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Vážení příznivci mototuristiky,

Královéhradecký kraj ve spolupráci s Centrálou cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, z.s., pro 
vás připravil publikaci Motoprůvodce po východních Čechách. Tato publikace vás provede zajíma-
vými kouty našeho regionu a dodá vám tipy k návštěvám vybraných turistických zajímavostí, které 
se nachází na zvolené cestě. Při tvorbě tras jsme spolupracovali s profesionály z redakce časopisu 
Motocykl, kteří je osobně projeli a nafotili. K tištěnému průvodci rovněž připravujeme elektronickou 
verzi, která bude dostupná na webu moto-vychodnicechy.cz. 

Jako motorkář s vámi sdílím vášeň pro jízdu v jedné stopě, ale ze zkušeností dlouholetého policisty 
a bývalého policejního prezidenta vím, jak zranitelnou skupinou jsou v silničním provozu právě motor-
káři. Proto vás prosím o vzájemnou ohleduplnost a bezpečnou jízdu. Za celý redakční tým vám přeji 
mnoho krásných zážitků na cestách.

 
Na viděnou ve východních Čechách.

Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje

Vážení přátelé jedné stopy, cestovatelé, motorkáři.  

Jako rodák z východních Čech si dovoluji vás pozvat hlavně na místa, která mne provází během mé 
práce, jež se mi stala fantastickým koníčkem. Jak asi tušíte, jsou to závodní motorky, závodní okruhy 
a závody samotné, a proto vám v první řadě doporučuji návštěvu města kamenné krásy, trubiček ale 
hlavně závodů 300 zatáček Gustava Havla a České Tourist Trophy. 

Nedílnou součástí města Hořice je již třetím rokem Czech Road Racing Museum v areálu hořického 
zámku, tedy přímo u závodní trati. Jeho návštěvu by si neměl nechat ujít žádný motorkář. Uvnitř na-
jdete nejen skvosty z dob minulých, ale také stroje z nedávných časů, kdy se východočeskému teamu 
Intermoto povedlo vyhrát závod Mistrovství světa supersportů v Brně.

Při návštěvě Hořic doporučuji si závodní okruh projet, ale prosím jen podle předpisů, jak ostat-
ně u dráhy vyzývá i Marek Červený, několikanásobný vítěz a šampion IRRC ME na přírodních tratích 
a také mistr republiky ve třídě Superbike. Závodní atmosféru můžete zažít i při noclehu v Autokempu 
U Věže, kde je během závodů umístěno depo pro jezdce a týmy. Za prohlídku stojí také nedaleká 
Masarykova věž samostatnosti a skvělé koupání nabízí koupaliště na Dachovech.

Krásných míst nabízí brožura spoustu a všechna stojí za to, ale vy sami určitě při návštěvě východ-
ních Čech objevíte další krásná a zajímavá místa.

 
Užijte si krásný výlet na motorce, a hlavně šťastnou cestu.

Váš Joska Kubíček
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Krkonoše
 Hory doly slíbí kdekdo, 
 v Krakonošově kraji najdete oboje.

Žacléř / Horní Malá Úpa / Janské Lázně 
Vrchlabí / Nová Paka / Hostinné / Trutnov
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N 
ejvyšší české hory pochopitelně nabí-
zí spoustu atraktivních příležitostí nejen 

pro lyžaře a turisty. Desítky kilometrů klikatých 
silnic s převážně kvalitním povrchem si zaslouží 
také pozornost motorkářů, stejně jako celá řada 
zajímavých míst a bodů zájmu, které stojí za za-
stávku. Minout byste rozhodně neměli Hornický 
skanzen v Žacléři (foto 2), kam se z Trutnova – 
výchozího bodu této trasy – dostanete po silni-
ci 16 (směr Polsko), ze které po zhruba patnác-
ti kilometrech odbočíte u restaurace Královecký 
kohout doleva. Jeden z mála rovných úseků vás 
po dalších třech kilometrech dovede až ke zna-
čené odbočce do areálu dolu Jan Šverma, který 
je poslední dochovanou připomínkou hlubinné-
ho uhelného hornictví ve východních Čechách. 
Jeho počátky podle písemné dokumentace sa-
hají do 16. století. Základ prohlídkových tras této 
zajímavé technické památky tvoří komplexy ša-
chetních budov těžních jam Jan a Julie s expo-
zicemi důlních vozíků či výstavou paleontologic-
kých nálezů a důlních map. Návštěvníci mohou 
také vystoupat na 52 metrů vysokou těžní věž já-
my Jan a rozhlédnout se odtud do širokého okolí. 

Krkonoše

u dělostřelecké tvrze Stachelberg, která patří 
k největším pevnostním objektům v ČR. Podzemí 
Stachelbergu představuje svým rozsahem na-
prosto unikátní systém – jedná se celkem 
o 3,4 km podzemních chodeb a sálů v hloubce 
25 až 60 m pod povrchem. Za 11 měsíců výstav-
by tvrze, která byla součástí československé-
ho opevnění, se podařilo toto podzemí vylámat 
a  z  menší části vybetonovat. Tady mělo být 
umístěno veškeré týlové zabezpečení pro 778 
mužů osádky; kasárna, sklady munice a materi-
álu, elektrárna, filtrovna apod. Za trochu námahy 
stojí i návštěva více než dvacetimetrové rozhled-
ny Eliška (foto 4), stojící v těsné blízkosti tvrze. 
Také tady počítejte zhruba s hodinovou zastáv-
kou.

Když vyjedete z lesů na státovku č. 14, dejte 
se po ní krátce doprava a stejným směrem od-
bočte v následující obci Mladé Buky na Svobodu 
nad Úpou. Pak už vás čeká první horská pré-
mie v podobě výjezdu na Pomezní boudy (fo-
to 3) do nadmořské výšky 1050 metrů. Silnice 
stoupající podél řeky Malá Úpa do jedné z nej-
výše položených obcí naší republiky se pěkně 

kroutí, a přestože na kvalitě asfaltu se už pode-
psal zub času, pořád je výjezd do sedla na čes-
ko-polské hranici kvalitním motorkářským zážit-
kem. Na druhé straně kopce je bohužel vozovka 
v podstatně horším stavu, a tak se raději vrátí-
me stejnou cestou do Janských Lázní, kde si na 
své přijdou milovníci přírody, výšek a krásných 
panoramat. Tamní Stezka korunami stro-
mů Krkonoše (foto 1) nabízí kromě půldruhého 

01

02

03Štola Jitřenka, vedoucí zhruba sedm metrů pod 
povrchem, pak ukazuje uhelnou sloj a různé dru-
hy výztuže. Poměrně nedávno byla rekonstruo-
vána a zpřístupněna také úpravna uhlí. Expozice 
Hornického skanzenu Žacléř jsou otevřeny celo-
ročně a nabízí na výběr dva prohlídkové okruhy. 
Na prohlídku si vyhraďte minimálně hodinu času.  

Po silnici 300 pak pokračujte dále přes měs-
to Žacléř, hned za ním se můžete zastavit 

Vyhlídková stezka v Janských 
Lázních představuje krkonošské 
lesy od kořenů až po koruny.
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kilometru dlouhé naučné trasy také výhled ze 45 
metrů vysoké věže, díky kterému budete mít na 
dosah ruky lesní mohykány, z nichž někteří jsou 
staří přes 150 let. V podzemí části stezky pak 
můžete v naučném centru obdivovat spletitý ko-
řenový systém stromů. Důkladná prohlídka celé-
ho areálu zabere minimálně šedesát minut.

