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Řeka Labe pramení v Krkonoších na Labské louce 
ve výšce 1380 m.n.m. Na území ČR je délka Labe 
370 km. Labská stezka je mezinárodní cyklotrasou 
evropského významu.

V Německu je Labská cyklostezka (Elberdweg) dlou-
há 1165 km a je u našich sousedů hodnocena dlou-
hodobě jako nejoblíbenější cyklotrasa. V ČR pro-
chází Labská cykltrasa Ústeckým, Středočeským, 
Pardubickým a Královéhradeckým krajem.

Toto je již 3. aktualizované vydání atlasu Labské  
cyklotrasy v Královéhradeckém kraji. První vydání 
vyšlo v roce 2010.

Celý tok Labe
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Vysvětlivky:
 Labe
 úsek Labské cyklotrasy: Vrchlabí - Vysoká n/L, vyznačený jako č. 2

Labe od pramene v Královéhradeckém kraji

Vítejte na Labské cyklotrase
v Královéhradeckém kraji



Vyznačená ctgyklotasa č. 2 Vrchlabí - Kuks - Hradec Králové - Vysoká nad Labem

Cyklotrasy KRNAP č. 10, 11, 12, 13

Masarykova silnice ze Zlatého návrší na Mísečky - cyklotrasa KRNAP č.13

Podélný výškový profil str. 2
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Cesta z Horních Míseček na Rovinku

stav k 1.5.2013

Hradec Králové
Smiřice 14

Jaroměř 21 7
Heřmanice 28 14 7

Kuks 32 18 11 4
Dvůr Králové n.L. 40 26 19 12 8

Les Království 48 34 27 20 16 8
Nemojov 50 36 29 22 18 10 2
Hostinné 59 45 38 31 27 19 11 9

Kunčice n.L. 70 56 49 42 38 30 22 20 11
Vrchlabí 75 61 54 47 43 35 27 25 16 5

Vysoká n.L. 7 21 28 35 39 47 55 57 66 77 82
hranice kraje 10 24 31 38 42 50 58 60 69 80 85 3
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Úvodem... str. 4

Vážení turisté, cyklisté, vozíčkáři,

v této publikaci Vás seznámíme s průběhem a stavem cyklotrasy č.2 (původně 24), na území Královéhradeckého kraje. Stezka v celé České 
republice není dobudovaná, nicméně je vyznačená a sjízdná. Na území Královéhradeckého kraje je od roku 2009 hotový 4,5 km dlouhý 
úsek cyklostezky podle Labe v Hostinném a od roku 2013 je hotový také 26 km úsek bezpečné cyklostezky z Hradce Králové do Kuksu. Na 
německé straně, jako Elberadweg, pokračuje až do Cuxhavenu u ústí řeky Labe do severního moře. Každým rokem přibývají v ČR nové 
úseky.

Atlas nabízí aktuální informace o cyklotrase v roce 2013. Základní rozlišení cest je barevné. Červenou plnou čarou jsou označeny úseky 
vedené po silnicích se silným automobilovým provozem .Čárkovaná červená značí slabší provoz vozidel a čerchovaná je prašná silnice 
s minimálním provozem aut. Úseky cyklotrasy vedené odděleně a mimo automobilovou dopravu jsou fialové. Podle povrchu jsou potom 
rozlišeny na: plnou čáru (cyklostezka asfaltová nebo betonová), čárkovanou (šotolina nebo mlat) a tečkovanou (pěšiny a přírodní povrch) 
vhodný pro MTB. Vyznačení v mapách je doplněno fotografiemi vybraných úseků s číselnými odkazy v mapách. Po zkušenostech s po-
řádáním jízd Tour de Labe handicap uvádíme také základní orientaci při rozhodování pro vozíčkáře. Fialová plná značí vhodné úseky pro 
vozíčkáře (s výjimkou některých výjezdů u zdymadel, nájezdů na silnice apod.). Fialové úseky jsou použitelné rovněž pro in-line bruslaře. 
Značená Labská cyklotrasa 2 od Vysoké nad Labem přes Hradec Králové končí ve Vrchlabí u nádraží u restaurace Kufr. Bonusem autorů 
atlasu je popis cest k prameni Labe, a to jak pěšky, tak na kole, s dojezdem na Labskou boudu. V této části využíváme vyznačené cyklotrasy 
KRNAPU: CT10, CT11, CT12 a CT13. Celý horní úsek po cyklotrasách KRNAP do Vrchlabí je sjízdný na trekingových kolech.

Místy uvádíme varianty cesty i mimo značenou cyklotrasu po přírodním povrchu a mimo silnice. Předložením podrobných map, dáváme 
uživatelům atlasu možnost orientace v terénu ve vazbě na okolí, železnici apod. Podrobné mapy nabízejí příležitost volby trasy podle stavu 
počasí, druhu vybavení a schopností cyklistů, tvoření návratových okruhů apod. Na celé cyklotrase č.2 se postupně začínají otevírat nové 
úseky cyklostezek, umožňující bezpečný pohyb cyklistů. V letech 2010-2012 přibyly nové úseky zejména ve Středočeském a Ústeckém 
kraji. Dalším záměrem je vybudování cyklostezky podle řeky Labe mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. Tato publikace byla vydána u pří-
ležitosti otevření nového úseku cyklostezky Hradec Králové - Kuks. Následovat by mělo pokračování z Kuksu a Dvora Králové nad Labem 
směrem severním, kde je doposud značená stezka vedena hodně po silnicích. Sdružení Labská stezka ve spolupráci s KČT současně 
pracuje na vyhledání pěší dálkové trasy v koridoru Labe. Nejaktuálnější informace najdete na www.labskastezka.cz



str. 5

Cyklotrasa vedená po silnici

Asfaltový povrch - silný provoz mot. vozidel

cyklostezka – asfalt, úsek vhodný pro vozíčkáře

Cyklotrasa vedená mimo silnici

Cyklostezka - nezpevněná

Pěšina - přírodní povrch

Číslo Labské cyklotrasy KČT

Lanovka

Restaurace

Číslo silnice

Odbočka k zajímavostem

Cyklotrasy KRNAP

Penzion, hotel, nocleh

Infocentrum

Asfaltový povrch - slabý provoz mot. vozidel

Prašná se slabým provozem 

Klad listů Legenda

Zákaz vjezdu cyklistů

10

2

Klad listů, legenda



pramen LABE - 1380 m
Špindlerův Mlýn

str. 6



Ze Špindlerova Mlýna Labským dolem pěšky k prameni Labe.
Nejmalebnější pěší trasou k prameni Labe je tzv. stezka Buď fit kolem Dívčí lávky do Labského dolu. Zde cestou proti proudu uvidíte,  jak 
se říčka Labe během několika kilometrů postupně mění v potok. Asfaltová stezka až k Pudlavě je pohodlná, bezpečná, vhodná pro děti 
i seniory. Je možné si sem udělat také výlet na kole, ale musíme počítat s obrátkou u přítoku Pudlavy. Dál k prameni platí zákaz vjezdu 
cyklistů a cesta je pouze pro pěší (foto vpravo nahoře).
Procházka se v závěru Labského dolu změní v horskou túru a klikatou pěšinou vystupujeme strmě vzhůru. Kolem Labského vodopádu 
dorazíme k Labské boudě (ubytování, restaurace, úschovna kol). Z Labské boudy zbývá jen 1 km k prameni Labe. Pěšky lze jít také přes 
Mísečky po CT 12 nebo po sjezdovce (CT1A) či použít lanovku na Medvědín. 

