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

 TIC Hradec Králové
Riegrovo náměstí 914 
500 02 Hradec Králové
tel.: +420 972 341 670
e-mail: icko3@ic-hk.cz
web: www.ic-hk.cz

 TIC Pardubice
nám. Republiky 1, 530 02 Pardubice
tel.: +420 466 768 390 
e-mail: region@ipardubice.cz
web: www.ipardubice.cz

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

 TIC Děda Vševěda – Ráby
Ráby 38, 533 52 Ráby
tel.: +420 466 612 474 
e-mail: info@pardub.cz
web: www.pernikova-chaloupka.cz

 IC Lázně Bohdaneč
Pernštýnská 117
533 41 Lázně Bohdaneč
tel.: +420 466 924 221
e-mail: infocentrum@lazne.bohdanec.cz
web: www.lazne.bohdanec.cz

➊ HRaDeC KRáLoVé

Metropole Královéhradeckého kraje leží na soutoku řek Labe a Orlice. V minu-
losti významné věnné město a vojenská pevnost, nyní multikulturní centrum 
s celou řadou pamětihodností, jimž dominuje gotická katedrála sv. Ducha, 
Bílá věž a stará radnice na Velkém náměstí. Město je unikátní svým urba-
nistickým řešením a architekturou z počátku 20. století, Hradci Králové se 
především zásluhou architektů Gočára a Kotěry přezdívá Salon republiky. 
Za všechny cenné stavby jmenujme Kotěrův návrh budovy Městského mu-
zea na Eliščině nábřeží. Ve městě se nachází Univerzita Hradec Králové či 
několik fakult pražské Univerzity Karlovy a rovněž zde sídlí biskupové králo-
véhradecké diecéze. Žije zde téměř 93 tisíc obyvatel.
webové stránky: www.hradeckralove.org

➋ RozHLeDna MILíř
Na zalesněném kopci Milíř 
(285 m n. m.) se od října 2013 
nachází stejnojmenná rozhled-
na, o jejíž výstavbu se zasloužily 
především Sdružení pro obnovu 
rozhledny Milíř a  obec Vysoká 
nad Labem, na jejímž katastru 
se vrchol s rozhlednou nachází. 
Od 30. do 50. let 20. století zde 
stávala triangulační věž, rov-
něž neoficiálně využívaná jako 
rozhledna. Trojboká konstruk-
ce nové rozhledny, vysoké 31 
metrů, je kombinací dřeva, oce-
li a betonu. Z vyhlídkové ploši-
ny ve výšce 27 metrů, na kterou 
vystoupáte po 160 schodech, 
se vám naskytnou daleké výhledy do rovinaté Polabské nížiny s ojedině-
lým vrcholem Kunětické hory, dohlédnout však lze až na hřebeny Krkonoš, 
Orlických a Železných hor.
webové stránky: www.vysoka-nad-labem.cz

➌ KuněTICKá HoRa
Dominantou východočeského Polabí je vrchol (307 m n. m.) a hrad Kunětická 
hora. Původně kupolovitý tvar vrcholu byl stvořen v třetihorách vulkanickou 
činností a jeho osídlení je datováno už od pravěku, jeho současná podoba 
je ovlivněna po staletí trvající těžbou kamene. Hrad vznikl již ve 14. století, 

nejprve se 
j e d n a l o 
o  husitský 
hrad, kte-
rý ke konci 
15. století 
připadl vý-
znamnému 
rodu Pern-
štejnů, jež 
se posta-
rali o  jeho 
rozsáhlou 

přestavbu v pozdně gotické až renesanční šlechtické sídlo. Úpadek hra-
du nastal během třicetileté války v 17. století a od té doby pustl. Postup-
ná obnova hradu začala v letech 1923-1953 a poté po roce 1989. V roce 
1993 byl hrad opět otevřen návštěvníkům. V podhradí se nachází Muzeum 
perníku a pohádek „Perníková chaloupka“. 
webové stránky: www.hrad-kunetickahora.cz

➍ PaRDuBICe
Necelých 20 kilometrů jižně od Hradce Králové se nachází další významná 
východočeská metropole a sídlo Pardubického kraje, město Pardubice. Leží 
na soutoku řek Labe a Chrudimky. Historické centrum je městskou památ-
kovou rezervací, za návštěvu mimo jiné stojí zachovalý renesanční zámek, 
dříve šlechtické sídlo Pernštejnů, nyní Východočeské muzeum, nebo Zelená 
brána, kterou se od západu vstupuje na Pernštýnské náměstí. Pardubice 
jsou městem 
perníku, že-
lezničním uz-
lem, nachá-
zí se zde me-
zinárodní le-
tiště, Univer-
zita Pardubi-
ce a konají se 
zde také pro-
slulé sportov-
ní události, ja-
kými jsou do-
stihový závod 
Velká Pardu-
bická či Zlatá přilba, tradiční závod motocyklů na ploché dráze. Ve městě 
žije necelých 90 tisíc obyvatel.
webové stránky: www.pardubice.eu

