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ZOO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
ZOO Dvůr Králové a. s. je druhá největší
zoologická zahrada v Česku. Nachází se v
jihozápadní části města Dvůr Králové
nad Labem v Královéhradeckém kraji
(okres Trutnov).
Zoo se přednostně orientuje na africká
zvířata, a to již od konce 60. let 20.
století. Vedle klasické pěší pochůzky
mezi expozicemi tradiční zoo umožňuje
v části safari také projížďky mezi zvířaty
ve vlastních vozech návštěvníků. Součástí zoo je také galerie obrazů Zdeňka Buriana, slavného
ilustrátora pravěku.
Zoo Dvůr Králové chová 2 717 ks evidovaných zvířat v 292 druzích z čehož je 67 druhů savců a 101
druhů ptáků. O zvířata se stará 158 zaměstnanců. Provozní náklady zoo činily 150,5 mil. Kč (údaje z
roku 2011).
Vzdálenost z Hořiček:
Vhodné pro rodiny s dětmi:

21 km
ANO

Vhodné počasí
Stravování v blízkosti:
ANO
GPS: 50.4313600N, 15.7937425E

https://zoodvurkralove.cz
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MALÁ LESNÍ ZOO – KLOPOTOVSKÉ ÚDOLÍ
Klopotovské údolí u Nového Města nad
Metují v Královehradeckém kraji je zajímavé
nejen pěknou přírodou, ale i malou lesní
ZOO. Údolí se nachází trochu v ústraní, a
proto v něm nikdy není přespříliš turistů.
Jedná se o klidné a příjemné místo.
Hned na počátku údolí narazíte na oboru s
divokými prasaty. Prasata se ráda nechávají
krmit a drbat jako psi, malí pruhovaní čuníci
sledují dění pár metrů za oborou.
Naproti oboře s divočáky se nachází voliéra s
ptáky: koroptvemi, perličkami a krocany.
Krocan nevynechá příležitosti a turistům se
náležitě předvádí. Další pár krocanů pobíhá
mezi oborami v celém údolí, většinou se však
před zraky turistů skrývá.
Budeme-li pokračovat po asfaltové cestě,
dojdeme k oboře s vysokou lesní zvěří. Zde můžeme spatřit srnčí zvěř nebo laně s jelenem. Laně se
skrývají v horní části obory – kdo je chce spatřit, musí obejít celou oboru. Zato jelen Matěj sleduje
kolemjdoucí a doufá, že dostane něco k snědku. U obůrky je pro turisty postavena malá vyhlídka, ze
které lze jelena sledovat.

Vzdálenost z Hořiček:
Vhodné pro rodiny s dětmi:

19 km
ANO

Vhodné počasí
Stravování v blízkosti:
ANO, 1 km
GPS: 50.3385669N, 16.1652339E

4
http://www.novemestonm.cz/turista/okoli-noveho-mesta-nad-metuji/klopotovske-udoli-0_58.html

ROZHLEDNY
 Rozhledna Žernov
o vzdálenost od Hořiček :
o výška rozhledny / plošiny:
o počet schodů:
o GPS:

8 km
24m / 18m
92
50.4301194N, 16.0520539E

 Rozhledna na Vartě u Sendraže
o vzdálenost od Hořiček :
o výška rozhledny / plošiny:
o počet schodů:
o GPS:

27 km
50m / 28,3m
145
50.3724994N, 16.2038806E

 Rozhledna Žaltman v Jestřebích horách
o vzdálenost od Hořiček :
29 km
o výška rozhledny / plošiny: 15m / 12m
o počet schodů:
51
o GPS:
50.5525714N, 16.0520803E
 Rozhledna na Signálu u Horní Radechové
o vzdálenost od Hořiček :
18 km
o výška rozhledny / plošiny: 29m / 25m
o počet schodů:
125
o GPS:
50.4613753N, 16.1666556E
 Rozhledna u Chlumu u Hradce Králové
o vzdálenost od Hořiček :
38 km
o výška rozhledny / plošiny: 55,6m / 35m
o počet schodů:
182
o GPS:
50.2785739N, 15.7400486E
 Rozhledna na Markoušovickém hřebeni (Slavětínská rozhledna)
o vzdálenost od Hořiček :
21 km
o výška rozhledny / plošiny: 22,4m / 18m
o počet schodů:
o GPS:
50.2785739N, 15.7400486E
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MUZEUM STAVEBNICE MERKUR
Snad každý, kdo uslyší slovo
MERKUR, si vzpomene na planetu
naší sluneční soustavy. Ale většina
snad i na nejznámější českou hračku
stejného názvu. MERKUR je značka
kovových stavebnic, vláčků a
učebních pomůcek, která vznikla
počátkem dvacátého století v Polici
nad Metují.
Návštěvou muzea stavebnice Merkur
v Polici nad Metují se dozvíte o
historii, ale také i současnosti této
jedinečné hračky. Uvidíte zde
největší postavenou stavbu z této stavebnice "Ocelové Město" stavitele Jiřího Mládka inspirovaný
stejnojmenným románem Julia Verna. Dále je v Muzeu postavené velké kolejiště Merkur "O" v
měřítku 1:45 nebo Petřínská rozhledna a jiné zajímavé stavby. Připraven je také prostor pro vaši
tvorbu - zapojíte svoji fantazii a budete si moci sestavit vlastní stroj!
Historie výroby hraček v Polici nad Metují se datuje od roku 1920, kdy pan Jaroslav Vancl založil firmu
Inventor, která vyráběla stejnojmennou stavebnici. Tehdy byly kovové díly stavebnice Inventor
navzájem spojovány kovovými háčky, podobně jako u stavebního lešení. Kovová stavebnice pod
názvem Inventor nepřežila, přesto se tento název v Polici užívá a zlidověl. V roce 1925 přechází
výrobce na nový systém, kde jsou kovové díly spojovány šroubky a matičkami M 3,5. Stavebnice
registrovaná pod ochrannou známkou Merkur se stala velmi populární a zachovala se v nezměněné
podobě až dodnes.
Vzdálenost z Hořiček:
Vhodné pro rodiny s dětmi:

27 km
ANO

Vhodné počasí
Stravování v blízkosti:
ANO, 1 km
GPS: 50.5352539N, 16.2322906E

http://www.muzeummerkur.cz/
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ARCHEOPARK PRAVĚKU VŠESTARY
Archeopark pravěku Všestary je unikátní svým
zaměřením a je jediným takto komplexně
fungujícím archeoparkem v České republice. Je
určen pro širokou veřejnost, rodiny s dětmi,
školní exkurze, turisty i zájemce o archeologii.
Cílem je návštěvníky seznámit s životem v
pravěku prostřednictvím tzv. živé archeologie.
Metodách, na kterých je založena atraktivnost
areálu. Názornost je zde hlavním prostředkem
pro seznámení s archeologií. Na návštěvníky zde
čekají kromě asi čtyři sta exponátů, jakož jsou
sekyry, pazourky, bronzové meče a přilbice,
laténské rýče, klíče, mince a repliky stovek
pravěkých předmětů, rovněž jeskyně, hroby,
důlní šachty, interaktivní tabule nebo obří
model krajiny. Repliky pravěkých artefaktů jsou
vytvořeny z kamene, skla, mědi, bronzu, železa
a dalších materiálů, které se používaly,
například kopie mamutoviny. Návštěvníci mají jedinečnou možnost vidět předměty v původní
podobě, kterou jim dali pravěcí lidé.
Cílem projektu Archeopark pravěku ve Všestarech je vybudovat komplexní areál archeoparku, který
návštěvníkům nabídne jedinečnou výstavu pravěku s ukázkami dobových zvyků, řemesel a obyčejů.
Archeopark tvoří pět částí, stávající Centrum experimentální archeologie, nová budova s velkou
stálou expozici pravěku, budova venkovní expozice, sklad archeologického materiálu a archeologická
cyklotrasa.
Vzdálenost z Hořiček:
Vhodné pro rodiny s dětmi:

32 km
ANO

Vhodné počasí
Stravování v blízkosti:
ANO
GPS: 50.2591642N, 15.7618336E

http://www.archeoparkvsestary.cz
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OBŘÍ AKVÁRIUM V HRADCI KRÁLOVÉ
Obří akvárium je se svými 130 tisíci litry největším
sladkovodním akváriem v České republice. Svým
návštěvníkům 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 celoročně, šest až sedm
dní v týdnu.
Obří akvárium je veřejnosti přístupné v rámci
pravidelných prohlídek. Prohlídka začíná v naší
výstavní místnosti, kde je aktuálně vystavena
unikátní sbírka lebek exotických ryb.
Ve druhé části prohlídky se ocitnete na tropické
lávce uprostřed deštného pralesa. Zde se budete
moci pokochat krásou rostlin, jako jsou orchideje,
bromelie a tillandsie v obdivuhodné tvarové i
barevné rozmanitosti. Celkový dojem ještě umocňuje občasný tropický déšť či uměle připravovaná
mlha. Po průchodu pralesem se ocitnete na dně sladkovodní tropické tůně se společenstvím ryb Jižní
a Střední Ameriky. Žije zde přes 500 kusů ryb více než 40 druhů. Kromě ryb, které můžete znát ze
svých akvárií, zde najdete opravdové rarity – mohutné přísavné krunýřovce, ryby rodu colossoma
měřící až 90 cm a vážící až 23 kg, nebo přes metr měřící arrowany. Každý čtvrtek v době 13:30 - 14:30
hodin je možné v rámci prohlídky shlédnout jedinečné krmení s potápěčem přímo v nádrži. Součástí
prohlídky je pak i naše projekce „U rejnoka“, kde jsou na velkoplošné obrazovce promítány filmy o
přírodních krásách z celého světa. Kromě toho se zde nachází i akvária s rejnoky a dravou kajmankou
Božkou.
Vzdálenost z Hořiček:
Vhodné pro rodiny s dětmi:

35 km
ANO

Vhodné počasí
Stravování v blízkosti:
ANO
GPS: 50.2047147N, 15.8188267E

http://www.obriakvarium.cz
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ADRŠPAŠSKO – TEPLICKÉ SKÁLY
Tolik fascinujících zákoutí jako v Adršpašskoteplických skalách uvidíte jen málokde.
Adršpašsko-teplické skály jsou největším a
nejdivočejším skalním městem Střední
Evropy.
Některá místa skalního města jsou dostupná
jen po žebřících. Zejména vysoko položené
skalní jezírko, kde vás na pramici sveze vždy
vtipný převozník, je skutečně dobře ukryté.
S kočárkem, vozíkem nebo zlomenou rukou
se k němu jen těžko dostanete. Ti, co
nezvládnou výstup k tomuto skalnímu
jezeru, mohou obdivovat krásné azurové
jezírko u vstupu do areálu Adršpašských
skal. K dispozici je i půjčovna loděk.
Skalní město má neopakovatelné kouzlo ve
všech ročních obdobích. V posledních letech
se komplex Adršpašsko-teplických skal
proslavil i v zahraničí. Protože je
návštěvnost o víkendech a prázdninách
obrovská, na prohlídku skal se vyplatí vyrazit
ve všední den a mimo sezónu.
Vzdálenost z Hořiček:
Vhodné pro rodiny s dětmi:

40 km
ANO

Vhodné počasí
Stravování v blízkosti:
ANO
GPS: 50.6012436N, 16.1256994E

http://www.skaly-adrspach.cz/
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ŽELEZNIČNÍ MUZEUM VÝTOPNA JAROMĚŘ
Železniční muzeum výtopna Jaroměř se nachází v
bývalé výtopně parních lokomotiv Pardubickoliberecké dráhy postavené na přelomu
devatenáctého a dvacátého století. Řadí se mezi
největší železniční muzea v České republice a je
provozováno občanským sdružením Společnost
železniční výtopna Jaroměř. Výtopna parních
lokomotiv byla vystavěna v roce 1900 a připomíná
dobu, kdy železnici vládla pára. V muzeu naleznete
desítky exponátů, mimo jiné parní lokomotivu
Conrad Vorlauf z roku 1873, nebo jedinou
zachovanou českou parní ozubnicovou lokomotivu
z roku 1901 i unikátní elektrickou akumulátorovou
lokomotivu Ringhoffer z roku 1916.