1
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Most přes Labe - symbol Šindlerova Mlýna Pohled z mostu směrem k Labskému dolu Labský důl - Pudlava, konec stezky Bud´ fit.

Pohled přes vodopád do Labského dolu Labe na Labské louce na začátku své cesty U pramene Labe - znaky měst na Labi

Jak pěšky ze Špindlerova Mlýna k prameni Labe m
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Na fotografiích uvádíme různé typy znače-
ní, použitého na této cyklotrase v různých 
místech v roce 2013. Způsob značení by se 
měl v budoucnosti sjednotit. Na následují-
cích stránkách najdete navíc také popis cest 
k prameni Labe z Vrchlabí nebo ze Špindle-
rova Mlýna s využitím značených cyklotras 
KRNAP CT 10,11,12,13.

Značení použité mezi Mělníkem a Brandýsem n. L.
Původmí značení Labské cyklotrasy  

Vrchlabí-Vysoká n/L jako číslo 24

Od roku 2013 bude Labská cyklotrasa na 
území Královéhradeckého kraje od Vrchlabí do 

Vysoké nad Labem přečíslovaná na číslo 2.

Potvrzovací značka

Značení cyklotras KRNAP (Horní Mísečky) Značení KRNAP na rozcestí u Čtyř pánů

1
str. 8Popis cyklotrasy 2 a druhy značení v ČR
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Pod heslem „Rovné šance pro všechny“ pořádá sdružení Labská stezka jízdy Tour de Labe handicap  
a family  spojené s mapováním bariér. Jízdy jsou otevřené pro veřejnost a jsou zváni nejen vozíčkáři, ale  
i zrakově a jinak postižení. Projekt „Labská stezka - od pramene k moři, napříč Evropou - bez bariér“  
podporuje Ministerstvo pro místní rozvoj.

Tour de Labe handicap a family 2011 po přejezdu jezu na tvrzi Čelákovice s vedením města.

Labská stezka od pramene k moři napříč Evropou bez bariér 1
str. 9
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Labská stezka pro všechny
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Ze Špindlerova Mlýna na kole k Labské boudě: Startujete-li ze Špindlerova Mlýna, máte možnost vyjet lanovkou (s přepravou kol) na Med-
vědín (1235 m) a odtud pokračovat Masarykovou silnicí k Vrbatově boudě na Zlatém návrší. Sportovcům doporučujeme vyhlídkovou cyklotrasu 
KRNAPu č. 12, která je použitelná i pro pěší nebo vozíčkáře. Po ní dojedete na Horní Mísečky. Odtud lze pokračovat vlastními silami (CT 13) 
nebo použít autobus na Zlaté návrší. Od Vrbatovy boudy je možno dojet na kole až k Labské boudě. K prameni Labe se smí pouze pěšky nebo 
na vozíku. Kola je možno zamknout na rozcestí U čtyř pánů anebo uschovat na Labské boudě.  
Z Vrchlabí na kole k Labské boudě:  První možností je jízda podle Labe do Špindlerova Mlýna kolem Labské soutěsky a přehrady Labská. 
Zde je ale značný automobilový provoz. Je možný odklon z Labské výjezdem na Třídomí a Mísečky. Alternativou mimo silnici, ale s počátečním 
převýšením okolo 400 m, je cesta, kterou doporučujeme v opačném směru pro sjezd od pramene. Jízda po cyklotrasách KRNAP CT 10,11,12. 

1
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Hřebenová cesta ze Zlatého návrší

Přeprava kol na horní stanici lanovky na Medvědín

Labská bouda, v pozadí Sněžné jámy (září 2010)

Pohled z Masarykovy silnice na Kotelní jámy

Pramen Labe

Labská soutěska pod Špindlerovým Mlýnem

Na kole na Labskou boudu

11 12 13

14 15 16
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Cesta od pramene: Sjíždíte-li od pramene Labe přes Mísečky a Benecko, 
pak vás cyklotrasa KRNAP č. 10 dovede po přírodních cestách přes Kněžice 
kolem zámeckého parku do centra Vrchlabí.
Start značené cyklotrasy č. 2 je u železničního nádraží ve Vrchlabí. Garan-
tem značení a vedení trasy je Klub českých turistů a Královéhradecký kraj. 
Aktuální informace o stavu stezky, výstavbě, plánech a dokončení nových 
úseků najdete na stránkách Královéhradeckého kraje nebo na www.lab-
skastezka.cz. 
Z Vrchlabí je celá trasa vedena převážně po asfaltových komunikacích, 
v menší míře po šotolinovitých, hlinitých nebo travnatých úsecích. Některé 
části jsou již v podobě samostatné cyklostezky. Jedná se pouze o krátké 
úseky: Hostinné, průjezdy Hradcem Králové a některými dalšími městy. Vel-
ká část stezky je doposud vedena po frekventovaných silnicích.
Popis cesty po cyklotrase č. 2 z Vrchlabí do Kunčic:
Kolem závodu Škoda pojedeme po nové samostatné cyklostezce v typické čer-
vené zámkové dlažbě. Poté pokračujeme po místních komunikacích s malou 
intenzitou motorové dopravy do Kunčic nad Labem. Povrch je převážně as-
faltový nebo štěrkový, posléze v Kunčicích za přejezdem se mění na šotolinu.

Na mapě č. 2 je vyznačen průběh 
sjezdu z Benecka do Vrchlabí po 
cyklotrase KRNAP CT 10. Tento 
úsek je sjízdný i pro handbiky, 
povrch je zpočátku živičný, později 
štěrkopískový.
Trasa přes Vrchlabí není značena. 
K orientaci lze použít mapy města 
z infocentra.
Od závodu Škoda začíná oddělená 
cyklostezka, na níž je pro vozíčkáře 
jízda bezpečná.
Následující úsek do Kunčic vede po 
málo frekventovaných místních ko-
munikacích převážně s asfaltovým 
nebo štěrkovým povrchem.

CESTY PRO 
VOZÍČKÁŘE

Sjezd z Benecka do Vrchlabí (CT 10) Lidová architektura na náměstí ve Vrchlabí Start značené CT 2 (Vrchlabí u nádraží)

Vrchlabí - popis cesty 2
str. 13
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Vrchlabí je vstupní brána do nejvyšších českých hor Krkonoš. V centru jsou zachované bloky původní 
dřevěné lidové architektury a novogotický kostel sv. Vavřince. V objektu bývalého kláštera je umístěna ex-
pozice přírody KRNAP. Město je velmi snadno dostupné automobilovou, autobusovou i vlakovou dopravou, 
v blízkosti města je  sportovní letiště. Návštěvníci mohou využít v létě cyklobusy vybavené pro přepravu kol.

Infocentrum sídlí
ve staré radnici na náměstí. 
Krkonošská 8
543 01 Vrchlabí
tel. +420 499 405 744
e-mail: info@krkonose.eu
www.muvrchlabi.cz
www.krkonose.eu

Správa KRNAP systematicky pracu-
je na zpřístupnění Krkonoš pro 
tělesně postižené osoby. Výsled-
kem této snahy je vyznačení deseti 
cest „TOP TEN“ pro vozíčkáře.
Na vytipování vhodných cest se 
podíleli členové Klubu vozíčkářů 
Trutnov.
Stav cest a bariér na trasách a 
v objektech služeb mapovalo 
následně občanské sdružení Lab-
ská stezka při jízdách Tour de 
Labe 2010-2013.

CESTY PRO 
VOZÍČKÁŘE

Vrchlabský zámek,renesanční dominanta města.