Přes Černý Důl se vrátíte na hlavní „čtrnáctku“, 
která vás po odbočení doprava dovede do 
Vrchlabí – známé svým Krkonošským muzeem – 
a později do obce Horní Sytová, kde se dáte pro 
změnu doleva směrem na Semily. Z nich se pak 
silnice pěkně vine podél řeky Oleška přes Libštát 
a Bělou do Nové Paky. Sem jsme vás dovedli 
hlavně kvůli pěkně zrekonstruovanému pivova-
ru z roku 1872 (foto 5), ve kterém můžete ab-
solvovat zhruba hodinovou exkurzi nebo si z něj 
odvézt na domácí ochutnávku některý z míst-
ních chmelených produktů.  

Z Nové Paky se vrátíte do Trutnova po silni-
ci 16, a pokud vám zbyde čas, můžete si cestou 

Délka trasy 180 km
Doba jízdy cca 3 a 1/4 hodiny
Prohlídky atrakcí cca 5 hodin

Start/cíl Trutnov

Krkonoše

zajet pár kilometrů do Hostinného a udělat si po-
slední zastávku u Františkánského kláštera 
(foto 6) nebo na malebném náměstí se zajíma-
vou radnicí. Pak už záleží jen na vás, zda po ná-
ročném dnu dáte přednost relaxační procházce 
klášterní zahradou nebo poučné prohlídce mu-
zea, mapujícího dlouhou a bohatou historii toho-
to podkrkonošského města. A pokud by vás ta-
to tématika zaujala, podobně zaměřené muzeum 
najdete také v Trutnově. Ten je v každém případě 
cílovým městem této trasy.

05

04

06
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GPS trasa ke stažení zde: 
mapy.cz/s/hopotazava



Do Českého  
ráje... Cesta příjemná je.

Humprecht / Trosky 
Lomnice nad Popelkou  

Jičín / Dětenice

S 
vůj poetický název si Český ráj vyslou-
žil hlavně díky malebným přírodním útva-

rům, jimž vévodí několik skalních měst. Najdete 
v něm ale také řadu historických památek a ne-
chybí ani pěkné úseky, stvořené pro svezení na 
motorce. My naše putování Českým rájem za-
čneme v Sobotce (foto 1), nad níž stojí lovecký 
zámeček Humprecht (foto 2). Tato dominanta 
kraje s unikátní věží elipsovitého půdorysu, na 
jejímž vrcholu se třpytí exotický půlměsíc, je vi-
dět už z dálky a návštěva za těch pár kroků od 
parkoviště určitě stojí, už jenom kvůli jedineč-
né akustice v šestnáct metrů vysokém sálu, kde 
uslyšíte několikanásobnou ozvěnu. 

Od Humpechtu dojedeme přes Libošovice 
pěkným lesním úsekem k  Pekařově bráně 
(úvodní foto). Tento výtvor, který je částečně dí-
lem přírody a zčásti lidských rukou, je údajně 
nejkratším tunelem v Evropě. Vznikl při stavbě 
silnice v roce 1914, kdy cestáři vytesali do ská-
ly zvané Mnich jednak lomený oblouk, a pak také 
schody, po kterých lze vystoupit na vrchol.

Od Pekařovy brány se vrátíme stejnou ces-
tou kousek zpátky a  přes Mladějov a  Újezd 
pod Troskami dojedeme k dalšímu symbo-
lu Českého ráje, hradu Trosky s mohutný-
mi věžemi Babou a Pannou (foto 3). V neda-
lekém Borku stojí za pozornost také Muzeum motocyklů se sbírkou převážně českosloven-

ských produktů značek ČZ, JAWA, Čechie 
a Praga. 

Zhruba dvě desítky pečlivě zrestaurova-
ných motocyklů mnohem méně zvučné znač-
ky Raleigh si můžeme prohlédnout v bývalé  
továrně Mastných, kterou najdeme v Lomnici 
nad Popelkou. Návštěvu si zaslouží i samot-
ná budova továrny, kterou parta nadšenců po-
stupně uvádí do původní podoby a vdechuje jí 
nový život. 

Na zpáteční cestě se jižně od Lomnice tyčí 
vrch Tábor s barokním kostelem Proměnění 
Páně, turistickou chatou a Tichánkovou roz-
hlednou. 35 metrů vysoká stavba z roku 1911 
(foto 4), která byla před několika lety opravena, 01

02

03
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Do Českého ráje

a hned za ní čtyřřadou lipovou alej – obojí patří 
do velkolepého přírodně-architektonického plá-
nu Albrechta z Valdštejna, který chtěl z Jičína 
(foto 5) vybudovat hlavní město svého pan-
ství. V očích současných generací je však to-
to město s krásným historickým centrem zná-
mější díky knížkám a večerníčkům o loupežníku 
Rumcajsovi a  jeho rodině. Až si prohlédneme 
Valdštejnovo náměstí – třeba z ochozu Valdické 
brány, vydáme se přes Bystřici a Libáň do cí-
le této trasy. Cestou si můžete udělat ma-
lou zajížďku přes Hrad a zámek Staré Hrady 
s expozicí z dob císaře Františka Josefa I. 
Poslední zastávkou této trasy jsou Dětenice  
(foto 6). Tato malá obec podle pověsti vznik-
la v  polovině 11. století na místě, kde kníže 
Oldřich při projížďce krajem nalezl dva opuště-
né chlapce. Od dětí také pochází název obce. 
Středověkou atmosféru věrně připomíná interiér 
proslulé zámecké krčmy, stejně jako obhroublé 
chování a drsná mluva jejího personálu. Za pro-
hlídku stojí také místní zámek a přilehlý park.

05
04

06

nabízí výhled na velkou část nejen východních 
Čech. Vidět z ní můžeme mimo jiné i další dopo-
ručenou zastávku, zříceninu majestátního hradu 
Kumburk. Ten byl postaven na jednom z kopců 
nad Jičínskou kotlinou a poničen až v 17. stole-
tí císařskou armádou. Jeho zbytky jsou chráně-
ny jako kulturní památka České republiky. Cesta 
od nejbližšího parkoviště k hradu ale zabere pár 
desítek minut.

My se vrátíme na trasu přes Újezdec, aby-
chom v Železnici najeli na silnici 286, vedou-
cí do Jičína. Ještě před vjezdem do města po-
hádky mineme nejprve Valdštejnskou lodžii 

Délka trasy 80 km
Doba jízdy cca 2 hodiny

Prohlídky atrakcí cca 4 hodiny
Start Sobotka 

Cíl Dětenice

14 

GPS trasa ke stažení zde: 
mapy.cz/s/nugurozepu



Přes Orlické hory
do údolí divoké řeky

Pastviny / Rokytnice v Orlických horách  
Rychnov nad Kněžnou / Vamberk
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S 
vojí výškou sice Orlické hory nemohou 
konkurovat sousedním Krkonoším, za-

to srdce motocyklisty potěší minimálně stejnou 
měrou. Zdejší silnice nabízí jak kvalitní svezení, 
tak nádherné výhledy. A nouze není ani o zajíma-
vá místa, hodná zastavení a zdržení. 

