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Kralovedvorsko

Kralovedvorsko to malowniczy 
region wokół miasta Dvůr Krá-
lové nad Labem. Krajobraz pod-
górski oferuje turystom wiele 
atrakcyjnych miejsc natury. Dla 
turystów największą atrakcją jest 
Safari Park, światowej sławy ogród 
zoologiczny, dedykowany afry-
kańskim zwierzętom. Tylko tutaj 
możesz jeździć samochodem 
między wolno żyjącymi zwierzę-
tami. Dużą uwagę przyciąga także 
kompleks barokowy Kuks z nie-
dawno odnowionym szpitalem, 
pobliską galerią pod otwartym 
niebem Betlejemem, stworzone 
przez znanego barokowego rzeź-
biarza Matyasa Bernarda Brauna 

lub Domem ojczystym św. Józefa 
w miejscowości Žireč. Docelową 
lokalizacją jest również zapora Las 
Królewski, uważana za najpięk-
niejszą z czeskich zapór. Samo 
miasto Dvur Kralove nad Labem 
może oprócz Safari parku zao-
ferować odwiedzenie Muzeum 
Miejskiego z unikalną ekspozycją 
szklanych ozdób choinkowych. 
Kościół św. Jana Chrzciciela oferu-
je piękny widok z wieży. W wieży 
znajduje się ekspozycja upamięt-
niająca odnalezienie Rękopisu 
Kralovedvorskiego, który znaczą-
co wpłynął na odrodzenie naro-
dowe i stał się inspiracją dla wielu 
ważnych dzieł kulturalnych.



MUZEUM MIEJSKIE

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

Też miałeś jako małe dziecko 
życzenie, aby święta Bożenarod-
zeniowe odbyły się kilka razy w 
roku? Przypomnieć sobie święta 
Bożenarodzeniowe kiedykolwiek 
w ciągu roku możesz w Muzeum 
Miejskim. Dzięki stałej ekspozyc-
ji poznasz, jak powstają ozdoby 
świąteczne, które można już za 
kilka miesięcy powiesić na cho-

inkę. Większość z nich pochodzi 
właśnie z miasteczka Dvur Kralo-
ve nad Labem. Ponadto w muze-
um można wyruszyć śladami pr-
zeszłości miasta i zapoznać się nie 
tylko z najważniejszymi wydarze-
niami z czasów dawno zapomni-
anych, ale także z historią tradycji 
przemysłu włókienniczego w regi-
onie Kralovedvorskim.

Przeżyj święta 
Bożenarodzeniowe także latem!



Jedziemy do Afryki!

Wycieczka do Afryki nie jest już 
tylko marzeniem. Dvorski Safa-
ri Park, często nazywany Afryką 
w sercu Europy, zmieni twoje 
marzenie w rzeczywistość. Cze-
ka tutaj na was największa ko-
lekcja afrykańskich zwierząt w 
Europie. Antylopy, zebry, żyrafy 
i nosorożce w dużych stadach w 
Afrykańskich Safari, które moż-
na zobaczyć podczas jazdy au-
tobusem, otwartą furgonetką lub 
własnym osobowym samocho-
dem. Znajdziesz tu także jedyne 
safari lwów w Europie Środkowej, 
gdzie przejdziesz się wśród wol-

no poruszających się lwów. Op-
rócz tego zobaczysz szympansy, 
słonie, okapi, surykatki, gepardy, 
lamparty, najbardziej trujące węże 
afrykańskie i wiele innych zwier-
ząt w jednym z najpiękniejszych 
ogrodów w Europie. Dzieciom 
spodoba się wspaniały plac za-
baw i niesamowite dziecięce 
zoo. A jeśli chcesz zostać dłużej, 
możesz skorzystać bezpośrednio 
z kwater w Safari Park Resortu 
z komfortowymi usługami i okazją 
na wolny wstęp do ogrodu w ra-
mach całego pobytu.

SAFARI PARK DVŮR KRÁLOVÉ

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



Jedeme do Afriky!

REVITALIZACE KUKS o.p.s.