Vrchlabí 2
str. 14460 m n. m.
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Původní 
dřevěné domy 
v centru 
Vrchlabí jsou 
dnes využity 
pro obchůdky.

Některé zajímavosti v místě
Zámecký park byl založen spolu s výstavbou zám-
ku, původně byl ovšem okrasnou zahradou. Dnešní 
podoba parku je z druhé poloviny 19. stol. a je na 
seznamu nemovitých kulturních památek. Od roku 
1964 o něj pečuje Správa KRNAP sídlící na jeho 
západním okraji. Zámecká hrobka je dostupná 
ze zámeckého parku po dřevěném visutém 
mostu. Obytná část barokního kláštera je sídlem 
přírodovědné a historické expozice Krkonošského 
muzea, ambit se využívá k výstavám. 
Kostel sv. Vavřince s kostelní věží je stavbou 
v novogotickém stylu; nalezneme zde kamenné 
reliéfy s erby a iniciálami manželského páru Vilé-
ma Miřkovského ze Stropčic a Rosiny Bockové 
z Hermsdorfu.

Některé zajímavosti v blízkém okolí:
•  Rybník a camp u města Vrchlabí, 
možnost koupání
•  Herlíkovice, rekreační a sportovní 
areál situovaný v těsné blízkosti 
Vrchlabí směrem na Špindlerův Mlýn
•  Benecko, turistická lokalita nad 
Vrchlabím s překrásnými výhledy 
•  Rozhledna Žalý, vysoká 19 m, 
1019 m.n.m., vystavěná v roce 1892 
hrabětem Harrachem, dostupná 
rovněž v letních měsících lanovou 
dráhou Herlíkovice-Žalý
•  Rekreační středisko Špindlerův 
Mlýn vzdálené 15 km
•  Vojenská pevnost Stachelberg  
z druhé světové války - Muzeum v ob-
jektu T-S73 se nachází nedaleko vrcho-
lu silnice mezi Trutnovem a Žacléřem. 
•  Horské středisko Harrachov 
s vodopády na řece Mumlavě.
•  Muzeum skla
•  Hornické muzeum a štola (otevřeno  
celoročně  úterý-neděle).
•  Ozubnicová železnice Harrachov-
Tanvald
•  Hrázděné kaple v Kunčicích nad 
Labem a Klášterské Lhotě Pohled do peřejí Labe ze silničního mostu

Původní dřevěné domy v centru Vrchlabí.

Vrchlabí 2
str. 15
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Po šotolinové cestě přijíždí cyklotrasa č. 2 do Kunčic nad Labem. Tam se napojí 
na hlavní silnici Vrchlabí – Hostinné, kde je třeba až k mostu v Hostinném počí-
tat s jízdou po silnici č. 3255 v rychlém automobilovém provozu.
Klášterskou Lhotu je možné alternativně projet po souběžné asfaltové míst-
ní komunikaci za obecním úřadem, která přechází ve zpevněnou polní cestu 
s výjezdem před železničním přejezdem. Hned za mostem v Hostinném sje-
deme ze silnice vpravo a vychutnáme si jízdu po nově vybudované asfaltové 
Labské stezce podle řeky Labe. Stezka byla otevřena v květnu 2009 a její 
součástí je zajímavý krytý dřevěný most. Za mostem najdeme i kiosek s ob-
čerstvením.Nenechte si ujít odbočku z cyklotrasy č.2 na náměstí v Hostinném.
Kunčice nad Labem se nachází v podhůří Krkonoš, údolí vytvořeném řekou 
Labe. Počátky obce jsou spojeny s kláštercem benediktinů zvaným Vrch-
labské proboštství, který stál jihovýchodně od Klášterské Lhoty. Proboštství 
bylo založeno kolem poloviny 13. století. Patronkou proboštství byla králov-
na Kunhuta a od jejího jména je odvozeno pravděpodobně i jméno obce.
Klášterská Lhota: Osídlení zde bylo od 13. století, před r.1250 nedaleko 
založili benediktini klášterec nazvaný Vrchlabské proboštství. Klášterec byl 
vypálen za husitských válek, ale jméno dnešní obce po něm zůstalo.Památ-
ky: Kaple Nejsvětější Trojice zděná část (1825) zajímavá hrázděná přístavba 
z roku 1905-1906.

Z Vrchlabí do Kunčic vede cyklotra-
sa č. 2 mimo provoz automobilů. 
Na silnici z Kunčic do Hostinného 
č. 3255 je třeba zvýšené opatrnosti. 
Od mostu v Hostinném je nová od-
dělená komfortní cyklostezka. Tento 
úsek je vhodný pro in-line bruslaře  
i vozíčkáře.

CESTY PRO 
VOZÍČKÁŘE

Po silnici z Kunčic k mostu v Hostinném Nová cyklostezka Hostinné (otevř. 2009)

Kaple v Kunčicích nad Labem

Hostinné - popis cesty 3
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Hostinné patří mezi nejstarší města nacházející se na úpatí nejvyšších českých hor Krkonoš. Město 
bylo založeno za vlády českého krále Přemysla Otakara II. v důsledku kolonizace horního toku řeky 
Labe. Tomu nasvědčuje i oválný městský obvod, ve kterém bylo vytyčeno pravidelné čtvercové ná-
městí, z něhož vybíhají hlavní ulice. Město leží na soutoku řeky Labe s říčkou Čistá v nadmořské 
výšce 350m.
První zmínka o městě pochází z roku 1270. Při velkém požáru v roce 1610 město Hostinné prakticky 
celé vyhořelo a jeho novou renesanční výstavbu řídil vynikající stavitel italského původu Carlo Valmadi. 

Náměstí 70
543 71 Hostinné
tel./fax: +420 499 404 746
e-mail: infocentrum@muhostinne.cz
www.hostinne.info
Infocentrum je umístěno na náměstí
nedaleko radnice a Městského ho-
telu Dorinka. Infocentrum má bez-
bariérový přístup přímo z krytého 
podloubí. 

Budova renesanční radnice s barokním morovým sloupem

Obři Rolandi na věži radnice

Hostinné 3
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Některé zajímavosti v místě:
•  Raně barokní morový sloup 

postavený v roce 1678. Je ozdo-
ben sochami světců sv. Antonína, 
sv. Jana Nepomuckého, sv. Rocha, 
sv. Františka, sv. Sebastiána a sv. 
Ignáce. V nejvyšší části sloupu je 
umístěna socha Panny Marie.

•  Pomník císaře Josefa II. – zhoto-
ven akademickým sochařem Jiřím 
Leiskem z Vídně. 

•  Renesanční fara - postavena 
v roce 1525. Fasáda fary je zdo-
bena psaníčkovým sgrafitem. 

•  Františkánský klášter - základní 
kámen k výstavbě byl položen 
v roce 1678. Současná dvoulodní 
stavba je zcela unikátní. Dnes je 
v prostorách kláštera umístěna 
jedinečná sbírka sádrových odlitků 
antických soch.

•  Děkanský kostel Nejsvětější tro-
jice je nejstarší kamennou stavbou 
ve městě. První zmínka o kostele 
pochází z roku 1270. Hlavní části 
chrámu pocházejí z přestaveb 
v období renesance. Presbytář 
je z roku 1552 a chrámová loď 
z roku 1573. Ke kostelu přiléhá 53 
m vysoká kostelní věž se dvěma 
zvony z let 1599 a 1612. 