Vzdálenost z Hořiček:
Vhodné pro rodiny s dětmi:

16 km
ANO

Vhodné počasí
Stravování v blízkosti:
ANO
GPS: 50.3415917N, 15.9061042E

http://www.vytopnajaromer.cz
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PŘEHRADA LES KRÁLOVSTVÍ
Přehrada Les Království
na Labi poblíž Dvora
Králové patří k nejhezčím
a nejnavštěvovanějším u
nás. V roce 1964 byla
vyhlášena
technickou
památkou.
Přehrada Les Království,
které se někdy také říká
Bílá
Třemešná
nebo
Těšnovská, je nenápadně
vsunuta doprostřed lesů pod vrchem Zvičinou. Sjedete k ní po úzké silničce z Bílé Třemešné na
Nemojov, dále pak na Hostinné. Přejedete hrázní korunu, zastavíte na parkovišti za ní a pěšky se
vydáte po jejím levém břehu na nádhernou jarní procházku.
Zeleně značená stezka vede přímo po břehu nádrže. Je to zajímavé i cyklisticky, nemusíte se potom
vracet stejnou cestou.
Certifikace památky se vztahuje i na elektrárnu, v té byly v 90. letech vyměněny staré turbíny za
moderní Francisovy o stejném výkonu.
Na koupání to na přehradě není, slouží i jako zásobárna pitné vody, ale při lovu ryb vás asi moc lidí
rušit nebude, nanejvýš porybný, abyste mu ukázali lístek.

Vzdálenost z Hořiček:
Vhodné pro rodiny s dětmi:

23 km
ANO

Vhodné počasí
Stravování v blízkosti:
ANO
GPS: 50.4589042N, 15.7647264E

http://prehrada-les-kralovstvi.cz/
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VÝLETY K SOUSEDŮM - POLSKO
Japonská zahrada
S blížícím se jarem může být námětem na zajímavý výlet ogrod japoński v polském Jarkowě ležícím
zhruba tři kilometry od lázeňského města Kudowa Zdrój ve směru na Kłodzko.
Jedná se o japonskou zahradu ukrytou mezi kopci v malé vesnici Jarkow kousek od česko-polské
hranice. Pro našince je k dosažení jednak z Náchoda, ale také z Olešnice v Orlických horách po silnici
vedoucí na Lewin Kłodzki a poté Kudowu Zdrój.
Zahrada je samozřejmě nejkrásnější v květnu a červnu, kdy tady kvete množství rostlin. Do různých
tvarů upravené malé i velké dřeviny - od mnoha druhů jehličnanů až po typické „barevné” javory a
další listnáče - se právě v těchto měsících ukazují v největší kráse. Tu uznale ocenili i zástupci
japonské ambasády v Polsku.
Vzdálenost z Hořiček: 29 km

GPS: 50.3995122N, 16.2626158E

Skalní městečko Bludné skály
Skalní městečko Bludné skály leží na polské straně česko-polské hranice, v pískovcových kvádrech
vrcholu Bor. Jejich labyrintem prochází turistická trasa.
Bludné skály jsou součástí Národního parku Stolové hory. Jedná se o vysoké skalní bloky s průrvami
hlubokými až 12 metrů. Pískovcové skály mají tvary, které podněcují lidskou fantazii a tak mnohé z
nich dostaly svá jména. Uvidíte tu například Tunel, Slepičí nožku či Skalní sedlo.
Bludné Skály můžete zahrnout do svých výletů a to nejlépe z polských lázní Kudowa Zdrój. Mezi
jednotlivými shluky kvádrových pískovců je vytvořen turistický okruh, díky kterému bez potíží
projdete skalním labyrintem a spatříte vše nejzajímavější, co Bludné skály svým návštěvníků nabízejí.
Průchod je v některých místech opravdu úzký, takže se budete jako myšky prodírat štěrbinkami.
Uvidíte zde rozmanité skalní bašty, hřiby, brány, stoly i tunely. Určitě nevynechejte výstup na tzv.
Skalní číši, ze které se Vám naskytne báječný rozhled na Velkou a Malou Hejšovinu, Machovsko a
Broumovsko. Cesta labyrintem vám zabere minimálně 35 minut.
Vzdálenost z Hořiček: 34 km

