
KAM VE VOLNÉM ČASE

DO PŘÍRODY

Adršpašsko-teplické skalní město

Adršpašsko-teplické skalní město patří mezi nejrozsáh-
lejší souvislé skalní masivy střední Evropy. Jedinečné 
pískovcové skalní město plné fantastických tvarů s origi-
nálními názvy je zároveň jedním z nejnavštěvovanějších 
míst Kladského pomezí.

Nejzajímavějšími partiemi vedou dva turistické okruhy - 
Teplické skály a Adršpašské skály. Tato dvě skalní měs-
ta spojuje tzv. Vlčí rokle, takže z jednoho okruhu lze pro-
jít na druhý a obráceně (vstup na okruhy zpoplatněn). 
Skály nabízejí četné lezecké terény.

Ratibořice - Babiččino údolí

Národní kulturní památka a národní přírodní památka 
na řece Úpě. Krajina byla pojmenována podle „Babičky“ 
spisovatelky Boženy Němcové.

Peklo

Údolí při soutoku řeky Metuje a Olešenky je oblíbeným 
výletním místem u Nového Města n. Metují. Známá vý-
letní restaurace Peklo s motivy čertů je postavena podle 
návrhu architekta Dušana Jurkoviče.



Vodní nádrž Rozkoš

Rozkoš je určena především vyznavačům vodních sportů 
a rekreace. Přehrada je rájem plachtařů, surfařů a rybářů. 
Její severní část je určena pro kempování a koupání, v 
autocampu si lze zapůjčit loďky, vodní šlapadla, surfy a 
další sportovní potřeby.

ZÁMKY A PODOBNÉ

Náchod - národní kulturní památka

Rozsáhlý stavební komplex s pěti nádvořími dominuje 
městu. Dnešní podoba pochází z přelomu 16. a 17. stol., 
kdy byly provedeny úpravy v renesančním a raně barok-
ním slohu. K nejcennějším exponátům zámku patří bru-
selské tapiserie, unikátní je rozsáhlá sbírka barokních zá-
tiší. Možnost vstupu na zámeckou věž (výhled na město 
a okolí). Zajímavou atrakcí jsou medvědi Ludvík a Dáša 
v zámeckém příkopu.

www.zameknachod.cz

Nové Město nad Metují - národní kulturní památka

Zámek tvoří jeden architektonický celek s náměstím. Po-
slední přestavba byla svěřena vynikajícím architektům 
– Jurkovičovi a Janákovi. Zámek je ukázkou adaptace 
historického objektu na moderní bydlení a zároveň kva-
litním příkladem spojení historické a novodobé výzdoby 
a zařízení. Na dnešní podobě části interiérů ve stylu se-
cese a art deco se podíleli přední čeští umělci. Na objekt 
navazuje zámecká zahrada s dřevěným krytým mostem.

www.zameknm.cz



Ratibořice - národní kulturní památka

Zámeček je znám především jako letní sídlo Kateřiny 
Vilemíny, vévodkyně Zaháňská jako romantické sídlo v 
empírovém slohu. Historické interiéry přibližují 19. a po-
čátek 20. stol., v zámku jsou soustředěny pozoruhodné 
obrazové kolekce, grafika, sklo, porcelán, nábytkové se-
stavy a další předměty z 19. století.

www.zamek-ratiborice.cz

Zámek Opočno

Město Opočno najdete pod Orlickými horami v Králové-
hradeckém kraji. Na srázu nad Zlatým potokem stál nej-
prve gotický hrad, který byl v druhé polovině přestavěn 
na renesanční zámek. Hlavní budova zámku se skládá ze 
tří podlaží arkádových lodžií a ty jsou otevřené do ná-
dvoří ve tvaru obdélníku. Zámek Opočno vás ohromí až 
neskutečně bohatou vybaveností historických interiérů.

http://www.zamek-opocno.cz/

Hospital KUKS

Hospital Kuks naleznete ve stejnojmenné obci Kuks ne-
daleko městečka Jaroměř. V malebném údolí Labe na za-
čátku 18. století nechal postavit František Antonín Špork 
(Sporck - 1662 – 1738) nejprve lázeňské budovy se zám-
kem a panským hostincem, a to díky léčivému pramenu, 
který zde vyvěral. 