V letech 1869-71 byla do Hostinného přivedena železnice (trať Velký Osek-Trutnov) a následně bylo 
založeno množství průmyslových podniků. V současné době má město kolem 5000 obyvatel a v jeho 
bezprostředním okolí se vypínají malebné kopce krkonošského podhůří.
Více než třísetletou tradicí města je pořádání tradiční třídenní hudební, prodejní a společenské slav-
nostní akce „Porcinkule“, která se uskutečňuje v letních měsících od pátku do neděle.

Pohled na Labe s novou levobřežní stezkou v Hostinném.

Hostinné 3
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Popis cesty z Hostinného k přehradě Les Království:
Z Hostinného pokračuje cyklotrasa č.2 po frekventované silnici č.325 k až na 
křížení se silnicí první třídy u Vestřevi. Po silnici č.16 pouze přejedeme přes 
Labe na pravý břeh, abychom hned za mostem odbočili vlevo a pokračovali 
po silnici č.325 směr Horní Debrné. Asi po 1 km značená trasa odbočuje 
přes Labe vlevo a pokračuje po šotolinové cestě k jihu. Za velkým silničním 
mostem se v Horním Debrném značení opět napojí na silnici a pokračuje do 
Nemojova. Milovníci přírodních povrchů a jízdy
terénem mohou již nedaleko Černého potoka ze silnice sjet vpravo k Labi. 
Zelená turistická značka je dovede k přehradě Les Království. Při sjezdu ze 
silnice č.299 k vodní hladině je třeba zvýšené opatrnosti - cesta je nerovná 
a křižují ji kořeny stromů. Budeme-li pokračovat po silnici a značené trase 
č.2, dojedeme do Nemojova. Kilometr za obcí odbočuje značená trasa ze 
silnice č.299 doprava dolů (silniční šipka vpravo: směr Bílá Třemešná 3 km). 
Po vedlejší dojedeme přímo na korunu hráze. Za ní najdeme v letní sezóně 
stánek s občerstvením. Po výjezdu asi 150 m za přehradou na kopci odbo-
čuje trasa vlevo na klidnou zpevněnou místní komunikaci směr Filířovice. Ta 
se posléze změní v otevřenou polní cestu. 

Celá trasa z Hostinného až na 
odbočku k přehradě za Nemo-
jovem vede po komunikacích se 
silnějším automobilovým provo-
zem (silnice č.325, I/16, 299). Jíz-
da po nich je možná, ale vyžaduje 
zvýšenou opatrnost a osvětlení při 
snížené viditelnosti.
Úsek se slabým provozem začíná
za odbočkou a pokračuje přes 
přehradu až do Nových Lesů 
(povrch: asfalt a šotolina) U přehrady 
Les Království je možné parkování 
aut.

CESTY PRO 
VOZÍČKÁŘE

Nemojov Výjezd od Těšnova směr Filířovice Odbočka k přehradní nádrži

Les Království - popis cesty 4
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Přehrada Les království byla vystavěna letech 1910-1919 za účelem zadržování vodních přívalů 
z Krkonoš. Kamenná oblouková hráz má délku 224 m a vodní sloupec u hráze je 28 metrů. Součástí 
vodního díla je elektrárna se dvěma Francisovými turbínami o výkonu 2 x 600 kW. Vodní plocha 
přehrady je dlouhá 8 km a začíná u obce Debrné.
 Architektura hráze a okolních staveb je považována za jednu z nejhezčích vodních staveb v České 
republice. Od roku 1964 je celý objekt chráněn jako technická památka. Majitel objektu zde pořá-
dá - zatím občas - dny otevřených dveří. Rovněž je možné předem domluvit individuální prohlídku 
technického zařízení přehrady (na tel. č. 492 112 821)

Od odbočky z komunikace č. 299 
dolů k přehradní hrázi a dále přes 
Filířovice do Nových Lesů je trasa 
č. 2 vedena po cestách s malým 
nebo téměř žádným automobilovým 
provozem. Tento úsek můžeme 
doporučit pro odpolední projížďku 
na handbiku. Úsek po asfaltové 
silnici včetně průjezdu po hrázi 
přehrady Les Království mohou ab-
solvovat všechny druhy vozíků.

CESTY PRO 
VOZÍČKÁŘE

Některé zajímavosti v místě:
• Možnost rybaření
•  Vyhlídka a odpočinkové místo 

vybudované v blízkosti koruny hráze

Restaurace obecního úřadu v Nemojově

Přehrada Les Království

Les Království 4
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Některé zajímavosti v blízkém 
okolí:
• Město Dvůr Králové nad Labem
•  Zoologická zahrada

Dvůr Králové nad Labem
•  Lázně pod Zvičinou, kaple 

u Mariánského kamene
•   Zvičina

Nejkrásnější výhled do okolí i na 
naše nejvyšší české hory Krkonoše 
je z vrcholu Zvičiny. Do královédvor-
ského údolí shlíží Zvičina z výšky 
671 m. O 300 m převyšuje Dvůr 
Králové nad Labem. Zvičina dodnes 
patří k nejčastějším místům výletů 
na Královédvorsku. Její vrchol 
s kostelíkem, založeným roku 1584, 
i turistická Raisova chata jsou snad-
no dostupné. Zvičinu navštěvoval 
Karel Jaromír Erben, Karel Václav 
Rais, Jaroslav Vrchlický, Václav 
Štech, Ignát Hermann, zastavil se tu 
i Karel Hynek Mácha. Vrchol Zvičiny 
je vynikající místo pro lyžování 
i paragliding. V minulosti zde bylo 
i první plachtařské letiště.Domek s věží v podobě majáku Pohled na přepad hráze přehrady

Les Království 4
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Nejprve zpevněná, pak hliněná a naposled žulou dlážděná cesta nás dovede
od osady Těšnov stále po cyklotrase č. 2 do Filířovic. Odtud máme 2 vari-
anty: značená cyklotrasa č. 2 „po asfaltu“ odbočuje vpravo do Nových Lesů 
a odtud po frekventované silnici dojedeme z mírného kopce do Dvora Králo-
vé, kde napravo budeme míjet areál ZOO Safari.
Jiná varianta je po červené turistické značce, která se až téměř u Labe spojí
s cyklotrasou č. 2. Přes Dvůr Králové prochází cyklotrasa č. 2 místy jako 
stezka pro pěší a cyklisty po břehu Labe. Dopřejeme si odbočku a za cenu 
krátkého stoupání se dostaneme do centra města. Labská trasa pokračuje 
k jihu převážně po hlavních místních frekventovaných komunikacích. Tepr-
ve po odbočení vpravo, směr Žirečská Podstráň se dostáváme na málo 
frekventované asfaltové silničky a přes Žireč a Žireč Ves až k mostu přes 
Labe do Stanovic. Odtud je možné dojet do Kuksu po málo frekventované 
silnici.
Tuto variantu doporučujeme zejména za mokra, za suchého počasí pak hez-
kou cestu po přírodním povrchu. Nejprve místní zpevněná komunikace, po-
tom pěšina a travnatá cesta po levém břehu řeky Labe, nás dovedou přímo
do centra impozantního barokního areálu v Kuksu.

Úsek Nové Lesy - Dvůr Králové je hod-
ně frekventovaný a svádí automobilis-
ty k velké rychlosti. Při jízdě Tour de 
Labe handicap - mapování bariér byl 
vyhodnocen jako bariéra. Je to jediná 
možnost jízdy, zvláště za mokrého po-
časí, a je tudy doposud vedena zna-
čená cyklotrasa č. 2. Pokud se chcete 
vyhnout provozu automobilů, můžete 
zvolit trasu po červené turistické znač-
ce přes Borovičky, která vás dovede 
po nezpevněném povrchu do Dvora 
Králové.