Legendární úsek Vamberk-Žamberk asi nej-
víc proslavila píseň Ivana Mládka a vy se o prav-
divosti jeho textu přesvědčíte hned na začátku 
této trasy. Jelikož však jde o hlavní tah, v pátek 
a v neděli tady počítejte s hustým provozem. 

Obdivovatelé a znalci historické techniky se jis-
tě rádi zastaví hned v žamberském Muzeu 
starých strojů a technologií (foto 2), které 
mapuje vývoj rakousko-uherského a českoslo-
venského průmyslu v minulém a předminulém 
století. Muzeum najdete v bývalé textilní továrně 
Vonwiller, kde se postupně budují a otevírají ex-
pozice se zaměřením na různá odvětví historic-
ké techniky. Převážná většina exponátů je plně 
funkční. Otevřeno je jen po předchozí telefonické 
domluvě na čísle 737 239 065.

Přes Orlické hory

Kousek za Žamberkem opustíme státní „jede-
náctku“ a dáme se doleva směrem k přehradě 
Pastviny (foto 1). Po silnici 312 bychom přejeli 
most, vystavěný nad vodní plochou, my ale od-
bočíme kus před ním doprava a projedeme po 
téměř 200 metrů dlouhé a 31 metrů vysoké ka-
menné hrázi. Té se říká Hladová zeď Orlických 
hor, protože se při její stavbě ve třicátých letech 
minulého století stát rozhodl zaměstnat a uži-
vit více lidí, než kolik by bylo třeba na stavbu 
betonové přehrady. Hráz nad obcí Nekoř je mi-
mochodem jedním ze dvou posledních vod-
ních děl svého druhu postavených v tehdejším 
Československu. 

Naše trasa pokračuje přes Mladkov k dal-
ší, tentokrát více přírodní zajímavosti. V místě 
zvaném Zemská brána (foto 3) silnice přetíná 
Divokou Orlici přes kamenný most s jedním ob-
loukem, který byl postaven českými a italskými 
kameníky v letech 1901 až 1903. Zároveň zde 
začíná tříkilometrová naučná stezka podél řeky, 
která je tu lemována nápadnými skalními útva-
ry, jejichž výška dosahuje někdy až 25 metrů. 
Asi kilometr od mostu po proudu Orlice stojí sa-
mostatný pěchotní srub R-54 Na potoku, který 
je součástí linie těžkého opevnění z let 1936-38.

Podstatně významnější stavbou tohoto opev-
ňovacího systému je dělostřelecká pev-
nost Hanička (foto 4), ke které se dostaneme 
z Bartošovic přes Rokytnici. Kratší cestou by-
chom se totiž ochudili o pár pěkných zatáček 
s luxusním asfaltem. Cestou k pevnosti je třeba 
absolvovat asi dvacetiminutovou pěší túru z par-
koviště, ale fanoušci (nejen) vojenské historie jis-
tě nebudou delší procházky litovat. V prostorách 
předválečné tvrze je totiž k vidění kromě dobové 
vojenské techniky a výstroje také moderní pod-
zemní kryt vybudovaný v sedmdesátých letech 
jako utajené telekomunikační pracoviště pro teh-
dejší bezpečnostní složky státu. 

Hlubokou stopu zanechala vládní garnitura 
druhé poloviny minulého století na osudu kostela 

04

Po hrázi nádrže Pastviny  
se podle původních plánů jezdit  
vůbec nemělo.  

0201
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Délka trasy 135 km
Doba jízdy cca 3 hodiny

Prohlídky atrakcí cca 6 hodin
Start/cíl Vamberk

Přes Orlické hory

v nedalekém Neratově (foto 5), který před na-
řízenou demolicí zachránil jenom nedostatek fi-
nancí. Když se na zrekonstruovaný barokní kos-
tel s prosklenou střechou podíváte dnes, sotva 
uvěříte, že ještě před třiceti lety byl téměř na 
spadnutí. A zváni jste kdykoli i dovnitř; kostel je 
otevřený stále a všem, nikdy se nezavírá. 

Malebným údolím Divoké Orlice pak po úz-
ké – ale kvalitní a klikaté – asfaltce pokračuje-
me přes Orlické Záhoří do Deštného. Cestou 
objedeme nejvyšší kopec Orlických hor Velkou 
Deštnou (1115 m n.m.), na jehož vrcholu vášni-
vé turisty obdaruje nová rozhledna (foto 6) fan-
tastickým výhledem. Z parkoviště k rozhledně se 

ale pořádně projdete, nejkratší cesta má více než 
dva kilometry do kopce.

Do nížin a civilizace se vrátíte podél říčky Bělá 
krásným lesním úsekem přes Kvasiny, kde můžete 
navštívit rodiště spoluzakladatele značky JAWA.  
O zámek, v němž s rodinou žil František Karel 
Janeček (a nedaleko něj postavil továrnu), se ny-
ní stará jeho vnučka a pravidelně se zde kona-
jí srazy majitelů legendárních československých 
motorek. 

V  Rychnově nad Kněžnou pak stojí za za-
stávku ještě barokní zámek, dílo Jana Blažeje 
Santiniho. Zámek patří mezi nejhezčí barok-
ní stavby Podorlicka a zároveň je sídlem Muzea  
a galerie Orlických hor. Sousoší hrdinů knížky 
Bylo nás pět, stojící nedaleko zámku, pak připo-
míná, že Rychnov je rodištěm spisovatele a novi-
náře Karla Poláčka. Z Rychnova už není daleko 
do Pekla; osady, v níž přes řeku Zdobnici vede 
zajímavý krytý most věšadlové konstrukce s val-
bovou šindelovou střechou. A to už jsme se do-
stali téměř na konec této trasy, do krajkou pro-
slaveného Vamberka.
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Z rodiště 
Bedřicha Smetany
 za pokladem a oklikou zpět

Andrlův Chlum / Vamberk / Letohrad 
Štíty / Moravská Třebová / Litomyšl

R 
odiště našeho nejznámějšího hudební-
ho skladatele Bedřicha Smetany se pyš-

ní nejen malebným náměstím, kde začíná ta-
to trasa. Záleží na vás, zda si prohlídku jedné 
z  nejkrásnějších renesančních staveb střed-
ní Evropy necháte až na konec výletu, ne-
bo si na zámku Litomyšl (foto 1) uděláte prv-
ní zastávku. V každém případě byste neměli 
vynechat ani nedaleké klášterní zahrady. Na  
11 000 metrech čtverečních zeleně můžete obdi-
vovat mimo jiné sochy Olbrama Zoubka a potom 
si odpočinout na trávníku při poslechu tiše znějí-
cí klasické hudby.