https://www.hospital-kuks.cz/cs

Braunův betlém

Do unikátní galerie pod širým nebem vás zavede na-
učná stezka vedoucí z Kuksu přes Nový les k Braunovu 
Betlému. Na popud hraběte Šporka tu v 18. století Ma-
tyáš Bernard Braun vytvořil soubor 26 soch vytesaných 
do skal a balvanů. Dnes sice uvidíte jen část tehdejšího 
monumentálního díla, ale i tak patří reliéfy Klanění pas-
týřů, Příchod tří králů nebo Vidění svatého Huberta mezi 
cenné barokní památky. 

https://www.hospital-kuks.cz/cs/braunuv-betlem



OPEVNĚNÍ

Dělostřelecká tvrz Dobrošov u Náchoda

Národní kulturní památka - tvrz Dobrošov je součástí 
československého opevnění budovaného v letech 1936-
38 na obranu proti nacistickému Německu. Cca 1 750 m 
spojovacích chodeb v hloubce 20 – 39 m je přístupných 
k prohlídkám.

www.pevnost-dobrosov.kvalitne.cz

Pěchotní srub Březinka u Náchoda

Železobetonová stavba z r. 1937. Srub byl po r. 1990 re-
konstruován do původního předválečného stavu, vč. 
vnitřního technického vybavení (přístupný k prohlíd-
kám).

Kromě dobově upraveného objektu N-S 82 „Březinka“ je 
možné navštívit i sousední pěchotní srub N-S 81 Lom, ve 
kterém je muzejní expozice věnovaná opevnění a prvo-
republikové armádě.

www.brezinka.cz

Pevnost Josefov

Pevnost byla postavena v l. 1780 – 1787, patří k vrchol-
ným ukázkám evropské fortifikační architektury konce 
18. stol. Podzemní obranný systém pevnosti je unikát-
ním technickým dílem.

Pevnost je přístupná k prohlídkám.

www.pevnostjosefov.cz



MUZEA

Železniční muzeum a výtopna Jaroměř

Více než sto let stará rotunda původní výtopny parních 
lokomotiv připomíná pravou atmosféru doby, kdy želez-
nici vládla pára.

www.spolecnost-zeleznicni.cz

DALŠÍ TIPY

ZOO Dvůr Králové

ZOO Dvůr Králové je jedna z nejkrásnějších zahrad v Čes-
ké republice. Nabízí širokou škálu zvířat a v létě se může-
te projet mezi volně vypuštěnou zvěří.

https://safaripark.cz/

Přehrada Les Království

Les Království je údolní přehradní nádrž na řece Labi vy-
stavěná v roce 1920. Leží u samoty Tešnov v katastrálním 
území Bílá Třemešná, 4 km proti proudu od města Dvůr 
Králové nad Labem, v úzkém údolí, jež prochází Koclé-
řovským hřbetem. Na levém břehu ji lemuje rozsáhlý les-
ní komplex Království, zbytek starého hraničního hvoz-
du, po němž získala přehrada své jméno.

Přehrada je v českých poměrech neobvyklá svým vysoce 
estetickým stavebním provedením. V současnosti je díky 
své jedinečnosti vyhledávaným cílem turistů. 

https://prehrada-les-kralovstvi.cz/



Obří akvárium Hradec Králové

Obří akvárium je se svými 130 tisíci litry největším slad-
kovodním akváriem v České republice. Svým návštěvní-
kům z celé ČR i okolních zemí již od roku 1998 přibližuje 
tropické ryby a rostliny Jižní a Střední Ameriky přímo v 
centru Hradce Králové. Prohlídky akvária probíhají celo-
ročně, šest až sedm dní v týdnu.

http://www.obriakvarium.cz/

SPORTOVNÍ AKTIVITY

Bowling Jaroměř

https://bowlingjaromer.cz/bowling

Plavecký areál Jaroměř

https://www.jaromer-josefov.cz/volny-cas/kam-za-spor-
tem/plavecky-areal/