CESTY PRO 
VOZÍČKÁŘE

Frekventovaná silnice č. 325
z Nových Lesů do Dvora Králové Cesta podle Labe ve Dvoře Králové

Výjezd ze Dvora Králové
směr Žírečská Podstráň

Dvůr Králové nad Labem - popis cesty 5
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Královské věnné město bylo založeno v kotlině po obou březích Labe roku 1270. V centru na náměstí 
T.G.Masaryka si povšimněte Mariánského sloupu (postaven 1750-1753) a renesanční radnice (1572) 
zdobené sgrafity. Děkanský kostel sv. Jana Křtitele je vyjímečnou gotickou stavbou (okolo 1370), 
původní založení bylo románské. 16.9.1817 objevil Václav Hanka v kostele sv. Jana Křtitele “Králové-
dvorský rukopis”. Kulturním centrem města je novorenesanční Hankův dům (1874, arch. Zítek). 
Hradební ulice je ojedinělou památkou, ve které zůstaly zachovány některé z „vojenských“ domů, 
sloužících k ubytování vojáků za prusko-rakouské války.

náměstí T.G.Masaryka 2
544 17 Dvůr Králové nad Labem
tel./fax: +420 499 321 742
e-mail: info@mudk.cz

Průjezd po Labské trase městem 
Dvůr Králové je dobře možný 
v části podle Labe po oddělené 
cyklostezce. Bezbariérové uby-
tování je možné v několika 
zařízeních a v různých kate-
goriích.

Některé zajímavosti v okolí:
• Sportovní letiště Žireč
•  Čertovy hrady, chráněné území 

geologického charakteru.
•  Slučí kameny, chráněné úze-

mí je tvořeno skalními útvary  
a rozsáhlým balvaništěm.

CESTY PRO 
VOZÍČKÁŘE

Fronta historických domů  s původním podloubím

Dvůr Králové nad Labem 298 m n. m. 5
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ZOO Safari Dvůr Králové. 
Město proslavila zoologická zahrada, která se 
nachází na západním okraji města.
Na rozloze 72 ha zde žije 1800 kusů zvířat ve 
290 druzích. V České republice se jedná o uni-
kátní Safari. V letních měsících probíhá “večerní 
safari”. Provoz zoologické zahrady je celoroční.

ZOO Dvůr Králové a. s.
Štefánikova 1029
544 01 Dvůr Králové nad Labem
e-mail: info@zoodvurkralove.cz | 
tel.: +420 499 329 515

Tyršovo koupaliště
Mánesova 360
544 01, Dvůr Králové nad Labem
tel.: +420 499 621 274 
Plavecký bazén 50 x 23 m, hloubka 
1,2 - 1,8 metrů, dětský bazén 
a brouzdaliště, hřiště pro míčové 
hry, šatny, parkoviště i občerstvení.

ZOO Safari ve Dvoře Králové je
bezbariérově přístupné.

CESTY PRO 
VOZÍČKÁŘE

Zvířata v zoologické zahradě
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Před Stanovicemi narazíme na červenou turistickou značku. Pokud se po ni vydáte, otevře se Vám 
vpravo za podjezdem železniční trati pohled na začátek novodobé Křížové cesty 21. století. Soubor 
patnácti zastavení  byl vytvořen z hořického pískovce předními českými sochaři tří generací v čele 
s Vladimírem Preclíkem.  Kdo bude pokračovat po červené značce může navštívit Braunův Betlém.  

Ze Žirče do Stanovic vede málo 
frekventovaná asfaltová silnice, se 
zvýšenou opatrností je tudy možno 
jet na všech druzích vozíků. Cesta 
po červené k „Betlému“ terénem je 
vhodná spíše pro handbike. Stejně 
tak ze Stanovic do Kuksu po levém 
břehu Labe.

CESTY PRO 
VOZÍČKÁŘE

Ve Stanovicích směr Kuks po levém břehu Labe

Křížová cesta 21. století:Krajina kříže 

Cesta mezi Stanovicemi  a Kuksem 

Kamenné plastiky ve volné přírodě: Zvěstování (stav 2009)

Katedrála prosby V. Preclík (stav 2013)

Kuks - popis cesty 5
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Hospital Kuks je součástí unikátního barokního komplexu někdejších lázní významného mecená-
še Františka Antonína Šporka. Známý je především skvělou sochařskou výzdobou Matyáše Bernarda 
Brauna a původní barokní lékárnou „U granátového jablka“.
 K tomuto areálu patří také lesní sochařská rezervace Braunův Betlém a další dochované prvky kom-
ponované barokní krajiny.
Kuks měl zřejmě dvě historické epochy. První měla souvislost s nalezištěm a rýžováním zlata, druhá 
přináší do Kuksu barokní umění a slávu, přesahující hranice tehdejšího mocnářství. Novodobé dějiny 
obce začaly v 17. a 18. století. Původně pusté okolní labské stráně byly bohaté na minerální prameny. 
Tři z nich měly pověst léčivé vody. V letech 1692 až 1696 je dal majitel panství hrabě Špork svést do ka-
menné nádrže umístěné ve skalní klenbě. Nechal k ní upravit lesní cestu a nad ní postavit kapli Nane-
bevzetí P. Marie. To byl počátek budoucího lázeňského areálu, který byl postaven hrabětem Šporkem.

Hospital Kuks
www.hospital-kuks.cz

Revitalizace Kuks o.p.s.
www.revitalizacekuks.cz

Veškeré expozice v Hospitalu Kuks, 
včetně lapidária, jsou bezbariérově 
přístupné. O návštěvě tělesně 
postižených je třeba informovat 
v pokladně, rampa s nájezdem je ze 
dvora.

CESTY PRO 
VOZÍČKÁŘE

Kuks - Betlém 303 m n. m. 5
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Areál Nového lesa u Kuksu (lidově zvaný Betlém) byl ojedinělou barokní sochařsko-krajinářskou realizací, vytvořenou dílnou Matyáše
Bernarda Brauna (1718 - 1732) pro hraběte Františka Antonína Šporka jako součást lázeňského komplexu Kuks.Tato Národní kulturní

památka patřící k nejkvalitnějším dílům českého baroka ve volné přírodě zarůstá mechem a podléhá zkáze.
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Z Kuksu je cyklotrasa č. 2 vedena od hospody U Prďoly po levém břehu 
po stávající místní komunikaci. Až na kopci odbočuje vpravo nová cyklos-
tezka, která klesá zpět na úroveň řeky. Kdo se vydá na prohlídku hospitalu 
Kuks, může využít původní cyklotrasu do Heřmanic po místní asfaltové ko-
munikaci ve směru na Slotov a křižovatku v Heřmanicích n/L. Zde je možné 
se za mostem napojit na novou cyklostezku č.2. 
V Heřmanicích se cyklostezka odkloní od Labe. Dnešní průjezd Jaroměří je 
již pro cyklisty bezpečnější. Původní přejezd frekventované silnice I/33 byl 
nahrazen podjezdem. Cyklostezka následně klesá k řece Úpě a pokračuje 
po okraji Jakubského předměstí přes most po silnici č. 285 na levý břeh 
Úpy. Dále pojedeme po nové betonové cyklostezce v délce asi 1 km zakon-
čené strmějším výjezdem na silnici. Ta nás dovede na most mezi nádražím 
a pevností Josefov. Za mostem odbočíme na cyklostezku se šotolinovým 
povrchu pod opevněním Josefovské pevnosti a po levém břehu Metuje. 
U železného mostu se napojíme krátce na silnici s asfaltovým povrchem. 
Po přejezdu na pravý břeh Labe pokračujeme už po standartní asfaltové 
cyklostezce kolem čističky až k mostu v Černožicích.

