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Žák vypíše do sešitu nejdůležitější informace o daném kraji.



Královehradecký kraj 

Hradec Králové 



• Královéhradecký kraj je vyšší územní samosprávný celek České republiky, leží 
téměř celý na severovýchodě Čech, některé pozemky v současném katastru Pece 
pod Sněžkou však do roku 1959 náležely Polsku a leží tudíž na historickém území 
Slezska. Na jihu sousedí s Pardubickým krajem, na jihozápadě se Středočeským 
krajem a na západě s Libereckým krajem. Na severu sousedí s polským 
Dolnoslezským vojvodstvím.



Historické památky a turistická místa

• Mezi turisty nejnavštěvovanější místa bezesporu patří Krkonošský národní park s 
nejvyšší horou České republiky Sněžkou (1602 m n.m.) nebo pramenem největší 
české řeky Labe, NPR Adršpašsko-teplické skály nebo Prachovské skály se 
skalními městy, barokní hospitál Kuks, klášter v Broumově, Babiččino údolí v 
Ratibořicích, ZOO se safari ve Dvoře Králové nad Labem, Třebechovický betlém v 
Třebechovicích pod Orebem, hrad Kost, zámky v Náchodě, Častolovicích, Opočně, 
Novém Městě nad Metují a Rychnově nad Kněžnou; pevnostní město Josefov .





Doprava 

• Královéhradecký kraj je oblastí s velmi hustou železniční sítí. Ale jen dvě trati jsou 
elektrifikovány a dvoukolejná trať není v kraji ani jedna, což způsobuje nemalé 
problémy s propustností hlavně v okolí krajského města. Několik krátkých lokálek 
bylo zrušeno nebo je provozují soukromé společnosti.



Doprava

• Královéhradecký kraj křižují dvě dálkové evropské silnice E67 (Praha-Varšava) a 
E442 (Liberec-Olomouc), které budou postupně převedeny na dálnice a rychlostní 
silnice. Avšak jediná dálnice D11 zatím končí u exitu 84 za hranicemi kraje a 
rychlostní silnice R35 z ní odbočující vede jen po území kraje sousedního. V 
budoucnu povede dálnice D11 z Prahy až do Jaroměře, kde na ní naváže rychlostní 
silnice R11 přes Trutnov k hraničnímu přechodu v Královci. Silnici I/35 pak zcela 
nahradí rychlostní silnice R35 z Hradce Králové do Liberce. Ale nyní jsou řidiči 
nuceni používat běžnou síť silnic dalších tříd. Mezi silnice I.třídy na území kraje 
patří čísla 11, 14, 16, 31, 32, 33, 35 a číslo 37, která je mezi Hradcem Králové a 
Pardubicemi přestavěna na silnici dálničního typu. Silnic druhé třídy je mnohem 
více a mezi nejdůležitější patří čísla 296, 300, 303, 308, 321, 324.



Zdroj: www.wikipedie.cz




