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Série - Bezbariérové trasy Českou republikou

Hradec Králové



Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Českou
republikou, které jsou vhodné pro bezbariérové cestování




Všechny publikované trasy jsou sestaveny a prověřeny vozíčkáři
Hlavními kritérii při výběru vozíčkářských tras byla bezbariérová dostupnost
MHD, veřejnou dopravou nebo možnost vyhrazeného parkovacího
stání, sjízdnost terénu s minimální pomocí asistence, převážně rovinatý, zpevněný terén s pozvolným klesáním a s minimálním stoupáním.
Dalším kritériem byla síť služeb, jako je bezbariérové sociální zařízení, občerstvení.



Tyto trasy vznikly i díky podpoře společností, které vám v rámci těchto materiálů také představíme.

www.praguecityline.cz

2

Katedrála sv. Ducha na Velkém
náměstí
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TRASA 2
Králové

- Královské věnné město Hradec

Základní trasa: Náměstí Osvoboditelů - nábřeží—budova Filharmonie - budova Aquacentra Městské lázně - nábřeží - Tyršům most - Tyršovo nábřeží - náměstí Osvoboditelů
Možné prodloužení trasy: Muzeum Východních Čech - Palackého ulice - ulice
V kopečku - Velké náměstí - a zpět
Hradec Králové je považován za jednu z nejkrásnějších českých metropolí. Historie tohoto města sahá až k
roku 1225, a díky tomu je Hradec
jedním z nejstarších měst v Čechách.
Během svého dlouhého vývoje získal
mnoho tváří, býval věnným městem
českých královen i baštou husitského
odboje, sídlem církevní protireformace i významným kulturním střediskem doby obrození. Jeho stoleté působení v roli vojenské pevnosti skončilo bitvou u Chlumu v roce 1866.

Budova Filharmonie Hradce Králové

Naše trasa zde nezahrnuje přímo
historické centrum města, ale jeho okraj. Budeme se zde věnovat nábřeží a
okolí hradecké Filharmonie. Tato trasa vás jistě potěší a uvidíte, že není nutné
vždy cestovat přímo centrem mezi domy, abyste strávili pěkný den. Tato procházka je také variabilnější, můžete si zde zvolit konečnou trasu sami.
POPIS ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ O TRASE
Začátek trasy: Náměstí osvoboditelů - parkoviště
Konec trasy: Náměstí osvoboditelů - parkoviště
Délka trasy: 5 km
Čas jízdy: 50 min
Zaměření: poznávací – historické – přírodovědné - sportovní
Obtížnost: lehká pro elektrický vozík, střední pro mechanický vozík
Naši procházku zahájíte na parkovišti na náměstí Osvoboditelů, kde jsou vyhrazená parkovací stání pro imobilní osoby. Poté se vydáte Eliščiným nábřežím
proti proudu řeky Labe, po chvíli dojedete k budově Filharmonie Hradce Králové.
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Filharmonie Hradec Králové

Filharmonie patří k novodobější historii města, byla založena v roce 1978 pod
názvem Operní orchestr města Hradec Králové. Dnes je pro své bohaté zkušenosti s prováděním velkých oratorních děl světové hudební literatury vyhledávaným profesionálním partnerem pro domácí a především zahraniční sborová
tělesa. Pokud byste se zde rozhodli, že navštívíte jeden z jejích koncertů, nevstoupíte do budovy hlavním vchodem, kde je plno schodů, ale použijete vchod
na levé straně budovy, kde je
brána z nájezdem pro vozíčkáře.
Pro větší pohodlí cesty je vhodné
se nejprve telefonicky ohlásit na
recepci Filharmonie, odkud vám
přijdou ochotně pomoci. Bezbariérový prostor pro vozíky je pak
přímo u hlediště. V budově Filharmonie najdete i bezbariérové WC.
Restaurace a vinárna jsou bohužel pro vozíčkáře nepřístupné.
Od budovy Filharmonie můžete
pokračovat opět proti proudu řeky
k budově městského Aquacentra

Aquapark Městské lázně

4

www.praguecityline.cz

5

www.praguecityline.cz

Tyršovo nábřeží

Městské lázně. Zde můžete strávit pár chvil sportovním vyžitím a zaplavat si.
Pro vstup do aquacentra musíte objet budovu z levé strany, až dojedete ke
vstupu do plaveckého bazénu. Ke vstupu využijete nájezdovou rampu hned
vedle schodů. Dveře jsou zde s automatickým otevíráním. Do cody vám pak
pomůže speciálně upravená plošina.
Od aquacentra se vrátíte zpět
podél řeky k Tyršovu mostu, který přejedete a hned za ním sjedete po asfaltové cestě přímo
k vodě. Na mostě a kolem něj
jsou
vydlážděné
chodníky
s bezproblémovými nájezdy a
sjezdy. Podél řeky vede rovná
asfaltová trasa, kterou můžete
jet libovolně daleko městem, užíváte si přírody kolem řeky, labutí, které jsou zde přímo u vás,
prostě idylka. V letních měsících
je na těchto místech navážen

Lodě na Tyršově nábřeží
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písek a je zde vytvořena umělá
pláž, na které je moc příjemně.
Na této trase od řeky vyjedeme
na další most – Pražský, přejedete ho opět na druhou stranu
řeky a po Eliščině nábřeží se vrátíte zpět směrem k náměstí
Osvoboditelů.
Před Tyršovým mostem vpravo
se nachází budova Muzea Východních Čech, kde můžete
shlédnout
největší regionální
historickou, archeologickou a
přírodovědeckou muzejní sbírku,
která dnes obsahuje téměř 1 milion exemplářů.