Cyklotrasa č. 2 vychází z Kuksu po 
nové asfaltové cyklostezce po levém 
břehu. Možnost parkování je u ho-
spody U Prd´oly. Problémem může 
být hned první stoupání na původní 
místní komunikaci  v Kuksu. Po 
výjezdu na kopec odbočujeme vpra-
vo na novou cyklostezku a sjíždíme 
zpátky na úroveň řeky. Podobně 
může vozíčkáře zaskočit stoupání 
ke krematoriu v Jaroměři. Úsek se 
šotolinovým povrchem je sjízdný pro 
zdatnější sportovce na handbiku. Pro 
ostatní vozíčkáře doporučujeme asis-
tenty.

CESTY PRO 
VOZÍČKÁŘE

Nový úsek Heřmanice - Jaroměř Cyklostezka podél Úpy v Jaroměři Černožice mezi mostem a loděnicí

Jaroměř - popis cesty 6
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Území na soutoku řek Úpy, Labe a Metuje bylo osídleno kolem roku 40000 př.n.l. v období mladšího 
paleolitu. První historicky doložená zpráva o Jaroměři je z roku 1126, kdy na místě kostela sv. Mikuláše 
byl hrad, založený přemyslovským knížetem Jaromírem. 
Hradiště bylo povýšeno králem Přemyslem Otakarem II. na královské město, od roku 1307 náleželo 
manželce Václava II. Elišce Rejčce jako věnné město českých královen.
Za nádražím se nachází Železniční muzeum. Nejvzácnějším exponátem je jedna z nejstarších provo-
zuschopných parních lokomotiv v ČR. Exponáty jsou umístěny v autentickém prostředí.

Informační centrum Jaroměř 
Náměstí ČSA 16  
551 01 Jaroměř 
tel.: +420 491 847 220  
fax: +420 491 812 400  
e-mail: info@jaromer-josefov.cz 
www.jaromer-josefov.cz

Některé zajímavosti v okolí:
• Nová Amerika u Lázní Velichovek
• Lázně Velichovky
•  Nové Město nad Metují

renesanční zámek s parkem
•  Zámek Opočno se zámeckým 

parkem a navazující oborou
•  Peklo u Nového Města nad 

Metují
•  Údolní vodní nádrž Rozkoš 

u České Skalice - rybaření, 
koupání, windsurfing, jachting

•  Zámek Ratibořice a naučný 
okruh Boženy Němcové

• Zámek Náchod
•  Pevnost Dobrošov, vojenské 

pevnostní objekty z 2. světové války
• Hradec Králové, krajské město
• Obec Sadová a poutní místo
•  Chlum s památníky bitvy roku 1866

Náměstí Československé armády v Jaroměři

6
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Pevnost Josefov - V době vlády panovníků Marie Terezie a císa-
ře Josefa II. procházely české země mnohými reformami, rovněž 
zde byla stálá hrozba pruské expanze. Roku 1780 byl položen 
základní kámen stavby pevnostního města, které bylo dokonče-
no v průběhu sedmi let a následně pojmenováno Josefov. Basti-
onová pevnost byla postavena se složitým obranným komplexem 
vybudovaným v duchu nejlepších znalostí opevňování své doby.

Dům pro obchodníka Wenkea od architekta Josefa Gočára je 
jednou z prvních funkcionalistických staveb u nás (1909-1911). 
Obchodní dům amerického stylu, s nenosným skleněným průče-
lím, zavěšeným na kovové konstrukci a volnou dispozicí. V interié-
ru zaujme kruhová galerie, kazetový strop, skleněný lustr.

Zakladatel pevnosti Josef II.

Wenkeův dům - původně obchodní dům, dnes muzeum

Část pevnosti Josefov
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 Z Černožic od silničního mostu pokračujeme stále po nové asfaltové cyklos-
tezce po pravém břehu do Smiřic. Zde přejíždíme u mostu přes silnici s auto-
mobilovým provozem a dostáváme se na kraj zámeckého parku. 
Ve Smiřicích stojí za pozornost vedle parku také exteriér zámku a barokní 
interiér kaple Zjevení Páně s obrazem Petra Brandla „Klanění tří králů“.
Asfaltová cyklostezka pokračuje dále po pravém břehu ve směru do Před-
měřic. Před Lochenicemi se stezka vyhýbá chráněnému přírodnímu územi a 
odklání se mezi pole od Labe. Asi 1 km za novým betonovým mostem přes 
Mlýnský náhon před Lochenicemi nás bude čekat asi 150 metrový úsek v 
šotolině, kde se plánuje pozemková úprava. V souběhu se železniční tratí  
Hradec Králové-Jaroměř přijíždíme do Lochenic a Předměřic. Zde se bu-
deme pohybovat po původních  místních komunikacích s malou intenzitou 
automobilového provozu. V Lochenicích před mostem značení uhýbá vpravo 
prudkým sjezdem a pokračuje po pravém břehu do Předměřic n/L k tamější 
elektrárně a jezu. Jez Předměřice má výšku, 4,66, délku vzdutí 7,5 km, prů-
měrný dlouhodobý roční průtok je 23,05 m3.
Prudším sjezdem od elektrárny po šotolině na levém břehu najíždíme už po 
několika desítkách metrů na novou asfaltovou cyklostezku směr Plácky a  
Hradec Králové.

Celkový úsek na mapě č. 7 je 
rovinatý a z 84 % vede po nové 
asfaltové cyklostezce. Vozíčkáře 
na tomto úseku může překvapit 
několik výškových výkyvů. Jde 
o nájezdy nebo sjezdy u mostů. 
Malé převýšení je kolem mostu 
v Černožicích. Strmější nájezdy 
jsou u mostu v Lochenicích a jezu v 
Předměřicích. Na nerovný povrch 
cyklotrasy narazíme rovněž 
v Lochenicích a Předměřicích. 
Doporučujeme zde jízdu s asis-
tencí. (Aktuální info bude na www.
labskastezka.cz.) 

CESTY PRO 
VOZÍČKÁŘE

Předměřický jez a betonová stezkaPrůjezd smiřickým zámeckým parkem Most přes mlýnský náhon Lochenice

Smiřice - popis cesty 7
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Smiřice - Archeologické nálezy svědčí o tom, že zdejší krajina byla osídlována už od pravěku. Smiřice 
vznikly v místech mezi dvěma rameny Labe. Původní osada, v těsné blízkosti tvrze, byla v 15. století 
přestavěna na zámek. V roce 1659 byla ves Smiřice povýšena do městského stavu rozhodnutím 
hrabat Františka Ferdinanda Gallase a Antonína Pankráce Gallase. Tím byla prohlášena za město. 
Zámecká kaple Zjevení Páně je dominantou města. Jedna z nejkrásnějších staveb vr-
cholného baroka v Čechách byla prohlášena v roce 1995 národní kulturní památkou. Kap-
li nechal postavit v letech 1699-1711 Jan Josef, hrabě ze Šternberka, podle plánů architekta  
K. Dienzenhofera. Na výzdobě se podíleli J. J. Steinfels (fresky), F. J. Pacák (sochy na hlavním oltáři),  
P. J. Brandl (obrazy Klanění tří králů a Sv. Blažej). Více informací můžete získat na www.kaple.smirice.cz.