Betlejem Brauna
Kuks 12
+420 499 422 423
www.zkuskuks.cz

Betlejem Brauna

W Nowym Lesie pomiędzy Kuk-
sem i Dvorem Kralove nad La-
bem powstało w latach 1723–1732 
główne dzieło środkowoeuropej-
skiego barokowego rzeźbiarstwa, 
dla którego według tematu Na-
rodzenia Pana Chrystusa przeję-
to nazwę Betlejem. Założycielem 
i patronem był hrabia F.A. Spork, 
rzeźby stworzone przez Matyasa 
Bernarda Brauna i jego współpra-

cowników, wśród nich należeli 
także znani czescy rzeźbiarze. 
Prace są wyrzeźbione w skałach, 
co nadaje im niezwykłą pozycję 
w europejskiej sztuce rzeźbiarskiej 
z XVIII wieku. Latem 2002 roku 
została otwarta ścieżka eduka-
cyjna, łącząca Betlejem Brauna 
i Kuks, gdzie można zapoznać się 
z historią poszczególnych miejsc.



Kąpielisko Tyrša

Letni komfort oferuje już od trzy-
dziestu lat Kąpielisko Tyrša w Dvur 
Kralove nad L. Dwa duże baseny 
i brodzik dla dzieci uzupełnia-
ją boiska sportowe i rozległe łąki. 
Można zagrać w tenisa, siatkówkę, 
piłkę nożną, tenis stołowy i mini-
golf. Dzięki restauracji i kioskom 

KĄPIELISKO TYRŠA

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

zdecydowanie nie będziecie głod-
ni ani spragnieni. Z basenu mogą 
korzystać również ci, którzy lubią 
pływać sportowo, jak i rodziny 
z dziećmi w każdym wieku. Do-
jazd samochodem, parking jest 
wystarczająco duży, dla rowerzy-
stów są zamykane stojaki.



Wypróbuj Kuks!

Jedeme do Afriky!

Możliwe, że nigdzie indziej na 
świecie sztuka barokowa nie łączy 
się z krajobrazem w tak żywy, a za-
razem naturalny sposób jak w Kuk-
sie. Rozległy barokowy kompleks 
przyciąga uwagę nawet z dużej 
odległości i naprawdę trudno go, 
ot tak, ominąć. Trzysta lat temu 
zachęcał do odwiedzin najleps-
zych artystów, którzy stworzyli 
jeden z cudów barokowej sztuki: 
słynne europejskie uzdrowisko 
z pałacem, Hospitalem, ogrodami 
i zespołem cennych rzeźb.

Z okazałego dzieła architektu-
ry została tylko część, ale jest 
ona tak fascynująca, iż cały świat 
może pozazdrościć nam spaceru 
pomiędzy wyjątkowymi rzeźba-
mi – alegoriami Cnót i Grzechów 
wybitnego czeskiego rzeźbiarza 
Mateusza Bernarda Brauna lub 
pod chłodną osłoną drzew przy 
niedalekiej skalnej Szopce Brauna. 
Wrażenia z wizyty potęguje kun-
sztowna i wyróżniona nagroda-
mi rewitalizacja, której niedawno 
poddano cały obiekt.

REVITALIZACE KUKS o.p.s.

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



Wieża gontowa

Wieża gontowa jest jedyną za-
chowaną z pierwotnych czterech 
wieży obronnych, które pilnowały 
wejście do miasta. Wysokość wy-
nosi 20 metrów, a średnica 7 me-
trów. Jej fundamenty mają około 1 
metra w twardej glinie. Nazwana 
została po ulicy, na której produ-
kowano gonty. Do 1791 roku wieżę 
zdobił mały zegar astronomiczny. 

Pomimo tego, że trudno przyrów-
nać jej sławę do włoskiej Krzywej 
Wieży w Pisie, ciekawe jest to, że 
patrząc z ulicy Więziennej widać, 
że nawet Wieża gontowa jest lek-
ko nachylona i opiera się o sąsied-
ni dom. Na wieży można również 
zauważyć resztę murów grodzis-
ka. Niestety, wnętrza nie są do-
stępne dla publiczności.

