
 

 

Hradecko…správný cíl vaší cesty! 

Červenec až září 2017 

Úvod       

Dostáváte do rukou třetí zpravodaj roku 2017, který je věnován létu a zářijovým radovánkám. 

Hradecko nabízí v letních měsících velkou řadu možností k relaxaci, sportovnímu vyžití, kulturním 

zážitkům nebo dovolené. Nechte se inspirovat, jistě si vyberete. 

Programy pro turisty – poznejte Hradec Králové 

Hradecko nabízí hned několik programů pro turisty, které nám pomohou poznat největší atraktivity 

Hradce Králové a okolí. Pro malé děti od tří do šesti let a pro jejich rodiče i s kočárky je vhodné 

Pohádkové putování se skřítky a vílami. Můžete se tak společně podívat, kde bydlí hradečtí skřítkové 

a víly a poznat s nimi dlouholetou historii města. Zajímavé jsou také Noční prohlídky města 

s překvapením.  

O co se vlastně jedná? Komentovaná prohlídka města je v závěru 

obohacena návštěvou místa, kam se zcela jistě večer nepodíváte. 

Letos se bude jednat o Sbor kněze Ambrože. Prohlídky i putování 

se uskuteční pouze při minimální účasti 5 zájemců a účast na 

prohlídce je nutné zakoupit do předcházejícího pátku do 18 hodin 

na www.hkpoint.cz. Sraz účastníků je vždy u Infocentra na Eliščině 

nábřeží. Prohlídky se konají až do září vždy poslední sobotu 

v měsíci, a to v červenci od 21 hodin a v srpnu a září od 20 hodin. 

Pohádková putování jsou vhodná pro děti od tří let v doprovodu 

rodičů a konají se každou poslední neděli až do září od 10 hodin 

www.ic-hk.cz..                                             

I Bílá věž nabízí komentované prohlídky, vždy jednou za měsíc  

v podvečerních hodinách. Věž je otevřena celoročně a nabízí další 

speciální zážitkové akce jako Svítání na Bílé věži nebo účast při 

http://www.hkpoint.cz/
http://www.ic-hk.cz/


zvonění na zvon Augustin (mimo 24. 12. a 1. 1.). Letos je nově otevřen prohlídkový program Tradice 

českého loutkářství. Přijďte a můžete tak zažít neopakovatelnou atmosféru dominanty města Bílé 

věže. www.bilavez.cz 

Zdroj: TIC Hradec Králové 

Foto: Archiv Hradecko  

Hradcem Králové křížem krážem 

Turistická informační centra připravila pro turisty na léto dvě novinky. Jednou z nich je komentovaná 

procházka městem nazvaná Hradcem Králové křížem krážem. Putování po hlavních turistických 

zajímavostech ve městě si účastníci zpestří plněním úkolů, odpovídáním na otázky z historie města, 

geografie, atp.  Prohlídka se koná při rezervaci minimálně 5 osob a 3 dny před požadovaným 

termínem.  Objednat si tuto prohlídku s průvodcem je možné na mailové adrese: icko@ic-hk.cz. 

Druhou novinkou je pak oblíbená hra questing, kterou si zájemci v Hradci Králové budou moci zahrát 

od poloviny července t. r. a jmenuje se Věnným městem s hradeckým questem. Podklady pro hru 

obdrží zájemci v turistických informačních centrech na Velkém náměstí v historické části města a 

v budově hlavního nádraží ČD. www.ic-hk.cz, www.hradecko.eu 

Zdroj: TIC Hradec Králové 

Návrat nebes na Hrádek u Nechanic 

Na Hrádku u Nechanic byl v dubnu zpřístupněn druhý hlavní prohlídkový okruh s názvem Osobní 

život šlechty. Na tento okruh, respektive do ložnice hraběnky Harrachové, se po více než 80 letech 

vrátila nebesa nad postel, jejichž restaurování trvalo více než tři roky.  

