
Severní trasa 

 
Text upřesňuje trasu výletu 29. 4. 2007 – stanoviště hodin viz: 
http://www.slunecni-hodiny.webzdarma.cz/akce_HK2.html  
 
Stanoviště km od 

předchozí 
zastávky 

čas pro 
přesun z 
předchozí 

čas 
příjezdu 

čas 
odjezdu 

Poznámky 

Hradec Králové 0   8:00 1) od hvězdárny 
Josefov – Lidická 
2x 

26.3 0:30 8:30 8:40 2) 

Jaroměř – Ve 
Sladovnách 

3.5 0:10 8:50 9:30 3) 

Jaroměř nám.     4) 
Kuks 7,3 0:10 9:40 10:00 5) 
Dvůr Králové 12,1 0:15 10:15 10:35 6) 
Javorník 27 0:40 11:15 11:45 7) 
Svoboda nad Úpou 17.5 0:30 12:15 13:30 8) 
Kohoutov 27,1 0:30 14:00 14:10 9) 
Hradec Králové 30,8 0:35 14:45  10) okraj HK 

Celková délka  151,6 km. 
 
Poznámky: 

1) Od hvězdárny projet městem na jeho severozápadní okraj. Projet kruhovým objezdem 
u ČKD – směr: Jaroměř, Náchod po silnici č. 33. V Jaroměři projet 1. kruhový objezd 
(u nákupního střediska Lidl).  
Na druhém kruhovém objezdu zahnout doprava směr Pevnost Josefov. Projet až na 
náměstí „na kopci“. 

2) Na začátku Masarykova náměstí zahnout vpravo do Lidické, objet blok (vjet dovnitř 
„bloku“ z ulice Komenského), vrátit se Lidickou a sjet zpět ke kruhovému objezdu   

3) Na kruhovém objezdu jet směr Centrum, Náchod. Projet podjezdem, před kruhovým 
objezdem odbočit doprava (před vjezdem na náměstí) na nábřeží 17. listopadu, 
zaparkovat naproti domu se slunečními hodinami (přes řeku) 

4) Podél Labe jít pěšky k mostu, přejít na náměstí, při zpáteční cestě možnost zkusit, zda 
nás majitel domu Ve Sladovnách vpustí fotit ze zahrady domu. (Možná zbytečná cesta 
– majitelé nemusí být doma – sejít pod most a jít k domu Ve Sladovnách, pak se vrátit  
zpět na nábřeží k zaparkovaným vozidlům  

5) Projet kruhovým objezdem v přímém směru (nahoru do kopce okolo nemocnice). Na 
křižovatce se silnicí č. 37 odbočit doprava směr Dvůr Králové. Za obcí Heřmanice 
odbočit doprava na Brod n. Labem, zde odbočit  doleva na Slotov, podél Labe, v dáli 
je vidět Kuks – projet obcí Slotov, parkovat před restaurací-penzionem „Zámecká 
restaurace“; 
vrátit se přes Slotov do Brodu, zahnout doleva a pokračovat po silnici č. 37 k odbočce 
na Dvůr Králové n. L. 

6) Za Choustníkovým Hradištěm odbočit na silnici č. 299 do Dvora. Na kruhovém 
objezdu zahnout doprava a na další křižovatce odbočit doleva na náměstí. Zde 
parkování za poplatek – parkovací hodiny; pokud nebudou volná parkovací místa, 
dohodneme s městskou policií, že nás pustí dovnitř náměstí (jako svatby) 



7) „Obkroužit“ náměstí – vyjet ulicí Palackého a Jiráskovou směrem na Verdek, 
Nemojov (silnice 299), přes D. Olešnici (okraj), Hostinné (silnice 325) a Rudník. 
V místní části Javorníku odbočit doleva dle směrovky „Penzion 21“, pokračovat po 
cestě až k soše sv. Jana Nepomuckého, zde parkovací místa pro 3 až 4 vozidla. Již je 
vidět vpravo ve stráni kostel.   

8) z Javorníku se vrátit na silnici č. 14, pokračovat směr Mladé Buky do Svobody nad 
Úpou. Zde parkovat na náměstí Svornosti, před restaurací a penzionem „Měšťanská 
beseda“, fotit párové hodiny; oběd v restauraci – naproti slunečním hodinám. 

9) Zpáteční cesta po silnicích č. 296 a 14 přes Trutnov. Projet obec Střítež, minout 
odbočku na Hajnice, na další křižovatce (před obcí Kocbeře) odbočit doleva na 
Kohoutov, parkovat poblíž kostela; zde navíc „Kozí farma“ a „Keramické studio 
Jarmily Tyrnerové“ 

10) Na následující křižovatce v Kohoutově odbočit vravo. V Choustníkově Hradišti se 
připojit na silnici č. 37 – návrat na okraj Hradce Králové – kruhový objezd u „ČKD“ 
(plánovaný příjezd v 14:45 hod) – cestující směr Ostrava či Svitavy projíždějí přes 
HK, cestující směr Pardubice, Jičín, Praha se odpojí  

 
 


