tam se napojíte 
na trasu č. 4039 vedoucí jak po asfaltkách, tak v po lesních 
cestách. Zanedlouho se octnete v malebném prostředí písči-

tých rybníků, tzv. 
písáků, kde se 
můžete po svém 
výkonu zchladit. 
Zpět do Hrad-
ce Králové se 
dostanete opět 
po trase č. 4039 
přes Čeperku, 
Opatovice nad 
Labem a Vysokou 
nad Labem.

na kole Hradcem Králové a jeho okolím  
po Greenway Labe

www.hradeckralove.org, www.greenways.cz