Nebesa byla představena odborné veřejnosti a zástupcům médií, a dále je již mohou obdivovat 

návštěvníci. „Na zámku nabízíme trvale okruh pod názvem Lesk a sláva Harrachů, což je prohlídka 

reprezentačních prostor v přízemí zámku, prohlídka věže a od května do konce září potom také 

prohlídka prvního patra – Osobní život šlechty. Tento prohlídkový okruh je zaměřen na každodenní 

život Harrachů v druhé polovině 19. století – a právě tento okruh zdobí nově instalovaná nebesa, 

která sem historicky patří. Domnívám se, že návštěvníky zaujmou nejenom svojí impozantností, ale i 

výzdobou, je to skutečně mistrovská práce a já jsem moc rád, že se nebesa vrátila na své původní 

místo. Je to zásluhou mnoha lidí – odborných pracovníků Národního památkového ústavu, pracovníků 

zámku a především restaurátora, za což jim patří mé velké poděkování“, komentuje událost kastelán 

Hrádku u Nechanic Mgr. Martin Rejman.  

„Nebesa jsou skutečně unikátem, nejenom díky 

svému stáří, výzdobě a rozměrům, ale hlavně tím, 

že se skutečně jedná o samostatná nebesa, známá 

třeba z interiérů anglických zámků. U nás jsou 

známé spíše postele již spojené s nebesy, kdežto 

Hrádek u Nechanic má nebesa, pod něž se postel 

teprve postaví. Takovýmto kusem nábytku se 

nemůžeme pochlubit na žádném z našich objektů  

v Královéhradeckém, ale ani Pardubickém či 

Libereckém kraji“, vysvětluje ředitel ÚPS na 

Sychrově PhDr. Miloš Kadlec.  

http://www.bilavez.cz/
mailto:icko@ic-hk.cz
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Nebesa pochází z roku 1848 a jsou signována  

J. Hartelem. V ložnici hraběnky stávala do konce 

30. let 20. století, kdy byla z popudu manželky 

posledního majitele zámku odstraněna společně  

s další výzdobou ložnice pro nemodernost (jako 

např. i kožené tapety a dřevěné římsy). Poté byla 

dlouhé roky uložena na půdě nad kočárovnou  

v hospodářské budově. V evidenci byla nebesa 

vedena jako rozebrané ostění, neboť byla 

demontována na mnoho částí a nikdo netušil 

skutečný stav věci. Vzhledem ke katastrofálnímu 

stavu hospodářské budovy byla i půda v 90. letech vyklizena a při té příležitosti byla nebesa správně 

identifikována (dle vyobrazení Rudolfa von Alta). Následně došlo k ozáření, základní konzervaci a  

v posledních třech letech i nákladnému restaurování.   

Po více než 80 letech se v dubnu toho roku navrátila nebesa na místo určení a je to poprvé od 

oficiálního zpřístupnění zámku, co se mohou návštěvníci na tuto raritu podívat. Svou velikostí, 

řezbářskou výzdobou a nelehkým osudem se nebesa stala perlou druhého prohlídkového okruhu 

(Osobní život šlechty) a zároveň malým zázrakem. www.hradekunechanic.cz 

Zdroj: TZ Zámek Hrádek u Nechanic 

Foto: Archiv Hradecko  

Hradec je v létě plný festivalů 

Hradec Králové, město na soutoku dvou řek, 

nabízí řadu kulturních zážitků v každém ročním 

období. Léto je pak ideálním partnerem festivalů 

i happeningů, o které není ve městě pod Bílou 

věží nouze.  

Příznivce hudební scény potěší další ročník 

hudebního festivalu Rock for People ve Festival 

parku Hradec Králové. Od 4. do 6. července 

přivítá mimo jiné i Evanescence, Slaves či Moose 

Blood.  