Některé zajímavosti v místě
• Čtyřboká věž, vysoká 49 metrů, 
přiléhá ke kostelu. Byla dostavěna 
v roce 1705. Ve věži je zavěšen 
zvon Egidius (sv. Jiljí) o hmotnosti 
1400 kg, který byl ulit kutnohorským 
zvonařem Jakubem Ptáčkem v roce 
1519.
• Sousoší sv. Jana Nepomuckého 
z doby kolem roku 1730. Původně 
stálo před zámkem. Dnes je 
umístěno vedle kostela. Tvůrcem 
je asi některý z žáků Matyáše 
Brauna.
• Erbovní sál se nachází v 1. patře 
budovy a navazuje na kapli. Svůj 
název získal podle aliančního erbu 
Šternberků a Paarů, namalovaného 
na stěně.

243 m n. m.

Informace o prohlídce kaple
poskytne 
Městský úřad Smiřice
Palackého 106
503 03 Smiřice
www.smirice.cz

Smiřice 7
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Do zámecké kaple Zjevení Páně se 
z nádvoří zámku sestupuje sice po 
dvou schodech. Vozíčkáři je však 
mohou překonat pomocí dřevěné 
rampy. U kaple je bezbariérové WC. 
Zámecký park je přístupný až k Labi 
bez bariér.

TIPY PRO 
VOZÍČKÁŘE

Oltářní obraz Petra Brandla
Klanění tří králů
byl, jakožto součást národní kul-
turní památky „Soubor barokních 
oltářních obrazů Karla Škréty 
a Petra Brandla“ prohlášen v roce 
2005 za národní kulturní památku.
Jeden z nejkrásnějších Brandlo-
vých obrazů vznikl v roce 1727 
na zakázku Marie Terezie Vio-
lanty, hraběnky ze Šternberka. 
Ta malíře za jeho obraz odměnila 
honorářem ve výši 1700 zlatých, 
což mu pomohlo splatit část dlu-
hů. Brandl za to hraběnku na 
obraze vymaloval - alespoň tak 
to praví legenda, kterou si mů-
žete vyslechnout od průvodců při  
návštěvě kaple.
Erbovní sál se nachází v patře 
budovy navazující na zámeckou 
kapli, tzv. Důchodu. Lze jej využít 
pro pořádání přednášek, konfe-
rencí, rautů a menších koncertů. 
Ve Smiřicích se již po několik roků 
konají tradiční dubnové Smiřické 
svátky hudby.

Obraz Petra Brandla
“Svatý Blažej žehnající klečící dívce”

Smiřice - kaple Zjevení Páně 7
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Od elektrárny Předměřice je od roku 2013 v provozu nová cyklostezka s be-
tonovým povrchem. Pouze nájezd na most u Předměřické elektrárny je šo-
tolinový. Před kamenným mostem v Pláckách se stezka dělí na 2 pruhy od-
dělené původním stromořadím. Přes secesní most značená stezka přechází 
na pravý břeh Labe. Dále pokračuje jako vnitroměstská cyklostezka až do 
centra Hradce Králové. Je vedena stále po navigaci pod stromy a v zeleni 
parků. Cyklostezka podchází pod mosty - takže se nekříží se silnicemi. Za 
mostem u Fakultní nemocnice přechází na levý břeh Labe a je stále jako cyk-
lostezka vedena do Třebše.Odtud po místní komunikaci pokračuje a posléze 
se napojí na velmi frekventovanou a proto nebezpečnou silnici č. 29810. 
Tato část Labské cyklotrasy byla při mapování bariér v roce 2010 vyhodno-
cena jako nebezpečná bariéra. Současně byla vytipována alternativní trasa 
po pravém břehu Labe oblastí lesů a písečných jezer přes obce Březhrad, 
Čeperka, Stéblová. Tato trasa prochází v souběhu s Opatovickým kanálem 
ve směru na Lázně Bohdaneč nebo Pardubice.

Trasu v okolí Hradce lze doporučit 
pro všechny druhy vozíků. Určitá 
místa spíše s asistencí. Profil stez-
ky není v rovině a některá zvlnění 
by mohla být pro vozíčkáře bez 
pomoci problémem. Rovněž úsek 
od Třebše do Vysoké nad Labem 
je problematický. Jedná se o silnici 
s velmi hustým provozem.

CESTY PRO 
VOZÍČKÁŘE

Dva pruhy z Plácků k Předměřicím Podjezd cyklotrasy pod mostem
Vysoká nad Labem - konec značené CT 2

na území Královéhradeckého kraje

Hradec Králové - popis cesty 8
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Hradec Králové
centrum



Popis cesty: Hradec Králové je městem, kde cyklotrasa prochází téměř 
jeho středem. Projíždíme po pravém břehu kolem přístaviště a bezpečně 
podjíždíme pod mosty příčné hlavní silnice. Centrum města s Chrámem sv. 
Ducha a Bílou věží máme po levé straně a vzápětí zde míjíme také přítok 
řeky Orlice, v malebném parkovém prostředí. Město Hradec Králové je díky 
rovině ideálním místem pro cyklisty. Je zde mnoho kilometrů bezpečných 
cyklostezek, které jsou odděleny od automobilové dopravy. V roce 2012 byl 
postaven u nádraží ČD na Riegrově náměstí samoobslužný parkovací dům 
pro kola umožňující jejich automatické zaparkování i s brašnami. Dálkoví 
cyklisté tak můžou bezpečně zaparkovat a pěšky navštívit město.
Během víkendů je umožněna přeprava cyklistů i s koly v rámci městské 
hromadné dopravy. V průběhu letních prázdnin je tato služba poskytována 
každodenně. Přeprava kol je zdarma, a tak lze poznávat na kole město i 
okolí. Hustá síť zpevněných cyklostezek se nachází v areálu městských 
lesů, kde najdete i restaurační zázemí.

Pěšina podle Labe souběžná s č. 2 Pohled přes Labe na budovu muzea Nábřeží s Bílou Věží

Parkovací dům pro kola u nádraží

Detail z návrhu 
arch. Jana Kotěry 
na budově muzea 
v Hradci Králové

Průjezd Hradcem Králové 8
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Hradec Králové je sídlem mnoha úřadů, státních institucí, bank, významných průmyslových podniků a 
v neposlední řadě i důležitým dopravním uzlem. 
Na kulturním a společenském dění se významně podílejí Klicperovo divadlo, loutkové Divadlo Drak, 
Filharmonie a mnozí další. Ve městě lze využít hotely, penziony, ubytovny a vysokoškolské koleje. 
Pro chvíle oddechu slouží parková prostranství, nábřeží řek Labe a Orlice nebo blízké městské lesy. 
Milovníci vodního světa mohou navštívit místní obří akvárium. K dispozici jsou rovněž otevřené nebo 
kryté vodní a sportovní areály.

Gočárova 1225
500 02 Hradec Králové
tel:  +420 495 534 482 
       +420 495 534 482
fax: +420 495 534 485 
e-mail: icko@ic-hk.cz 
web: www.ic-hk.cz

Velké náměstí 165
500 01 Hradec Králové
tel:  +420 495 580 492 
fax: +420 495 534 485 
e-mail: icko2@ic-hk.cz 
web: www.ic-hk.cz

Hradec Králové náleží  mezi města 
s nejlépe vyřešenou automobi-
lovou i cyklistickou dopravou. Vnější 
a vnitřní okruh pro motorová vo-
zidla zaručuje, že střed města je 
v rámci možností zklidněný. Hustá 
sít´ cyklostezek umožňuje komfort 
a bezpečnost pro cyklisty. Cyklostez-
ky tvoří i příznivé podmínky pro jízdu 
invalidních vozíků. Hradec Králové je 
tak město vstřícné vozíčkářům.

