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Královédvorsko

Malebný kraj, obepínající město 
Dvůr Králové nad Labem plný 
přírodních, kulturních i histo-
rických skvostů. Největšími tu-
ristickými lákadly jsou místní 
Safari park, světoznámá zoo-
logická zahrada zaměřená na 
Afriku, barokní areál Kuks s ne-
dávno opraveným hospitálem, 
velkolepé sochařské dílo pod 
širým nebem Braunův Betlém či 
Areál Žireč s jedinečným Cyklo-
muzeem. Vyhledávaným mís-
tem je i přehrada Les Království, 

která je považována za nejkrás-
nější vodní nádrž v České republi-
ce. Samotné město Dvůr Králové 
nad Labem láká kromě Safari par-
ku také na návštěvu Městského 
muzea s ojedinělou sbírkou skle-
něných vánočních ozdob. Kostel 
sv. Jana Křtitele se pyšní krásným 
výhledem z ochozu věže a pes-
trou expozicí připomínající ná-
lez Rukopisu královédvorského. 
Ten zásadně ovlivnil české ná-
rodní obrození a inspiroval řadu 
významných umělců.



MĚSTSKÉ MUZEUM

Sladkovského 530
Dvůr Králové nad Labem
+420 499 623 800
+420 603 295 389
www.muzeumdk.cz

Také jste si jako malí přáli, aby se 
Vánoce slavily aspoň třikrát do 
roka? V Městském muzeu si mů-
žete jejich atmosféru připome-
nout kdykoli budete chtít. Stálá 
expozice vás seznámí s tradiční 
výrobou vánočních ozdob, které 
si možná už za pár měsíců po-
věsíte na stromeček. Většina jich 

totiž pochází právě ze Dvora Krá-
lové nad Labem. Kromě toho se 
v muzeu můžete vydat po sto-
pách minulosti města a sezná-
mit se nejen s nejvýznamnějšími 
událostmi dob dávno zapome-
nutých, ale také s historií tradice 
místního textilního průmyslu.

Užijte si Vánoce i v létě!



Jedeme do Afriky!

Výlet do Afriky už nemusí být 
jen sen. Safari Park Dvůr Králo-
vé nad Labem, často přezdívaný 
Afrika v srdci Evropy, ho promě-
ní ve skutečnost! Antilopy, zeb-
ry, žirafy a nosorožci ve velkých 
stádech v pěším i v Africkém sa-
fari, které si můžete pohodlně 
prohlédnout při jízdě autobu-
sem, speciálně upraveným Afrika 
truckem, nebo vlastním vozem. 
Nechybí šimpanzi, sloni, okapi, 
surikaty, gepardi, levharti i ti nej-
jedovatější hadi. Tolik druhů af-

rických zvířat na jednom místě 
jinde v Evropě neuvidíte! Najdete 
tu také jediné Lví safari ve střed-
ní Evropě, kde se můžete pro-
cházet mezi volně vypuštěnými 
šelmami. Děti nadchnou velkole-
pá hřiště nebo dětská zoo. Ještě se 
vám nechce domů? Nevadí, za-
hrada nabízí příjemné ubytování. 
Strávit noc přímo v Safari Park Re-
sortu je skutečný zážitek! Služby 
pro váš maximální komfort a vol-
ný vstup do Safari parku po celou 
dobu jsou samozřejmostí.

SAFARI PARK DVŮR KRÁLOVÉ

Štefánikova 1029
Dvůr Králové nad Labem
+420 499 329 515
www.safaripark.cz



Braunův Betlém

Takřka celou dekádu se v Novém 
lese mezi Kuksem a Dvorem Krá-
lové nad Labem rodilo významné 
dílo středoevropského barokního 
sochařství, pro které se podle 
motivu Narození Páně vžil název 
Betlém. Zakladatelem a mecená-
šem byl hrabě František Antonín 
Špork, plastiky vytvořil v letech 
1723–1732 Matyáš Bernard Braun 

se svými pomocníky, mezi ni-
miž byli i významní čeští sochaři. 
Díla jsou vytesána do skal, což jim 
zajišťuje mimořádné postavení 
v evropském sochařském umění 
18. století. V létě roku 2002 byla 
otevřena naučná stezka spojující 
Braunův Betlém a Kuks, na níž se 
můžete s historií jednotlivých pa-
mátek detailně seznámit.