Nemůžeme opominout ani letní Cyklus královéhradeckých nábřeží. Oživlá labská nábřeží se stala 

postupem času místem setkávání, snění, tvoření a inspirace. Myšlenka oživit nábřeží pořádáním 

nejrůznějších kulturních akcí tu vznikla již před více než devíti lety. Letos se můžete těšit na Nábřeží 

šlapadel (22. července), Nábřežní jazzovou pouť (5. srpna), Nábřeží keramiky a skla (19. srpna) a  

na Nábřeží paromilů (26. srpna). www.rockforpeople.cz, www.hradeckralove.org 

Zdroj: TIC Hradec Králové 

Foto: Archiv Hradecko 
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Krňovice budou mít nový katr 

Krňovice zahájily turistickou sezónu 1. května Jarmarkem a 

tím spustily sérii zajímavých a oblíbených společenských 

akcí. Hned 8. července pak přivítají majitele veteránů. 

Výstava historických motocyklů, automobilů a dalších 

strojů bude přístupná pro každého mezi desátou a 

čtrnáctou hodinou. Na Mlynářských dnech, které připadají 

na 19. až 20. srpna, uvidíte, jak se dříve mlelo. Předvedou 

vám tu i ukázky dalších činností, jež byly spojeny se 

zpracováním obilí – od jeho mlácení až po upečení chleba. 

A co bude letošní novinkou? Expozice historické truhlárny 

a katru!  www.krnovice.cz 

Zdroj: Podorlický skanzen Krňovice 

Foto: Archiv Hradecko 

Zámek Karlova Koruna 

Malebný barokní zámek skýtá mnoho neobyčejných 

zážitků pro všechny věkové kategorie. Můžete zažít 

výukové programy, kulturní i sportovní aktivity jako jsou 

Prohlídky zámku pro nejmenší návštěvníky s komtesou 

Norou, Interaktivní prohlídky zámku s hrabětem 

Oktaviánem, výukový program pro ZŠ Baroko a Santini, 

výukový program pro ZŠ Výchova šlechtických potomků, 

dětské programy pro MŠ Z pohádky do pohádky a Vánoce 

letem světem, Pohádková cesta zámeckým parkem nebo 

Běh parkem s pomocí orientační mapy. 

Novinkou pro letošní sezonu je krásná výstava Šaty pro 

nevěstu v dobách minulých – jedná se výstavu soukromé 

sbírky svatebních šatů, doplňků, fotografií a svatebních 

oznámení paní Adrieny Tužilové z Lubna. Výstava je 

v rámci prohlídky zámku k prohlédnutí od 1. června  

do 30. září. 

V letošní sezoně je opět otevřena Pohádková cesta zámeckým parkem. Pohádková cesta parkem má 

dvě trasy. První je věnována vílám – Květinové, Houbové a Zoubkové víle. Druhá trasa je pro všechny 

odvážné děti, protože na ní potkáte strašidelné postavy, jako jsou Bludičky, Čerti, Vodník či Hejkal. 

Nově zpřístupníme trasu po zámku s hledáním v orientační mapě, výsledkem běhu bude vyluštění 

tajenky a zápis do tajemné knihy nejlepších luštitelů.  

Po celou letní sezónu bude pro návštěvníky zámku otevřena restaurace Zámecká terasa, která nabízí 

kvalitní gastronomické služby včetně možnosti uspořádání svateb a eventů. www.zamecka-terasa.cz 

www.kinskycastles.com, www.karlovakoruna-zamek.cz 

Zdroj: TZ Zámek Karlova Koruna 

Foto: Archiv Hradecko 

http://www.krnovice.cz/
http://www.zamecka-terasa.cz/
http://www.kinskycastles.com/
http://www.karlovakoruna-zamek.cz/


 

Mobilní aplikace Hradec Králové TRIPS   

Chodíte rádi po výletech a neradi s sebou nosíte papírové mapy? Vyzkoušejte novou mobilní aplikaci 