➎ oPaToVICKý KanáL
Opatovický kanál je vý-
znamným středověkým 
vodním dílem, jehož stavi-
telem byl na přelomu 15. 
a  16. století pernštejnský 
fišmistr Kunát Dobřenský 
z  Dobřenic. Vystavěn byl 
za účelem  napájení roz-
sáhlé rybniční sítě založe-
né Vilémem z Pernštejna. 
Původní tok byl v 17. století mírně upraven po stavbě opatovického jezu. 
Kanál začíná u Opatovic nad Labem, prochází kolem Lázní Bohdaneč a do 
Labe se zpět vlévá u obce Semín nedaleko Přelouče, vytváří tudíž přepo-
nu pardubického oblouku Labe. Současná délka Opatovického kanálu činí 
necelých 33 km, šířka se pohybuje mezi 15 a 2,5 m. Přímo zásobuje vo-
dou rybník Buňkov a Bohdanečský rybník. Kanál byl vyhlášen za kulturní 
památku, spravuje jej Povodí Labe. Nachází se na něm zajímavá technická 
památka Semínský akvadukt.
webové stránky: www.lazne.bohdanec.cz

Občanské sdružení Labská stezka bylo založeno v roce 2009 a sídlí v krá-
lovském městě Nymburce. Naším záměrem je propagace a podpora roz-
voje Labské cyklotrasy na českém území, informování veřejnosti o jejím ak-
tuálním stavu, mapování a postupné odstraňování bariér tak, aby Labská 
cyklotrasa byla dostupná všem uživatelům, včetně handicapovaných osob, 
seniorů nebo rodin s dětmi. Jsme nositeli projektu: 

Labská cyklotrasa - od pramene k moři - 
napříč Evropou - bez bariér

© 2015, Labská stezka o.s., Za Žoskou 2506, 288 02 Nymburk
tel.: +420 325 533 803; e-mail: info@labskastezka.cz
autor: Ing. arch. Jan Ritter st. 
texty a foto: Mgr. Jiří Kudrna, archiv Labské stezky o.s.
grafika: Jan Devera, zákresy tras: Ing. arch. Jan Ritter ml.

■ cyklostezka bez aut

Přípravu a stavbu Hradubické cyklostezky rovněž podporují
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Vážení cyklisté a cykloturisté,
dostává se Vám do rukou „Hradubická“ cyklomapa s vyznačením dosa-
vadní Labské cyklotrasy č. 2 a dvou alternativních tras, které spojují města 
Hradec Králové a Pardubice. Šťastnou cestu Vám přeje občanské sdruže-
ní Labská stezka.

LaBSKá CYKLoTRaSa č. 2 je na jih od Hradce Králové vyznačena z vět-
ší části po silnicích III/2985 a III/29810, které jsou úzké, nepřehledné a stá-
le více nebezpečné. 
Oba kraje, města a okolní obce, prostřednictvím Dobrovolného svazku obcí 
„Hradubická labská“, připravují stavbu „Hradubické cyklostezky“, která po-
vede převážně podél řeky Labe. Do té doby, ale i posléze nabízíme cyklistic-
ké veřejnosti dvě alternativní, bezpečnější trasy: západní a východní.

záPaDní aLTeRnaTIVní TRaSa vede z Pardubic po klidných silnicích 
a cestách přes obce Srch, Stéblová, Čeperka, Opatovice nad Labem a část 
obce Březhrad náležící k Hradci Králové.

VýCHoDní aLTeRnaTIVní TRaSa prochází po stávající cyklostezce 
z Pardubic podél Labe a dále po silnicích a cestách přes Kunětice, Seze-
mice, Dražkov, Borek, okolo rozhledny Milíř ve Vysoké nad Labem a přes 
Roudničku do Hradce Králové. 

Obě větve i po dokončení „Hradubické cyklostezky“ vytvoří „Hradubický“ 
okruh, jehož uzlovými body jsou železniční nádraží Hradec Králové a Pardu-
bice. Uvedené trasy jsou vhodné k jízdě na trekových kolech a po jejich ově-
ření je budeme doporučovat pro vyznačení jednotným číslem KČT.

LABSKÁ CYKLOTRASA 
a alternativní trasy

HRADEC KRÁLOVÉ  
- PARDUBICE

1 : 50 000

Vydání mapy podpořilo Statutární město Pardubice  
z programu podpory cestovního ruchu.

Děkujeme všem příznivcům Labské stezky  
a spolupracovníkům z měst i obcí na trase, zástupcům KČT  

a Rotary Clubů Hradce Králové a Pardubic za spolupráci  
při akcích Tour de Labe a vyhledávání bezpečných tras.

234 m n. m.