Z Litomyšle se po silnici 360 vydáme přes 
Sloupnici a Řetůvku do Ústí nad Orlicí, ces-
tou si ale uděláme malou odbočku k rozhled-
ně Andrlův Chlum (foto 2). Stavba s přezdív-
kou Stříbrná krasavice se nachází na místě, kde 
v minulosti stávaly dvě dřevěné rozhledny – první 
v letech 1905-1918 a druhá v letech 1943-1954. 
Obě zanikly a v roce 1996 zde byla postavena 
nová víceúčelová telekomunikační věž s rozhled-
nou v nadmořské výšce 559 m. Neméně zajíma-
vá jako historie rozhledny je i silnice, která k ní ve-
de. Úzké serpentýny se totiž každoročně stávají 
tratí mezinárodního závodu do vrchu Ústecká 21, 
jehož cíl je právě u chaty na Andrlově Chlumu. 
My si po návštěvě rozhledny celou trať projede-
me v opačném směru až do Ústí nad Orlicí, od-
kud pokračujeme po silnici 14 do Potštejna. 

02

01
Tam doporučujeme zastavit hned z několika 

důvodů. Městečku, jež proslulo pověstí o po-
hádkovém pokladu, vévodí zřícenina majestátní-
ho hradu. Poklad tu údajně schoval odbojný rytíř 
Mikuláš, který se ve 14. století živil loupením po 
okolí. Nejslavnějším hledačem tohoto pokladu se 
pak stal hrabě Chamaré, jehož usilovné 35leté 
hledání posloužilo Aloisovi Jiráskovi jako inspira-
ce k románu Poklad. Hrad Potštejn byl v historii 
dobyt jen jednou – samotným Karlem IV. (ačko-
li Karel tenkrát ještě nebyl králem). Pokud se ho 
rozhodnete výšlapem na 440 metrů vysoké návr-
ší pokořit i vy, odměnou vám bude – kromě mož-
nosti prohlédnout si zříceninu či navštívit kapli 
svatého Jana Nepomuckého – také nádherný vý-
hled. Třeba na zrekonstruovaný zámek Potštejn  
(foto 3), který zve na populární zábavné a poučné 
prohlídky hrané v barokních kostýmech. Vtipnou 
a originální formou můžete nahlédnout do života 
místní šlechty z poloviny 18. století a potom se 
občerstvit v sousedním pivovaru Clock.
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a prohlédnout si v něm můžete více než 50 uce-
lených expozic řemesel a živností z období 1840–
1930. Kromě relativně známých profesí, jako je 
truhlář či řezbář, prezentuje i práci kovotlačite-
le, koláře, bednáře, šindeláře a mnoha dalších. 
Dále zde najdete např. 100 let starou školní tří-
du, historickou vozovnu a nově retro expozici. 
Nevšedním zážitkem je návštěva expozice zub-
ního a gynekologického oddělení, kde si můžete 
prohlédnout dvě stomatologické ordinace, rent-
gen, ojedinělou gynekologickou ordinaci z roku 
1924 a dobový operační sál z roku 1960. 

Do Litomyšle se nevrátíme nejkratší cestou, 
ale projedeme si ještě pár oblíbených motorkář-
ských úseků. Jeden z nich vede z Lanškrouna 
(kam dojedeme přes Horní Čermnou) po silnici 
43 do Štítů, neméně pěkné svezení nabízí silnice 
368 přes Cotkytli do Moravské Třebové. Odtud 
už nás čeká slabá půlhodinka jízdy po státní sil-
nici 35 kolem Svitav do cíle této trasy, na histo-
rické náměstí v Litomyšli.

Přes Vamberk pak naše trasa pokračuje do 
Žamberka, odkud se po silnici 310 dostaneme 
do Letohradu. Tamní Muzeum řemesel (fo-
to 4) je s výstavní plochou přesahující 2000 m² 
největším svého druhu v  České republice 

03

Délka trasy 161 km
Doba jízdy cca 3 hodiny

Prohlídky atrakcí cca 5 hodin
Start/cíl Litomyšl

04
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Krajem historických
a skalních měst Opočno / Dobruška / Nové Město nad Metují

Náchod / Adršpach / Česká Skalice
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T 
řebechovice pod Orebem proslavilo ze-
jména muzeum betlémů, my se ale na 

úvod této trasy podíváme do Podorlického skan-
zenu v sousedních Krňovicích (foto 2). Ten je je-
diným muzeem svého typu v Královéhradeckém 
kraji a prohlédnout si v něm můžete jak stavby 
lidové architektury, přenesené z původních lo-
kalit Královéhradecka a podhůří Orlických hor, 
tak i obnovené nedochované budovy. Jak se 
na správný skanzen sluší a patří, nechybějí ani 
ukázky dobových řemesel, strojů a pracovních 
nástrojů potřebných k životu předešlých genera-
cí. Prohlédnout a vyzkoušet si můžete například 
žentour, stabilní benzinové a elektrické motory 
a mnoho dalších strojů. 

Z Krňovic se po silnici 298 vydáme do neda-
lekého Opočna (foto 3), kde si o prohlídku ří-
ká areál tamního zámku, obklopený přírodně 

Krajem historických a skalních měst

Rampušák (foto 4) pak nabízí možnost skupi-
nových prohlídek areálu sladovny v její původ-
ní podobě po předchozí domluvě na telefonu  
603 290 457.

Neméně pohledným centrem se pyšní Nové 
Město nad Metují, jehož náměstí si vysloužilo 
přezdívku Český Betlém. Stojí tu zámek s válco-
vou věží zvanou Máselnice (foto 1), v jehož za-
hradě najdete karikatury panského úřednictva 
a služebnictva od barokního sochaře Matyáše 
Bernarda Brauna. Protáhlé náměstí lemují re-
nesanční domy s podloubími a štíty, zdobené 
takzvanými vlaštovčími ocásky. Z  teras zbyt-
ků opevnění se otvírají krásné výhledy do údo-
lí Metuje. 

Okolní krajinu budete mít jako na dlani ta-
ké při návštěvě zbrusu nové rozhledny v Novém 
Hrádku, přes který naše trasa pokračuje do 
Náchoda. Tamní zámecký komplex (foto 5) uvi-
díte při příjezdu do hraničního města už zdálky, 
nenechte se ale zmást okolím příjezdové ces-
ty, která vede skrz moderní sídliště. Náchodský 
zámek s pěti nádvořími nabízí kromě zajíma-
vé atmosféry a vyhlídky na město tři samostat-
né prohlídkové okruhy, přičemž ten nejkratší lze 
absolvovat i bez průvodce. V bývalém hradním 
příkopu náchodského zámku bydlí medvědí pár 
Dáša a Ludvík.

Silnice 303 nás pak dovede do Police nad 
Metují, kde má svoje rodiště, ale také muzeum 
legendární stavebnice Merkur. Pak už pokra-
čujeme do oblasti skalních měst, a pokud dá-
váte přednost klidnějšímu prostředí, doporuču-
jeme zastavit hned u Ostaše (foto 6) nedaleko 
Žďáru nad Metují. Dvě turistické stezky vedoucí 
tímto skalním bludištěm prochází kolem Čertova 
auta, Medvědů, Výří brány nebo Sluje Českých 
bratří, kam se podle pověsti chodili ve válečných 
dobách ukrývat místní obyvatelé. Frýdlantská či 
Krtičkova vyhlídka odhaluje krásná panoramata 
Broumovských stěn či polské Stolové hory. 

01

02
03

04

krajinářským parkem. Dochované interiéry lá-
kají především na rozsáhlou sbírku historických 
zbraní, která zahrnuje práce renomovaných puš-
kařů, plátové zbroje, kordy, muškety, renesanční 
pistole, kolekci popravčích mečů či japonské, in-
dické, indonéské, barmské a další exotické zbra-
ně. 