Jedeme do Afriky!

REVITALIZACE KUKS o.p.s.

Braunův Betlém
Kuks 12
+420 499 422 423
www.zkuskuks.cz



Nekonečné osvěžení

Hledáte místo, kde by se děti za-
bavily a vy si naopak užili chvilku 
klidu? Ideálním útočištěm budiž 
Tyršovo koupaliště! Pro velké jsou 
tu k dispozici dva plavecké bazé-
ny, pro malé zase dětské brouzda-
liště s delfínem. Na své si přijdou 
i milovníci sportu všeho druhu. 

TYRŠOVO KOUPALIŠTĚ

Mánesova 360
Dvůr Králové nad Labem
+420 499 321 909
www.tsdvur.cz

V areálu si můžete zahrát třeba 
minigolf, plážový volejbal, no-
hejbal či stolní tenis. Nebojte, ani 
hlad mít nebudete. Na koupališti 
nechybí stánky s občerstvením, 
ani stylová restaurace v duchu 
30. let minulého století.



Zkus Kuks!

Dost možná nikde jinde na svě-
tě nevstupuje barokní umění do 
krajiny tak živě, a přitom samo-
zřejmě, jako v Kuksu. Rozlehlý 
barokní komplex už z dálky pů-
sobí jako magnet, jemuž se pro-
stě nelze vyhnout. Už před 300 
lety přitahovalo toto magické 
místo ty nejlepší umělce, kteří 
dali vzniknout skvostům barok-
ního umění: předním evropským 
lázním se zámkem, hospitálem, 
zahradami a souborem vzácných 

REVITALIZACE KUKS o.p.s.

Hospital Kuks
Kuks 12
+420 499 422 423
www.zkuskuks.cz

soch. Z velkolepého díla zbyla jen 
část, ale ta je tak fascinující, že 
nám procházku mezi jedinečný-
mi sochami alegorií Ctností a Ne-
řestí předního českého sochaře 
baroka Matyáše Bernarda Brauna 
nebo v lesním chládku nedale-
kého Braunova Betléma závidí 
celý svět. Kuks nedávno prošel 
nákladnou a oceňovanou rekon-
strukcí, která zážitek z návštěvy 
ještě umocňuje.



Šindelářská věž

Šindelářská věž je jedinou do-
chovanou z původních čtyř hra-
debních věží, které střežily vstup 
do města. Mohutná, 20 met-
rů vysoká a 7 metrů široká věž 
dostala své jméno podle ulice, 
v níž stály dílny výrobců šinde-
lů. Do roku 1791 ji zdobil i malý 
orloj. Přestože se její sláva ne-

může rovnat věhlasu šikmé věže 
v italské Pise, něco společného 
přece jen mají. Při pohledu z Věž-
ní ulice je totiž vidět, že i Šinde-
lářská věž je mírně nakloněná 
a opírá se o sousední dům. Vnitřní 
prostory bohužel nejsou veřej-
nosti zpřístupněny.

ŠINDELÁŘSKÁ VĚŽ

Havlíčkova 14
Dvůr Králové nad Labem
+420 499 321 742
+420 730 182 895
www.dvurkralove.cz



Areál Žireč

Přivonět si k různým druhům 
máty, ochutnat čerstvou dobro-
mysl, prožít chvíli pohody u skle-
nice osvěžujícího domácího siru-
pu, obdivovat obnovenou krásu 
barokní architektury, zhlédnout 
expozici napříč historií cyklistiky – 
to vše můžete zažít v Areálu Žireč. 
A nejen to! Zdejší zámecký park 
s růžovým loubím je romantic-

kým místem pro svatby i pikniky 
ve stínu liliovníku tulipánokvěté-
ho. To pravé místo pro báječný 
relax, procházky a hry s přáteli. 
Svou návštěvou navíc podpoří-
te pacienty, trpící roztroušenou 
sklerózou, v místním Domově sv. 
Josefa, jediného zařízení svého 
druhu v České republice.