CESTY PRO 
VOZÍČKÁŘE

Informační centrum obnovitelné energie sídlí v secesním objektu elektrárny Hučák.

Hradec Králové 233 m n. m. 8
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V přístavišti na Labi kotví unikátní kolesový parníček nebo pirátská 
plachetnice. V letním období je tak možné využít nabídky projížďky 
po řece Labi. Další zajímavostí v místě je například Bílá věž, rene-
sanční zvonice dokončená v roce 1589, jež sloužila městu jako věž 
strážní a požární. Jméno dostala podle použitého stavebního materi-
álu, bílého kamene. Ve věži je instalován zvon Augustin, třetí největší 
v České republice. Při dobré viditelnosti je z ochozu věže nádherný 
výhled. Chrám svatého Ducha možná nemůže soupeřit s jinými atrak-
tivními a bohatě zdobenými gotickými stavbami z kamene, ale právě 
pro svou střízlivost, celkovou architektonickou koncepci a v Čechách 
poměrně vzácnou prezentaci cihlové gotiky, je významným dokla-
dem dějin stavitelství 14. století. Muzeum východních Čech zaujme 
už samotnou budovou se skvělou secesní architekturou Jana Kotěry. 
Galerie moderního umění je zaměřená na české výtvarné umění 19. 
a 20. století. Navštívit je také možné Klicperovo divadlo na Velkém 
náměstí, plavecké areály nebo obří akvárium.

Návrh průčelí secesního muzea (arch. Jan Kotěra - akvarel)

Labská stezka u nemocnice na levém břehu.

Cyklostezka v Hradci Králové vedená parkem

Hradec Králové - centrum 8
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Labská stezka o.s. Nymburk

Sídlo - Občanské sdružení Labská stezka má sídlo a kanceláře v Nymburce, 
v těžišti povodí Labe, odkud je dobrá dostupnost do většiny místa na Labi (viz 
str 46). Sdružení má dva stálé zaměstnance a máme i řadu spolupracovníků 
v regionech. Aktivity našich členů mají své kořeny v 80. letech minulého sto-
letí, kdy jsme vytvořili první projekt „Polabské cesty zdraví“ (viz web).
Tour de Labe - Prvotním záměrem sdružení Labská stezka bylo propojit na-
vzájem hlavní subjekty: kraje, města, obce, podnikatele a instituce v koridoru 
řeky Labe s cílem vzájemné informovanosti a jednotné propagace Labské 
cyklotrasy. 
Za tím účelem organizujeme od roku 2009 cyklojízdy Tour de Labe. Ke 
společnému poznávání míst a stavu Labské cyklotrasy zveme veřejnost i 
zástupce krajů, měst a další partnery. Spolu s Rotary kluby z Německa, Ús-
teckým krajem a Nadací Partnerství jsme pořádali několik jízd po německé 
cyklostezce: Elberadweg mezi Děčínem a Cuxhavenem.
Labská stezka bez bariér a pro všechny.
Na akce Tour de Labe handicap od roku 2010 zveme vozíčkáře, abychom 
mapovali bariéry a následně působili na jejich odstranění. Na cyklojízdách na-
táčíme filmy, v archivu České televize je k vidění film „Tour de Labe handicap“. 
Řada mapovaných bariér byla odstraněna, jiné na odstranění čekají. Jednáme 
o prodloužení značené stezky z Vrchlabí k prameni Labe. Dlouhodobým pro-
jektem sdružení je zlepšení podmínek pro cestování a ubytování nejen cyk-
listů ale i handicapovaných na Labské cyklotrase. K projektu „Labská stezka 
- od pramene k moři, napříč Evropou - bez bariér“ se připojila řada krajů, měst, 
obcí a další subjekty. Na jednotné metodice posuzování přístupnosti objektů 
a jejich souladu s kategorizací komunikací spolupracujeme s Pražskou orga-
nizací vozíčkářů (POV), ČVUT, Klubem českých turistů (KČT), Národní radou 
zdravotně postižených (NRZP). Spolupracujeme s Povodím Labe, Místními 
akčními skupinami na Labi (MAS) a Rotary kluby v Polabí. Jsme v kontaktu s 
podnikateli, neziskovými organizacemi a infocentry na Labi. Spolupracujeme 
s institucemi v oblasti ochrany přírody, odbory ŽP, KRNAP. Máme podíl na 
vzniku Naučné stezky Mydlovarský luh, která jako jediná leží v celé své délce 
na Labské stezce. Pořádáme akce ke Dni země a Dni vody. Většina měst na 
Labi se již stala partnery občanského sdružení Labská stezka.

Jednotná propagace Labské cyklotrasy a atlasech - Labskou cyklotrasu 
od pramene k moři propagujeme na veletrzích cestovního ruchu, pořádáme 
konference, propagační výstavy a koncerty. Vydáváme atlasy s podrobný-
mi mapami s odlišenými povrchy a typy komunikací. První brožura z edice 
Labská cyklotrasa pro Královéhradecký kraj vyšla v roce 2010 v českém, 
německém a anglickém jazyce. Následovaly dotisky a další vydání včetně 
prvního atlasu celé délky Labe v ČR. V roce 2013 se Vám dostává do rukou 
toto třetí aktualizované vydání této Labské cyklotrasy v Královehradeckém 
kraji a připravujeme druhé vydání „Labské cyklotrasy v ČR“. Naše atla-
sy s informacemi pro cyklisty, vozíčkáře a in-line bruslaře zaznamenávají 
úspěchy na mezinárodních kartografických soutěžích. 
Pěší Labská stezka - Propagujeme vznik pěší Labské stezky, navazující 
na turistické atraktivity Polabí a poutní místa. Pěší trasa povede mimo frek-
ventované cyklotrasy a mimo silnice. Na průběhu pěší trasy spolupracuje-
me s KČT, Lesy ČR, starosty obcí, sportovními a turistickými oddíly. Tuto 
aktivitu podporuje Nadce VIA a ČSOB.
Koňská Labská stezka - Jednáme s farmami v Polabí o jejich spolupráci 
a propojení koňskými stezkami v širším koridoru řeky Labe, mimo cyklotrasy. 
Kolo a loď- rekreační plavba a vodní turistika po Labi, maríny, přístavy. 
Spolupracujeme s marínami, majiteli lodí, parníků, přívozů. Jsme v kontak-
tu s Asociací malých plavidel, cestovními kancelářemi, výrobci přístavních 
mol a lodí. Podporujeme vznik marín a přístavů na Labi.
Kolo a vlak - Dlouhodobě propagujeme České dráhy a kombinaci „kolo – 
vlak“ viz strana 46. Všechny starty a cíle etap Tour de Labe 2012 a 2013 
jsou dostupné po železnici.
www.labskastezka.cz Od roku 2006 provozujeme webový portál 
www.labskastezka.cz. Na něm aktualizujeme informace o novinkách i his-
torii a vývoji Labské cyklotrasy. Nechybí kontakty na infocentra, aktuální 
stav cyklotrasy, informace o ověřeném ubytování pro cyklisty, službách 
a akcích v koridoru řeky Labe. Máme deníky z cest jednotlivců i skupin, 
odpovídáme na dotazy o Labské cyklotrase z ČR, SRN ze světa. 

Občanské sdružení Labská stezka o.s. Nymburk
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