Dříve než se v Dobrušce napojíme na státní 
silnici 14, zastavíme se na jejím malebném ná-
městí s radnicí, kde jsou vystavena díla světově 
proslulého malíře Františka Kupky. Kdo se za-
jímá o české dějiny, může si prohlédnout stálé 
expozice Vlastivědného muzea, například rod-
ný domek národního buditele F. V. Heka či vý-
stavu hrdelního práva v radniční věži. Dějinám 
židovského osídlení Dobrušky je věnována expo-
zice v někdejším rabínském domě, jejíž součástí 
je i rituální očistná lázeň mikve. Místní pivovar 
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Známějš í,  a le také tur ist icky rušnějš í 
Adršpašsko-teplické skály se pyšní titulem nej-
většího a nejdivočejšího skalního města střední 
Evropy. Turisté se sem vypravují už od 18. sto-
letí, v roce 1824 pak požár zničil okolní bujnou 
vegetaci a naplno odkryl krásu skvostných pís-
kovcových útvarů. Od této doby tu začaly vzni-
kat turistické stezky, jejichž důkladnou prohlíd-
kou můžete strávit klidně i tři hodiny. Zejména 
o víkendech tu ale počítejte se skutečně velkým 
množstvím návštěvníků. 

Kolem Adršpašských skal se naše trasa stáčí 
zpátky na jih. Po silnici 301 se přiblížíme ke stá-
tovce číslo 14, která nás dovede skoro až do cí-
le této trasy v České Skalici – poslední odboč-
ku byste neměli minout za Rtyní v Podkrkonoší. 
Pokud se rozhodnete zůstat přes noc – třeba 
v některém z kempů u přilehlé nádrže Rozkoš, 
můžete toto místo využít jako výchozí bod 
pro návštěvu nedalekého zámku Ratibořice 
a Babiččina údolí. Tato místa z románu Boženy 
Němcové jistě není třeba blíže představovat.

05

Krajem historických a skalních měst

06Stolová hora Ostaš  
zve k procházce jedním ze dvou  
nádherných skalních labyrintů.  

Délka trasy 137 km
Doba jízdy cca 3 hodiny

Prohlídky atrakcí cca 5 hodin
Start Krňovice

Cíl Česká Skalice
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GPS trasa ke stažení zde: 
mapy.cz/s/karujozoke



Přes Červenovodské 
sedlo a Suchý vrch za vojenskou historií

Jablonné nad Orlicí / Suchý vrch 
Králíky / Rokytnice v Orlických horách  

Doudleby  nad Orlicí

T 
ato trasa začíná a končí v Doudlebech 
nad Orlicí, které se pyšní renesančním 

zámkem (foto 1) s unikátní sgrafitovou výzdobou 
fasád i výmalbou interiérů a upraveným zámec-
kým parkem. Nádvoří a některé vnitřní prosto-
ry budou zřejmě povědomé filmovým fanouš-
kům – natáčely se zde scény do historického 
filmu Juraje Jakubiska o kontroverzní hraběnce 
Alžbětě Báthoryové. 

Z Doudleb se vydáme po známé státovce č. 11 
do Jablonného nad Orlicí, kde se silnice začíná 
pomalu zvedat k Červenovodskému sedlu. Série 
převážně rychlých a přehledných zatáček i šířka 
vozovky a kvalitní povrch lákají ke svižnému tem-
pu, nezapomeňte ale na zásady bezpečné jízdy. 
A pokud možno, vyberte si jiný den než pátek 
a neděli, kdy tento hlavní tah bývá přetížený au-
ty výletníků. V nejvyšším bodě pak nezapomeň-
te odbočit doleva na nenápadnou asfaltku, která 
vás dovede ke Kramářově chatě na Suchém 
vrchu (foto 2). Úzkou a zpočátku nerovnou silnicí 

01

se nenechte odradit; kvalita asfaltu se postup-
ně lepší a panoramatické výhledy z téměř kilo-
metrové výšky na Orlické hory, Králický Sněžník, 
Jeseníky i vzdálenější Krkonoše stojí za to. 

Součástí Kramářovy chaty je navíc rozhled-
na Suchý vrch, původně stavěná jako vodáren-
ská věž. Výstupem na vyhlídkovou plošinu po 
128 schodech se dostanete o dalších 22 metrů 
výš. Hora Suchý vrch je zajímavá mimo jiné i tím, 
že leží přímo na historické zemské hranici Čech 
a Moravy. Zároveň je nejbližším výchozím mís-
tem pro návštěvu dělostřelecké tvrze Bouda, nej-
většího muzea československého opevnění na 
území České republiky. I tak ale pěší cesta k ně-
mu trvá nejméně 40 minut a další zhruba hodinu 
zabere jeho prohlídka. Tvrz jako jediná z pěti do-
končených objektů tohoto typu zůstala dodnes 
ve své původní podobě a je v celém rozsahu pří-
stupná veřejnosti. Tvoří ji pět srubů, postavených 
v nejvyšším stupni odolnosti a  rozsáhlý sys-
tém podzemních chodeb a sálů o celkové délce  
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cca 1,5 km. Před vchodovým srubem K-S 22 
stojí unikátní pětistřílnový pancéřový zvon.

Pokud se vám nechce ztrácet čas šlapáním 
k tvrzi Bouda, na trase po chvíli narazíte na pod-
statně dostupnější a modernější atrakci s po-
dobnou tematikou. Když se vrátíte ze Suchého 
vrchu zpátky na státní silnici a dáte se dole-
va, po několika kilometrech serpentin sjedete 
do Červené Vody a následně do města Králíky, 
v jehož blízkosti najdete tvrz Hůrku, pěchot-
ní srub K-S 14 „U Cihelny“ (foto 3) či tamní 
vojenské muzeum s expoziční halou o rozloze  
2 400 m2. Muzeum má široký záběr; mapuje his-
torii československé a české armády, její spo-
jence a nepřátele v  roce 1938, čs. opevnění,  
2. světovou válku, historii odboje a okupaci, vo-
jenské osobnosti a problematiku obrany státu. 
V expozicích muzea se lze setkat s těžkou bojo-
vou technikou, municí, prostředky ochrany proti 
bojovým otravným látkám a zbraním hromadné-
ho ničení. Techniku můžete vidět i v akci na před-
váděcím polygonu.