WIEŻA GONTOWA 

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



Kompleks Žireč

Powąchać zapach różnych rodza-
jów mięty, spróbować świeże ore-
gano, cieszyć się chwilą spokoju 
przy szklance orzeźwiającego sy-
ropu domowego, podziwiać odre-
staurowane piękno architektury 
barokowej, zobaczyć ekspozycję 
całej historii kolarstwa w Cyklomu-
zeu – to wszystko można przeżyć 
w Kompleksie Žireč. I nie tylko to! 
Tutejszy Park Zamkowy z różową 

altaną, to romantyczne miejsce 
na przyjęcia weselne i pikniki w 
cieniu tulipanowca amerykańskie-
go. To najlepsze miejsce na wspa-
niały relaks, spacery i zabawę 
z przyjaciółmi. Swoją wizytą będ-
ziesz wspierać pacjentów ze st-
wardnieniem rozsianym w Domu 
dla seniorów św. Józefa, jedynego 
obiektu tego rodzaju w Czechach.

KOMPLEKS ŽIREČ

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



Zapora Las Królewski

Kilka kilometrów od Dvur Kralove 
nad Labem przeciwko rzeki Łaba 
znajduje się zapora Las Królewski 
(Les Království), jedna z najpięk-
niejszych w kraju. Jej budowa roz-
poczęła się w 1910 roku, ponie-
waż w regionie Kralovedvorskim 
powtarzały się często powodzie, 
tą w lipcu 1897 roku nawet przyję-
to za powódź stuletnią. Zapora, 

która ma chronić region, zatrzymy-
wać wysokie wody i poprawiać 
przepływ przy niskim poziomie 
wody, została zakończona w 1919 
roku, i dwa lata później zbudowa-
no tutaj elektrownię. Od 1964 roku 
jest chroniony jako zabytek tech-
niczny, od 2010 roku, jest to kultu-
rowy zabytek narodowy.

ZAPORA LAS KRÓLEWSKI 

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



Zvičina i ścieżka edukacyjna

Najpiękniejszy widok na okolice 
i najwyższe czeskie góry Karko-
nosze jest z wierzchołka Zvičina 
(671 m npm). Zvičina była miej-
scem spotkań, pielgrzymek i na-
dal jest najczęściej wykorzysty-
wanym miejscem wycieczek do 
Kralovedvorska. Zvičinę odwiedzał 
pisarz K. J. Erben, K. V. Rais, J. Vrch-
lický i zatrzymał się tutaj także 
K.H. Mácha. Szczyt Zvičiny jest 

doskonałym miejscem do uprawi-
ania narciarstwa i paralotniarstwa 
i w przeszłości znajdowało się tutaj 
także pierwsze lotnisko szybow-
cowe. Tutaj możesz przejść okręg 
Miejsce widokowe Zvičina. Celem 
jest dostarczenie odwiedzającym 
informacji o okolicy. Na pięciu 
przystankach znajdziesz zdjęcia 
wielkoformatowe z opisami okolic. 
Miejsca są uzupełniane ławkami.

ZVIČINA

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



Kościół św. Jana 
Chrzciciela z pręgierzem

Gotycki kościół został zbudowa-
ny na miejscu pierwotnego ro-
mańskiego kościoła, a jego obec-
ny wygląd uzyskano dopiero w 
latach 90. XIX wieku. W wieży 
kościelnej, którą można odwiedzić 
poza sezonem po wcześniejszej 
rezerwacji przez telefon, znajdują 
się trzy funkcyjne dzwony. Dnia 
16 września 1817 roku, „odkrył“ 
w sklepionej piwnicy wieży koś-
cioła czeski pisarz Vaclav Hanka,  

tak zwany Rękopis Kralevodvorski 
- najstarszy czeski napisany tekst 
z XIII wieku. Dokument, choć na-
jprawdopodobniej podrobiony, 
znacząco wpłynął na atmosferę 
odrodzenia narodowego. Pręgi-
erz, który służył do karania nieu-
czciwych mieszkańców, stoi napr-
zeciwko kościoła i został odkryty 
podczas prac wykopaliskowych 
w 1940 roku.

KOŚCIÓŁ ŚW. JANA CHRZCICIELA

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



Poznaj Kralovedvorsko
Odwiedź wiele zabytków, urokliwych miejscw  
miasteczku Dvůr Králové nad Labem i jego okolicach.

Plac Václava Hanki


