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PODKRKONOŠÍ 
• Region Podkrkonoší můžeme vymezit jako pás podhůří Krkonoš, 

táhnoucí se od Českého ráje ke Kladskému pomezí. 

• Pro oblast je typická malebná krajina s mozaikou lesů a polí, rázovitými 

vesnicemi a četnými historickými památkami. 

• Podkrkonoší nabízí vyžití ve všech segmentech turistického ruchu, 

oblíbený je i u chalupářů a cizinců, v poslední době zejména Holanďanů. 



NOVÁ PAKA 
• Město v západní oblasti Podkrkonoší a vstupní brána do regionu. 

• Klenotnice – muzeum polodrahokamů. 

• Tradice spiritismu. 

• Autokrosový areál.   

Klášter paulánů se zastřešeným schodištěm 



Suchardův dům s městským muzeem. 

Expozice věnovaná sochařskému rodu Suchardů 

Pivovar Nová Paka 

umožňuje exkurze, 

restaurace 

 



Pecka 
• Historické městečko s gotickým hradem. 

• Hrad byl sídlem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic, renesančního 

kavalíra, cestovatele a hudebního skladatele, jenž byl popraven na 

Staroměstském náměstí v roce 1621. 

• Ve městě jsou dva hotely.  



Hořice 
• Město proslulé tradicí zpracování pískovce z místních lomů. 

• Kamenická škola. 

• Nad městem vrch Gotthard s expozicí soch předních českých umělců. 

• V kopci nad městem se pořádají jízdy do vrchu. 

Masarykova věž samostatnosti 



Hořické trubičky 
• Podle legendy jejich recept zanechal 

místním obyvatelům za záchranu kuchař  

Napoleonovy armády. 

• Označení „hořické trubičky“ smí používat 

jen sedm hořických výrobců. 



Zvičina 
• Hora Zvičina se nachází blízko 

Miletína. 

• Na hoře je výletní restaurace, 

oblíbené výletní místo. 

• Pod Zvičinou směrem ke Dvoru je 

hotel v bývalých lázních, lyžařský 

vlek. 

Lázně Zvičina 



Miletín 
• Miletín najdeme nedaleko od Hořic. Největší pamětihodností je rodný 

dům Karla Jaromíra Erbena. 

• Najdeme tu ovšem také cukrářskou specialitu – miletínské modlitbičky. 

Od roku 1864 je vyrábí rodina Erbenů,  

Laušmanovi to od nich okopčili  

ve 20.letech, pročež je Erbenovi nemají  

v lásce. 

 



Lázně Bělohrad 
• Lázeňské město s léčbou 

pohybového ústrojí.  

• Rodný domek spisovatele K. 

V. Raise, Raisův památník 

umístěn v zámecké oranžerii. 

• Barokní zámek, přestavěn 

podle projektu J.B.Santiniho. 



Dvůr Králové nad Labem 
• Městská památková zóna, věnné město Žofie Bavorské.  

• Místo nálezu rukopisu královédvorského.  

• ZOO ve Dvoře je jediným českým safari – zvířátka si můžeme 

prohlédnout z auta. 



Les Království 
• Přehrada Les království byla 

vybudována na Labi v roce 1920 

• Celá stavba je pojata v 

romantickém, novogotickém 

duchu, včetně domu hrázného. 



Hostinné 
• Historické město Hostinné se nachází v podhůří Krkonoš. 

• Největší zajímavostí je renesanční radnice s postavami obrů. 

• Ve františkánském klášteře najdeme expozici antického sochařství – jsou 

     zde umístěny kopie významných 

     řeckých a římských soch. 



Trutnov 
• Okresní město s 31 000 obyvateli, centrum východního Podkrkonoší. 

• Historické centrum, na náměstí je  

Krakonošova kašna z roku 1892,  

symbol města. 

• Kulturní centrum – každoročně se  

zde koná velký Open air music festival. 

• Naučná stezka bitvy u Trutnova  

z roku 1866. 

 



Pivovar Krakonoš v Trutnově vaří pivo vskutku znamenité, však  na něj 

místní nedají dopustit…. 



… a bodejť by ne, za komunistů jej pomáhal vařit pozdější prezident Václav 

Havel, který bydlel v nedaleké osadě Hrádeček v krásné chalupě pod 

hradem Břecštejnem. V tomto domě také roku 2011 zemřel. 
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