Naše trasa se pak vrací ke svému výchozí-
mu bodu nejprve podél hranice s Polskem po  

Délka trasy 125 km
Doba jízdy cca 2 a 1/2 hodiny
Prohlídky atrakcí cca 5 hodin

Start/cíl Doudleby nad Orlicí

03
Kromě velkolepého Vojenského muzea Králíky   
 lze navštívit také pěchotní srub K-S 14 „U Cihelny“.

02

úzké, ale kvalitní okresce, kde jedna zatáčka 
střídá druhou. Stejně oblíbená jako u motorká-
řů je však také u cyklistů, s nimiž je třeba v ne-
přehledných místech počítat. Pěkného svezení 
a malebné krajiny Orlických hor si můžete užívat 
po většinu zpáteční cesty až do Rychnova nad 
Kněžnou, odkud zbývá do cíle už jen posledních 
pár kilometrů. 
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GPS trasa ke stažení zde: 
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Z kolébky českého 
roadracingu
do šlechtických sídel

Hrádek u Nechanic / Chlumec nad Cidlinou
Městec Králové / Ostroměř / Hořice
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K 
dyž se řekne Hořice, mnozí si kromě slad-
kých trubiček vybaví také slavné motocyk- 

lové závody na přírodní trati. Zdejší „Zatáčky“ 
jsou prostě pojem, a to nejen u nás – na závod-
ní víkendy přijíždí každoročně do Hořic i spousta 
zahraničních jezdců a diváků. Historii hořických 
závodů bylo věnováno už několik samostatných 
publikací, a obsáhnout všechny informace s nimi 
spojené ani není v možnostech tohoto průvod-
ce. Na závodní trať a do výsledkových listin se 
tedy podíváme jen zběžně, ale nejprve si před-
stavme zázemí pro naši exkurzi do kolébky road 
racingu. Jako místo pro odpočinek, občerstve-
ní nebo případný nocleh se přímo nabízí stylo-
vé koupaliště v přilehlé obci Dachova (foto 1). To 
bylo dokončeno v roce 1925, a přestože se tu za 
první republiky na první pohled zastavil čas, sou-
časná vybavenost je na moderní úrovni. Voda 
v koupališti, napájeného lesním pramenem, je 
velmi osvěžující, a hlavně dokonale čistá, o čemž 

Z kolébky českého roadracingu do šlechtických sídel 

Na trať hořického závodu je to odtud jenom 
několik set metrů, ke startovní věži (foto 2) 
zhruba kilometr. Pokud se netrefíte přímo do ně-
kterého ze závodních termínů (kromě 300 ZGH 
se tu jezdí ještě Česká Tourist Trophy), můžete si 
celou trať projet – samozřejmě za dodržování do-
pravních předpisů, hlavně při jízdě na území ob-
ce. Abyste napočítali celé tři stovky zatáček, mu-
seli byste obkroužit dokola celkem dvanáctkrát; 
stejně jako závodníci, kteří na technicky nároč-
ném přírodním okruhu bojují o vavříny už od ro-
ku 1936. Po ujetí 12 kol mají na kontě přesně 312 
zatáček (jeden okruh má 15 pravých a 11 levých) 
a necelých 62 km (5,15 je délka jednoho kola). 
V názvu závodu je počet zatáček zaokrouhlen 
na stovky, jméno nejpopulárnějšího domácího 
závodníka Gustava Havla se v něm objevuje od 
roku 1968. To už byl závod několik let součás-
tí Mistrovství republiky a díky tomu se na startu 
pravidelně objevovala tehdejší jezdecká špička 
včetně našeho historicky nejúspěšnějšího zá-
vodníka Františka Šťastného. V dosavadních 57 
ročnících závodu 300 ZGH se však představily 
také tisíce jezdců ze zahraničí, přičemž v mnoha 
případech šlo o úspěšné účastníky seriálu mist-
rovství světa. Pro některé z nich se Hořice sta-
ly natolik srdeční záležitostí, že se tu dodnes ak-
tivně účastní závodů veteránských kategorií při 

ČTT. A vysokou úroveň Zatáček dokládá také 
fakt, že v současnosti se v jejich soupiskách pra-
videlně objevují jména ze startovních listin pres-
tižních závodů Tourist Trophy na ostrově Man či 
GP Macao. 

Podrobněji se s  histori í a  současností 
hořických závodů můžete seznámit v nedáv-
no otevřeném Muzeu Czech Road Racingu 
(foto 3), které najdete v  prostorách místní-
ho zámku přímo vedle závodní trati  300 ZGH 
(obr. 4) před vjezdem na náměstí. Kromě stálých 
expozic s motocykly těch nejslavnějších účastní-
ků se tu pravidelně střídají tematicky zaměřené 
výstavy, věnované různým odvětvím silničních 
závodů. Otevřeno je od června do září, bližší info 
hledejte na webu museumcrr.cz.  

Až si budete chtít od závodění trochu odpo-
činout, zastavte se třeba u nedaleké rozhledny 
Hořický chlum a vystoupejte na 27 metrů vyso-
kou vyhlídkovou plošinu, odkud budete mít okol-
ní krajinu jako na dlani. Rozhledna se nachází 
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02

03

04

svědčí mimo jiné i výskyt čolka horského. V are-
álu nechybí ani sociální zařízení či sprchy, ubyto-
vat se můžete v chatkách nebo ve vlastních sta-
nech.

Dachovské koupaliště  
si zahrálo ve filmu 

Eliška má ráda divočinu.
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nedaleko zatáčky U křížku v lesním úseku závod-
ní trati a dojet se dá až na neplacené parkoviště 
pod ní. O něco vzdálenějším, ale turisticky atrak-
tivnějším cílem této trasy je novogotický zá-
mek v Hrádku u Nechanic (foto 5), ke kterému 
dojedete z Hořic za necelou půlhodinu. Zámek 
ve stylu windsorské gotiky původně sloužil jako 
reprezentační sídlo šlechtického rodu Harrachů, 
dnes je v původních bohatě zdobených a vyba-
vených interiérech prezentována ukázka bydle-
ní šlechty ve druhé polovině 19. století. Největší 
a nejkrásnější zámeckou místností je Zlatý sál, 
jehož stěny zdobí unikátní zlacené tapety z kůže. 

Do období baroka se přesunete při návštěvě 
zámku Karlova Koruna (foto 6) v Chlumci nad 
Cidlinou. Autorem jeho stavebních plánů je ital-
ský architekt Jan Santini Aichel, jméno si zámek 
vysloužil díky originálnímu půdorysu, připomína-
jícímu tvar korunovačního klenotu. Kdysi Karlova 
Koruna sloužila jako letní reprezentační sídlo hra-
běte Františka Ferdinanda Kinského, dnes se tu 
kromě klasických prohlídek konají hlavně svatby. 

Délka trasy 110 km
Doba jízdy cca 2 hodiny

Prohlídky atrakcí cca 4 hodiny
Start/cíl Hořice

Z kolébky českého roadracingu do šlechtických sídel 

06

05
Až si projdete rozlehlý park ve stylu anglické 
zahrady, čeká vás už jen necelá hodinka jízdy.  
Po silnici 327 dojedete do Ostroměře, odkud si 
návrat na dachovské koupaliště můžete zpříjem-
nit zajížďkou přes Šárovcovu Lhotu a Lukavec.  

40 
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Polské  
příhraničí
Je tráva skutečně zelenější  
na druhé straně plotu?

Náchod / Broumov / Kudowa-Zdrój 
Międzylesie / Králíky / Dolní Morava

K 
olem uspořádání česko-polských hra-
nic se v  historii vedla spousta sporů. 

Když však necháme dějepis stranou, najdeme 
za čárou mnoho kilometrů luxusních silnic, kte-
ré nemají daleko k pojmenování motorkářský 
ráj. Zahraniční exkurzi odstartujeme symbolic-
ky v Náchodě, který s Polskem těsně sousedí. 
Místo cesty přes nejbližší přechod si ale trochu 
zajedeme přes Polici nad Metují a Broumov, me-
zi nimiž si malou odbočku zaslouží skalní kom-
plex Broumovské stěny (foto 1). Tato rozsáhlá 
oblast je tvořena krásnými pískovcovými skala-
mi, hlubokými roklemi, soutěskami, velkolepými 
vyhlídkovými místy a bohatými lesy. Zdejším nej-
slavnějším výtvorem přírody jsou tzv. Slavenské 
hřiby, turisticky nejvděčnější je hlavní hřeben 
mezi Honským sedlem a Korunou.