GPS: 50.4793581N, 16.2891747E

Na smažené ryby do Polska
Hned za bývalým hraničním přechodem Náchod v obci Kudowa – Zdroj
najdete spoustu restauračních zařízení specializující se na rybí dobroty.
Pstruha si budete moci chytit sami a přinést ji k přípravě. Z cesty tyto
zařízení hledejte pod názvem „smażalnia“ .
Vzdálenost z Hořiček: 24 km
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STEZKA KORUNAMI STROMŮ KRKONOŠE
Stezka korunami stromů se nachází v srdci
majestátních lesů Krkonošského národního
parku – Janské lázně.
Ukážeme vám, v čem je příroda Krkonoš
jedinečná. Společně s námi poznáte zdejší
krásné lesy doslova od kořenů až po jejich
koruny. Stanete se součástí lesního života a
poznáte řadu živočichů i rostlin, které
nenajdete nikde jinde.
Trasa o délce více jak 1300 m vás provede
druhově pestrým lesem, čekají vás četná
překvapení a poučení.
Zcela vás uchvátí výhled ze 45 metrů vysoké
věže, díky kterému budete mít nadosah ruky
lesní mohykány, z nichž některé jsou staré přes 150 let. Zavítáte i do unikátního naučného centra,
které se nachází v podzemí dřevěné rozhledny a představuje spletitý kořenový systém stromů.
Pokud dáváte přednost samostudiu, jistě využijete velké množství infotabulek, které můžete
nerušeně studovat na třech zastaveních, nacházejících se na horizontálním chodníku.
Potěšíme vás výtečným občerstvením, vycházejícím ze specifik místní kuchyně. Myslíme na řidiče,
seniory, nejmenší návštěvníky Krkonoš i školky a školy. Pro skupiny se nabízí i možnost průvodce –
pracovníka Krkonošského národního parku.
Vzdálenost z Hořiček:
Vhodné pro rodiny s dětmi:

33 km
ANO

Vhodné počasí
Stravování v blízkosti:
ANO
GPS: 50.6311106N, 15.7576822E

http://www.stezkakrkonose.cz
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MUZEUM MOTOCYKLŮ ŠESTAJOVICE
Naše muzeum motocyklů v Šestajovicích bylo otevřeno
1. dubna 2008 a nabízelo k vidění 40 motocyklů. Postupem
času se počet vystavených exponátů vyšplhal až na
dnešních více než 90. U nás je možné vidět československé
motocykly z let 1934 až 2004. Zvlášť klademe důraz na
úspěšný motocyklový sport, který přibližujeme motocykly
soutěžními, plochodrážními, motokrosovými. Dále uvidíte
také stroje cestovní, čtyřtaktní, jeden prototyp a sprint
speciály.
V roce 2010 byla nově otevřena expozice hraček našich
babiček, která se nachází v nově zrekonstruovaných
prostorách bývalého „špejcharu“ z první poloviny 19.
století. V expozici hraček uvidíte dětské poklady z let 1890
až 1975. Od nejstarších panenek s porcelánovou hlavou
přes kočárky, koloběžky, dřevěné hračky, auta až po
dětské pokojíčky a knížky, a tak se pomalu ale jistě stanete
zase na chvíli dítětem.
Vzdálenost z Hořiček:
Vhodné pro rodiny s dětmi:

17 km
ANO

Vhodné počasí
Stravování v blízkosti:
NE
GPS: 50.3417581N, 16.0071136E

http://www.muzeum-motocyklu.cz
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