Hradec Králové TRIPS, ve které najdete interaktivní výlety po Hradci Králové a okolí. Výlety jsou 

tvořeny především s příběhem, takže zábavnou a dobrodružnou formou poznáte zajímavá místa a 

přitom se budou bavit i vaše děti. Během výletu vám aplikace sama na základě GPS polohy vždy 

odkryje kus příběhu, hádanky nebo zajímavosti z historie. Navštívíte nejkrásnější místa v Hradci 

Králové a poznáte trochu z jeho historie. Hradec Králové je nazýván „učebnicí architektury pod širým 

nebem“, protože architektonické památky města mapují období od gotiky až po současnost. 

V aktuální nabídce je šest poznávacích výletů, čtyři z nich vás provedou jednotlivými obdobími 

architektonického rozvoje města a jsou provázány se stávajícími procházkovými okruhy.  Na každé 

trase najdete orientační stojany v uvedené barvě s informacemi o nejzajímavějších stavbách, které 

můžete kolem sebe vidět. 

Další výlety z nové nabídky vás zavedou 

po stopách bývalých vojenských pevností, 

hradeb, střílen a kasáren nebo odhalí to 

nejzajímavější z města plného památek, 

parků a zajímavostí. 

Aplikaci je ke stažení zdarma, je dostupná 

pro obě nejrozšířenější platformy - pro 

Android na Google play a pro iOS na App 

Store. www.hradeckralove.org 

Zdroj: MMHK 

Foto: Město Hradec Králové 

Hradec Králové Region Convention Bureau 

Regionální kancelář pro kongresovou a incentivní turistiku Hradec Králové Region Convention 

Bureau v lednu 2017 zahájila druhý rok své činnosti. Kancelář loni na podzim vydala katalog Hradec 

Králové Region Convention Catalogue, který obsahuje aktuální kongresovou nabídku našeho kraje. I 

letos nadále pokračuje pasportizace zařízení vhodných pro pořádání konferencí, firemních a dalších 

akcí. V marketingovém plánu kanceláře na rok 2017 jsou různorodé aktivity, hlavním cílem je však i 

nadále intenzivní propagace MICE možností v Královéhradeckém kraji. Regionální kancelář 

prezentovala nabídku kraje na veletrhu ITB v Berlíně, z tuzemských akcí jsme se představili na Event 

Day, Trend Eventu či lékařské konferenci v Hradci Králové. V březnu byla vydána příloha MF DNES na 

téma Kongresová turistika v Královéhradeckém kraji, průběžně jsou pak připravovány nejrůznější 

inzerce, například v TTG MICE, Czech Convention Catalogue a dalších. V posledních měsících také 

probíhá postupné rozšiřování webu www.micehkregion.com a jeho SEO optimalizace. 

Zdroj: Hradec Králové Region Convention Bureau 

file:///C:/Users/salakova/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/O1NW67JE/www.hradeckralove.org
http://www.micehkregion.com/