Z Broumova už sledujeme směr na první pol-
ské obce Tlumaczów a  Radków, odkud nás 
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Broumovské stěny   
otevírají nádherné    
výhledy do okolí.

silnice 387 dovede pěknými lesními úseky až do 
lázeňského města Kudowa-Zdrój (foto 2). Pod 
původním českým názvem Čermenské lázně se 
o něm poprvé zmínil v 16. století kronikář Ludvík 
z Náchoda a jsou považovány za jedny z nejstar-
ších lázní na území dnešního Polska. Dříve než 
se však vydáme obdivovat krásu tamní koloná-
dy, odbočíme do vesnice Čermná, kde se nachá-
zí známá kostnice s 3 000 lebkami a kostmi asi 
25 000 obyvatel, kteří zde zahynuli během epide-
mií či válek. Tento evropský unikát vybudoval na 
konci 18. století český kněz Václav Tomášek, je-
hož ostatky jsou v kostnici rovněž uloženy.

Samotná Kudowa je poměrně rušné měs-
to, protože sem mnoho Čechů přijíždí nejen za 
léčivými prameny, ale také na vyhlášené tr-
hy. Lázeňská sanatoria Zámeček z roku 1772 
a Polonia z roku 1905 však za zastávku rozhod-
ně stojí, stejně jako procházka celou kolonádou 
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pravděpodobně potkáte mnoho českých i pol-
ských kolegů. Hladká asfaltka se vine malebným 
údolím podél levého břehu Divoké Orlice, které 
kromě nádherných výhledů nabídne po nece-
lých třiceti kilometrech kvalitního svezení také 
ideální místo pro krátkou zastávku – vodní ná-
drž u obce Rudawa (foto 3). Po relaxaci a pří-
padném občerstvení v zájezdním hostinci pokra-
čujeme podle vody až na úroveň Zemské brány, 
kde se silnice od hranic začne vzdalovat. Přes 
Międzylesie a Boboszów se pak vrátíme na úze-
mí ČR, abychom projeli Králíky směrem k cíli této 
trasy. Ten se nachází na pomezí Čech a Moravy 
v  obci Dolní Morava, turisticky vyhledáva-
ným místem s majestátní Stezkou v oblacích  
(foto 4). Do výšky 1116 metrů nad mořem vás 
k této unikátní stavbě vyveze lanovka, na 55 me-
trů vysokou vyhlídku už musíte po svých. A po-
kud to máte domů daleko, ubytovacích možností 
je v této oblasti nespočet.

či návštěva některé z  četných restaurací se 
smaženými pstruhy, které si můžete sami ulo-
vit. Sladkou tečku na závěr pobytu v podobě ty-
pických zákusků pak nabízí celá řada cukráren. 
S výměnou valut si před cestou nedělejte staros-
ti; v tzv. českém koutku, jak se tato oblast nazý-
vá, si vystačíte s naší měnou.

Kudowu opustíme po silnici 8 směrem na 
Duszniki-Zdrój, před nimiž po zhruba deseti ki-
lometrech odbočíme na příhraniční okresku 389. 
Tady začíná slibovaný ráj motocyklistů, a proto tu 

Délka trasy 160 km
Doba jízdy cca 3 hodiny

Prohlídky atrakcí cca 4 hodiny
Start Náchod

Cíl Dolní Morava

03

04

02
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K pomezí Čech  
a Moravy

Žďár nad Sázavou / Vír / Polička 
Nové Hrady / Horní Bradlo / Seč

V 
ýchozím a cílovým bodem nejdelší tra-
sy tohoto průvodce je přehrada Seč  

(foto 1), která nabízí kromě celé řady ubytovacích 
a stravovacích možností také spoustu příležitos-
tí ke koupání i turistickým aktivitám. Na skalách, 
mezi kterými stojí zděná hráz o výšce 42 met-
rů a šířce 165 m lze navštívit například zříceni-
nu hradu Oheb. Přístupný je také most na hrázi, 
z nějž lze vidět celou vodní plochu. 

My vyjedeme ze Seče směrem na jihozápad 
po silnici 340, ze které po chvíli odbočíme do-
leva na Maleč a přes něj pokračujeme dále až 
do Ždírce nad Doubravou. Odtud nás silnice 37 
nejprve dovede do Žďáru nad Sázavou a dá-
le po devatenáctce dojedeme do Bystřice pod 
Pernštejnem. Na jejím konci nepřehlédněte od-
bočku doleva na silnici 388, která vede k vyhlá-
šené motorkářské oblasti v okolí vodní nádrže 
Vír. Ve stejnojmenné obci se za mostem dáme 
opět doleva, a pak už začíná krásný zatáčkovitý 
úsek, ze kterého je vidět betonová hráz vodního 
díla zespodu i z vrchu. 

Trasa se pak ještě několik kilometrů krou-
tí podél břehu nádrže, než se od ní vzdálí smě-
rem na Sulkovec a dále pokračuje po kvalitních 
okreskách až k jednomu z nejstarších českých 
královských hradů, Svojanovu (foto 2). Ten 
je jediným hradem v  našich zemích, v  jehož 02

03

01

architektuře se mísí gotika s empírem, tedy stře-
dověk s 19. stoletím. Atraktivní je i samotný areál 
hradu s rozhlednou na břitové věži, vyhlídkovými 
ochozy na hradbách a nádvořími. Součástí are-
álu je i obnovená gotická zahrada, jediná svého 
druhu ve střední Evropě. 

Ze Svojanova není daleko do Poličky (fo-
to 3), města s  krásným historickým jádrem. 
Navštívit zde můžete například rodnou světničku 
Bohuslava Martinů, která se nachází ve věži kos-
tela sv. Jakuba ve výšce 36 metrů, odkud je krás-
ný výhled na město a mohutné kamenné hradby 
zpevněné 19 baštami, které v délce 1220 metrů 
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skalní města. Podle pověsti se tu kdysi se svou 
tlupou ukrýval loupeživý rytíř, jehož jméno ny-
ní nese tato přírodní zajímavost. Toulovec bo-
hatým bral a chudé, nemocné a trpící obdaro-
vával, a podobně jako anglický lidový hrdina ze 
Sherwoodu měl dvě tváře. Podle historických 
pramenů totiž na počátku 15. století v Litomyšli 
skutečně žil ctihodný měšťan stejného jména, 
proslulý svou dobročinností. 

Poslední atrakcí této trasy je skanzen Veselý 
Kopec (foto 6) – osada s volně rozptýlenou zá-
stavbou téměř 30 objektů. Zdejší expozice přiná-
šejí svědectví o životě a práci drobných rolníků 
od první poloviny 19. století do poloviny 20. sto-
letí. Zemědělské usedlosti doplňují nejen drobné 
vesnické stavby (špýchar, chlívky, haltýř apod.), 
ale i lidové technické památky na vodní pohon. 
Nejvýznamnější z nich je vodní obilní mlýn pře-
nesený na základy původního veselokopeckého 
mlýnu. 