AREÁL ŽIREČ

Žireč 1
Dvůr Králové nad Labem
+420 491 610 500
+420 731 144 897
www.arealzirec.cz



Přehrada Les Království

Proti proudu řeky Labe, jen ně-
kolik kilometrů od Dvora Králové 
nad Labem, se v podmanivé kra-
jině tyčí přehrada Les Království, 
jedna z nejkrásnějších v Čechách. 
Její stavba započala v roce 1910, 
neboť Královédvorsko do té doby 
pravidelně sužovaly povodně, 
velká voda v létě roku 1897 byla 
tehdy dokonce považována za 

stoletou. Přehrada, která má za 
úkol chránit region před velkou 
vodou a zlepšovat průtok při níz-
kých stavech vody, byla dokonče-
na roku 1919. O dva roky později 
tu byla vybudována i elektrárna. 
Od roku 1964 je vodní nádrž chrá-
něna jako technická památka, 
v roce 2010 byla navíc prohlášena 
i národní kulturní památkou.

SEZÓNNÍ IC PŘEHRADA LES KRÁLOVSTVÍ

Štěrbova vila 260
Bílá Třemešná
+420 730 571 917
www.prehradaleskralovstvi.cz



Zvičina a naučná stezka

Ten nejkrásnější výhled do okolí 
i na nejvyšší české hory Krkonoše 
zažijete jedině z vrcholu Zvičiny 
(671 m n. m.). Bývala cílem růz-
ných akcí, srazů, poutí a dodnes 
patří k nejčastějším výletním mís-
tům na Královédvorsku. Zvičinu si 
zamiloval už Karel Jaromír Erben, 
Karel Václav Rais nebo Jaroslav 
Vrchlický a zastavil se tu i Karel 

Hynek Mácha. Je vynikajícím mís-
tem pro lyžování či paragliding, 
v minulosti tu dokonce sídlilo 
první plachtařské letiště. Můžete 
si zde projít také okruh Zvičínské 
vyhlídky, který vám na pěti za-
staveních pomocí velkoformáto-
vých fotografií odhalí zajímavosti 
z okolí.

ZVIČINA

Informační centrum
náměstí T. G. Masaryka 2
Dvůr Králové nad Labem
+420 499 321 742
+420 730 182 895
www.dvurkralove.cz



Kostel sv. Jana Křtitele 
s pranýřem

Gotický kostel vystavěný na zákla-
dech původního románského kos-
telíka získal svou dnešní podobu 
až v 90. letech 19. století. Kostelní 
věži, kterou si můžete po domlu-
vě prohlédnout i mimo sezonu, 
dominují tři funkční zvony. Právě 
tam, v klenuté kobce věže, „ob-
jevil“ v roce 1817 spisovatel Václav 
Hanka tzv. Rukopis královédvor-

ský – nejstarší česky psaný text - 
ze 13. století. Dokument, ač s nej-
větší pravděpodobností padělek, 
se zapsal do dějin a významně 
ovlivnil atmosféru českého národ-
ního obrození. Pranýř, který slou-
žil k trestání nepoctivých občanů, 
najdete naproti kostelu. Odhalen 
byl přitom poměrně nedávno - při 
výkopových pracích v roce 1940.

KOSTEL SV. JANA KŘTITELE

náměstí Republiky
Dvůr Králové nad Labem
+420 602 561 204
www.farnost-dvur-kralove.cz



Královédvorsko stojí za to!
Objevte malebný kraj v podhůří Krkonoš plný historických, 
kulturních i přírodních skvostů. Objevte Královédvorsko.

Hankův dům na náměstí Václava Hanky ve Dvoře Králové nad Labem