Lodě na Tyršově nábřeží

V archeologickém oddělení najdete chronologicky řazené předměty od mladší
doby kamenné, přes římské a slovanské osídlení až po středověk. Muzeum je
bezbariérové včetně WC. Do budovy se dostanete plošinou a dále po muzeu se
pohybujete výtahem. Pro větší pohodlí vstupu do muzea je vhodné před jeho

Tyršovo nábřeží
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Katedrála sv, Ducha, Bílá věž a
budova Bývalé radnice na Velkém
náměstí

budovou zavolat na recepci pro asistenci.
Po prohlídce muzea můžete svoji trasu ukončit opět na náměstí Osvoboditelů,
nebo máte možnost přes Tyršův most znovu přejet na druhou stranu řeky, kde
je nástupní molo vyhlídkových parníků po Labi. Tyto vyhlídkové trasy nejsou
přímo bezbariérové, ale s asistencí je nalodění a vylodění zvládnutelné a výsledný zážitek stojí za trochu námahy.
Plavba parníkem má v Hradci Králové také spíše novodobou historii. Byla zahájena v roce 1998, kdy si její zakladatelé pro své potěšení postavili první parní
člun. Dnes je plavba atrakcí měst. Největší provozovanou lodí je zadokolesový
parník nesoucí jméno „Královna Eliška―. Zajímavostí je také plavba „zaručeně
pravou― pirátskou plachetnicí. Délka projížďky trvá přibližně 50 minut. Přístaviště naleznete na Smetanově nábřeží, odkud lodě vyplouvají směrem na Staré
město pod Bílou věž, proti proudu až na Plácky ke Kamennému mostu.
Samotné historické centrum Hradce Králové si můžete prohlédnout prodloužením této trasy směrem od budovy Muzea Východních Čech. Vydáte se
Palackého ulicí přes ulici V Kopečku na Velké náměstí, kde se nachází jedna
z nejvýznačnějších památek města – Katedrála Sv. Ducha.
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Trasa do centra vede po rovině. Povrch cest je částečně asfaltový a částečně
vydlážděný s bezproblémovými nájezdy a sjezdy z chodníků. Na náměstí můžete navštívit Bývalou radnici z roku 1418, která na sebe upoutá dvěma věžičkami a světlou fasádou. V budově radnice se nachází turistické informační centrum, kde se dozvíte další informace o městě a můžete si vzít potřebné propagační materiály. Uprostřed náměstí nepřehlédnete také Mariánský morový
sloup, který byl postaven roku 1716, jako díkůvzdání za šťastný průběh morové epidemie pro město, protože se Hradci tehdy úplně vyhnula. Katedrála sv.
Ducha se nachází v těsné blízkosti proslulé Bílé věže, která tvoří dominantu
města a ve večerních hodinách září jako z pohádky. Katedrála patří zase
k nejstarším stavbám města. Jeho historie sahá až do roku 1313. Stavba této
katedrály byla iniciována Eliškou Rejčkou, která se velkou měrou zasloužila o
rozvoj celého města.
Po prohlídce historické části města se můžete opět stejnou trasou vrátit
k místu, kde jste zaparkovali svůj automobil, tedy na náměstí Osvoboditelů a
zde trasu zakončit.

Velké náměstí
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Pohled z nábřeží

Technické údaje trasy:
Určeno pro: mechanický i elektrický vozík
Povrch cest: dlažba, asfalt
Terén: převážně rovinatý
Dopravní dostupnost:
Vlastní automobil
WC:
Filharmonie Hradec Králové, Eliščino nábř. 5, 2 WC, na jedno z nich je vstup komplikovanější, protože kousek dveří od WC přesahuje do vchodových dveří, šířka pro vozík je tak
snížená na 66 cm. Toaleta je vysoká 48 cm, 2 madla, dá se použít i na elektrickém vozíku.
Městské lázně – Aquacentrum, WC a sprchový kout mají madlo ve zdi. Sprchový kout je
prostorný s připevněnou židličkou i s pojízdnou sprchovou židlí.
Muzeum Východních Čech,
Restaurace Aldis,
Občerstvení:
Restaurace Aldis
Užitečné informace o bezbariérových památkách a zajímavostech na trase:
Filharmonie Hradec Králové:
500 03 Hradec Králové
Eliščino nábřeží 777/5
Tel: +420 495 211 375
Web: http://www.fhk.cz
Městské lázně - Aquacentrum:
500 03 Hradec Králové
Eliščino nábřeží 842/3
Tel: +420 495 404 422
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Web: www.snhk.cz
Projížďky parníkem:
500 03 Hradec Králové
Smetanovo nábřeží
Tel: +420 777 009 143
Web: www.paroplavba.wz.cz
Muzeum výchosních Čech v Hradci Králové:
500 03 Hradec Králové
Eliščino nábřeží 465/7
Tel: +420 495 512 462
Web: www.muzeumhk.cz
NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
Denně mimo pondělí 9.00 – 17.00
VSTUPNÉ:
Základní: 50 Kč
Snížené ZTP/ZTPP: 20 Kč
Rodinné: 100 Kč
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RAŽSKÝ HRAD