Z Veselého Kopce se vrátíme na silnici 343, 
která nás dovede přes Horní Bradlo zpátky na 
začátek této trasy, k přehradě Seč.

obepínají celé centrum. Projít se můžete parkem 
kolem hradeb nebo přímo po jejich ochozu.

Za malou zajížďku po silnicích s místy horší 
kvalitou povrchu stojí zámek Nové Hrady (fo-
to 4), často nazývaný „českým Versailles“. Jeho 
areál zahrnuje vstupní bránu s francouzskou za-
hradou a správními budovami, bývalý zámecký 
špýchar, klasicistní altán a více než 10 druhů roz-
ličných zahrad. V budově bývalého špýcharu je 
otevřeno Muzeum motokol.

Další zastávkou na zpáteční cestě jsou pak 
Toulovcovy maštale (foto 5), soustava chodeb, 
jeskyní, soutěsek a dalších částí, typických pro 

Délka trasy 200 km
Doba jízdy cca 3 a 1/2 hodiny
Prohlídky atrakcí cca 6 hodin

Start/cíl Seč

04

05
06
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Podél Labe 
Za přírodními i historickými krásami  
v kraji královen

Jaroměř / Dvůr Králové nad Labem 
Kuks / Velichovky / Hradec Králové
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S 
tart a cíl poslední trasy jsme symbolic-
ky umístili do východočeské metropole. 

V Hradci Králové odbočíme z výpadovky č. 11 
na Slezském předměstí u Lidlu směrem na Nové 
Město nad Metují, a po silnici 308 dojedeme do 
Bohuslavic. Odtud se po odbočení doleva dosta-
neme přes Slavětín do Šestajovic, kde je o nedě-
lích a svátcích otevřeno Muzeum motocyklů 
a hraček (foto 2). K vidění je zde zhruba stovka 

chodeb je částečně zpřístupněna a během pro-
hlídky s průvodcem se dozvíte zajímavé informa-
ce o fungování celého pevnostního města. Dále 
je možné prohlédnout si úvodní expozici, obytné 
kasematy nebo se pokochat působivou vyhlíd-
kou z hradebního valu. 

V sousední Jaroměři si pak zaslouží pozor-
nost železniční muzeum Výtopna (foto 4), 
připomínající doby, kdy na železnici vládla pára. 
Expozice, provozovaná převážně dobrovolníky 
a zručnými nadšenci, je umístěna v původní vý-
topně parních lokomotiv z přelomu století neda-
leko nádraží.

Po silnici 37 pokračujeme do obce Kuks na 
prohlídku velkolepého hospitálu (foto 1), který 
před několika lety prošel největší rekonstrukcí ve 
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československých motocyklů z let 1934 až 2004, 
přičemž převážnou část exponátů tvoří úspěšné 
závodní stroje všech možných kategorií.

Naše cesta pokračuje po silnici 285 do pev-
nostního města Josefov (foto 3). Stavby z dob 
Josefa II. působí navenek poněkud neutěšeným 
dojmem, pod nimi se ale schovává jeden z nej-
rozsáhlejších podzemních obranných systémů 
v Evropě. Původně 45 km dlouhá síť podzemních 

01

Na Kuksu kdysi  
z kašen tryskalo víno  

a neřest byla místním  
koloritem.

05

Podél Labe

06

svých dějinách a zaujme velmi nevšední atmo-
sférou. Hlavní prohlídkový okruh vás zavede do 
vnitřních prostor špitálu, například do bývalého 
hlavního nemocničního sálu, kostela Nejsvětější 
Trojice s hraběcí hrobkou, sakristie nebo barok-
ní lékárny U Granátového jablka. V šesti míst-
nostech Českého farmaceutického muzea zase 
poznáte vývoj lékáren od baroka do 20. stole-
tí a v lapidáriu si můžete prohlédnout originály 
alegorií Ctností a Neřestí od nejvýznamnějšího 
českého barokního sochaře Matyáše Bernarda 
Brauna.

Další zastávkou je barokní Areál Žireč (fo-
to 5) nedaleko Dvora Králové n. L., jehož ná-
vštěvu si můžete zpestřit například prohlídkou 
muzea cyk listiky v barokním interiéru bývalé 
sýpky. Exponáty včetně nejstarších velocipedů, 
závodních kol z 20. století i slavných kol z filmů 
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Podél Labe

ztvárněním připomíná spíš pohádkové kulisy než 
vodní dílo, a možná i proto byla prohlášena ná-
rodní technickou památkou. Ve své době (stavba 
proběhla v letech 1910-19) se jednalo o největší 
nádrž v Československé republice, pokud se tý-
kalo zadrženého množství vody, a nejdelší pře-
hradu, co do délky zděné hráze.

Naše trasa se začne stáčet zpět na jih v Horní 
Brusnici, kde odbočíme směrem na vrch Zvičina 
a poté k Raisově chatě (foto 7), nad jejíž stře-
chou je rozhledna s otáčivou kupolí. Dnes se 
kvůli přerostlému lesu sice už nelze kochat po-
hledem na Krkonoše (ty jsou krásně vidět z ne-
daleké sjezdovky), zato odtud dohlédnete až na 
Kunětickou horu, Železné hory, Říp, Milešovku, 
Bezděz, Lužické a Jizerské hory. 

Poslední zastávkou na zpáteční cestě jsou 
lázně Velichovky (foto 8) s příjemně poklidnou 
atmosférou a řadou pohledných budov. Ani his-
torické centrum samotného Hradce Králové 
(foto 9) byste však neměli nechat bez povšimnu-
tí. Však se mu před sto lety nadarmo nepřezdíva-
lo Salon republiky – tento přívlastek si město na 
soutoku Labe a Orlice vysloužilo díky velkorysé-
mu urbanistickému konceptu a řadě monumen-
tálních staveb ve stylu secese a funkcionalismu. 
A koneckonců, díky tamní centrále cestovního 
ruchu vznikla i tato publikace.

07

08

09

Délka trasy 115 km
Doba jízdy cca 2 hodiny

Prohlídky atrakcí cca 5 hodin
Start/cíl Hradec Králové

posledních let, které zapůjčil největší český sbě-
ratel, Ing. Jaroslav Uhlíř, si můžete prohlížet ve 
třech podlažích. Těšit se můžete také na rozma-
nité cyklo-doplňky, náhradní součástky, trofeje, 
dobové fotografie a tiskoviny. V rámci areálu je 
pak volně přístupný obnovený zámecký dvou-
hektarový park, bylinková zahrada a kavárna.

Když po návštěvě žirečského areálu zaví-
táte do Dvora Králové n. L. (foto 6), může-
te si udělat zastávku třeba v kostele sv. Jana 
Křtitele, z jehož věže je krásný výhled na měs-
to a okolí. Kostel je také známý příběhem na-
lezení Rukopisu královédvorského. Ze Dvora 
Králové n. L. se dáte na severozápad po silnici 
299 a za chvíli budete na hrázi jedné z nejkrás-
nějších přehrad v České republice. Přehrada Les 
Království (úvodní foto) svým architektonickým 
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mapy.cz/s/muzozumera
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