Přehled akcí – červenec – září 2017 

30. 6. – 1. 7. 2017 151. Výročí bitvy u Hradce Králové www.koniggratz1866.eu 

1. 7. 2017  Výrava fest    www.vyrava-letniparktet.cz 

1. 7. 2017   Medové slavnosti na    www.hradekunechanic.cz 

Hrádku u Nechanic  

4. – 6. 7. 2017   Rock for People   www.rockforpeople.cz 

8. 7. 2017  Setkání s veterány   www.krnovice.cz 

14. 7. 2017  Divokej Bill Lobkowicz tour  www.vyrava-letniparktet.cz 

15. – 16. 7. 2017 Zručnost Keltů    www.archeoparkvsestary.cz 

15. – 16. 7. 2017 Zámecké slavnosti   www.hradekunechanic.cz 

22. 7. 2017  Nábřeží šlapadel     

28. 7. 2017  Benefiční módní přehlídka pro  

Dětskou kliniku FN HK   

28. 7. 2017  Revivalové léto s ROXETTE 

28. 7. 2017  Monkey Business,    www.vyrava-letniparktet.cz 

Barbora Poláková  

5. 8. 2017  Nábřežní jazzová pouť  www.jazznabrezi.goneo.cz 

5. 8. 2017  Revival fest    www.vyrava-letniparktet.cz 

7. – 11. 8. 2017  Týden dětí s muzeem 2017 I.  www.muzeumhk.cz 

18. 8. 2017  Harlej, Komunál, Pumpa  www.vyrava-letniparket.cz 

18. – 19. 8. 2017 Setkání s folklórem   www.adalbertinum.cz 

19. 8. 2017  Nábřeží keramiky a skla  www.adalbertinum.cz 

19. – 20. 8. 2017 Mlynářské dny    www.krnovice.cz 

19. – 20. 8. 2017 Zámecké slavnosti   www.hradekunechanic.cz 

19. – 20. 8. 2017 Lovci mamutů    www.archeoparkvsestary.cz 

25. 8. 2017  Tři sestry, E!E, Doktor PP  www.vyrava-letniparket.cz 

25. – 27. 8. 2017 XI. Grand Prix města    www.hjk.cz 

Hradec Králové   

v parkurovém skákání 

26. 8. 2017  Hradozámecká noc   www.karlovakoruna-zamek.cz 

26. 8. 2017  15. Mezinárodní nábřeží paromilů www.nabreziparomilu.cz 
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26. 8. 2017  17. Hradecká rallye   www.vcchk.cz 

26. 8. 2017  Loučení s prázdninami  www.mestosmirice.cz 

28. 8. – 1. 9. 2017 Týden dětí s muzeem 2017 II   www.muzeumhk.cz 

1. 9. 2017  Dymytry, Krucipüsk,    www.vyrava-letniparket.cz 

Morčata na útěku 

1. – 2. 9. 2017  Slavnosti královny Elišky  www.slavnostikralovnyelisky.cz 

2. – 3. 9. 2017  XXIV. CIAF 2017   www.airshow.cz 

7. 9. 2017  52. ročník Velké ceny   www.ebtour.cz 

města Hradec Králové 

8. 9. 2017  Škwor, Walda Gang,    www.vyrava-letniparket.cz 

    Alkehol, Krausberry   

9. 9. 2017  Stará řemesla a stroje   www.krnovice.cz 

10. 9. 2017  Město na kolech - Hradec Králové www.caspv.cz 

15. 9. 2017  SUZI QUATRO, OLYMPIC, TURBO www.vyrava-letniparket.cz 

15. 9. 2017  Světáci     www.mestosmirice.cz 

15. – 16. 9. 2017 Královéhradecké krajské dožínky  www.chovservis.cz 

15. – 16. 9. 2017 Festival ZUŠ kapel – 8. ročník  www.betlem.cz 

16. 9. 2017  Národní přehlídka    www.calendariumregina.cz 

mažoretkových skupin  

17. 9. 2017  Svatební veletrh   www.karlovakoruna-zamek.cz 

21. 9. 2017  Galakoncert Evy Urbanové   

23. – 24. 9. 2017 Oslněni bronzem a sluncem  www.archeoparkvsestary.cz 

28. 9. 2017  Hradecký koštýř   www.adalbertinum.cz 

29. 9. 2017  Noc vědců – mobilita   www.muzeumhk.cz 

Červen – srpen Promenádní koncerty   www.adalbertinum.cz 

Červenec – srpen Léto na statku    www.sramkuvstatek.cz 

Červenec – září Komentované prohlídky kaple  www.kaple.mestosmirice.cz 

Zjevení Páně ve Smiřicích     
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Kontakt: Destinační Management Hradecko, Městská hudební síň,  

Zieglerova 91, 500 03 Hradec Králové 

Telefon: +420 495 513 003 

Email: info@hradecko.eu 

       www.hradecko.eu 
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