Seznámení s historií

www.praguecityline.cz

ww
. p r a gprohlídku
u e c i thlavní
y l i n dominanty
e . c o m nejen města Prahy,
Před tím, než se vydáme
naw
samotnou
ale celé naší republiky, měli bychom se seznámit s historií památky, která je spojena se
současností ale i minulostí státu. Patří mezi velice důležité symboly, a proto pojďme
společně nahlédnout za zdi Pražského hradu, a seznamme se s historickými událostmi,
které ovlivňovaly dějiny České republiky, protože právě na Hradě se utvářela velká část
naší historie.
Prague City Line turistům a návštěvníkům Prahy nabízí:

Počátek



Doporučené a přehledně zpracované turistické trasy po Praze

Pražský hrad byl dle dochovaných historických pramenů založen přemyslovských knížeTématicky
zaměřené
turistické
průvodce
po Praze
k volnému
stažení
v PDF a
tem Bořivojem
roku
880. Toto
středověké
hradiště
bylo poté
opevněno
příkopem
formátuapřímo
internetových
valem z kamení
hlíny.z Poté
na územístránek
hradu vyrostly kostely, nejprve kostel Panny
Marie, a v první polovině desátého století kostely zasvěcené svatému Jiří a svatému
 Tématicky zaměřené tištěné turistické průvodce po Praze ZDARMA
Vítu. Píše se tedy desáté století a Pražský hrad se stává sídlem hlavy státu, knížete
a později
krále. Kromě
hlav státu
zdekteré
všakdoporučujeme
působil i nejvyšší
církve,
 také
Informace
o zajímavým
místech,
v Prazepředstavitel
navštívit v širopražský biskup. Později byla v místě původní rotundy postavena bazilika svatého Víta, jež
kých souvislostech, zpracovaných s originálními texty, řadou kvalitních fotose stala hlavním hradním kostelem. A čím byla také velmi významná? Byly zde totiž
doplněných
uchovány grafií
relikvie
světců mapami.
a patronů Země. Nutno zmínit svatého Víta, Václava a také
Vojtěcha.
 Nabídku a informace o ubytování a dalších službách, které Praha nabízí

 krážem
SLEVENKY,
průvodce který šetří vaše peníze
Křížem
staletími
Co přinesla vláda Lucemburků?
Dalším historickým mezníkem, důležitým v historii stavby, je období čtrnáctého století, kdy
na český trůn usedá rod Lucemburků. V té době se Pražský hrad, díky osobě Karla IV.,
poprvé stává císařskou rezidencí a zároveň sídlem panovníka Svaté říše římské.
Hrad v té době prodělal rozsáhlé rekonstrukce, kdy byl přestavěn královský palác a
posíleno hradní opevnění. Stavební práce se nevyhnuly ani chrámu svatého Víta, který
začal získávat gotickou podobu.
Od husitství kontakt:
k Jagelloncům
ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU o.s.
Nastává období husitských válek,
které nebylo pro
Hrad nijak příznivé. Po desetiletí neJagellonská
2428
byl nikým obýván, což se výrazně podepsalo na hradních budovách a na opevnění, které
130 00 Praha 3
začaly pomalu chátrat. V roce 1483 začalo opět svítat na lepší časy. Na trůn usedá
Telefon:
+420
724Chátrající
333 242
dynastie Jagellonců, která se na Hradě
usídlila.
zdi byly opět opraveny a doE-mail:
praguecityline@gmail.com
konce vyrostly nové obranné věže Prašná věž, Nová bílá věž a také Daliborka. Dále došlo
k přestavbě a rozšíření královského paláce. Zajímavostí je, že v té době byl nádherný
Vladislavský sál považován za největší světský klenutý sál tehdejší Evropy.
Na trůn usedají Habsburkové
Renesanční háv si Hrad oblékl díky další vládnoucí dynastii, tedy Habsburkům. V té
době byla založena Královská zahrada, která se dočkala největšího rozmachu
v šestnáctém století. Z tohoto období pochází stavby, které měly sloužit především pro
zábavu panstva, jimiž byl letohrádek, míčovna, střelnice a také lví dvorek. Jistých
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