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48. Vodohospodářská padesátka
7:30–9:00

8:30–11:00

9:00–13:00

START pěší a cyklo

pK 1 – Stříbrňák

pK 2 – výskyt

10:00–15:00

12:00–17:30

13:00–18:00

PK 3 – vodojem

pK 4 – Hučák

cíl / pěší trasa

8:30–11:30

10:00–13:00

10:30–14:00

cK 1 – chlum

cK 2 – Kuks

cK 3 – Jaroměř

... okolo Hradce ...
9.–11. 9. 2022
11:30–16:30

12:00–17:30

13:00–18:00

cK 4 – Smiřice

cK 5 – Hučák

cíl / cyklotrasa

Jméno:
Startovní číslo:

Trasa:

Vodohospodářská 50 – pěšky nebo na kole

Vážení sportovní přátelé,
v letošním roce jsme byli pověřeni pořádáním 48. ročníku
Vodohospodářské padesátky a pro tuto významnou sportovněspolečenskou akci jsme vybrali historické město Hradec Králové
a dali jí prozaický název „okolo Hradce“.
Početný tým organizátorů a partnerů se snažil pro Vás vytvořit
zajímavé trasy pro pěší a cyklisty, které zakončíte právě v našem
krásném městě na soutoku Labe a Orlice.
Dovolte nám, abychom Vám popřáli příjemný pobyt a mnoho
nezapomenutelných zážitků a vzpomínek!
Organizační výbor VH50

Povodí Labe, státní podnik, zajišťuje výkon správy povodí, kterou
se rozumí správa 155 významných vodních toků, činnosti spojené
se zajišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních
vod v oblasti povodí horního a středního Labe a další činnosti, které
vykonávají správci povodí, včetně správy 2 703 drobných vodních toků,
198 jezů a 24 přehrad, provozuje labskou vodní cestu se 24 zdymadly
a 30 komorami. Ve 20 vodních elektrárnách vyrábí elektřinu s celkovým
instalovaným výkonem 7 MW. Moderně vybavené vodohospodářské
laboratoře zajišťují rozbory pro vlastní potřebu i externí zákazníky. Jeho
další činností je spolupráce s obcemi při budování protipovodňové
ochrany. Soustavně se věnuje též revitalizaci vodních toků a obnově
říčních ramen, které obnovují ekologické a vodohospodářské funkce
v daných lokalitách, přispívají k biodiverzitě a mají pozitivní vliv
na vodní režim krajiny.

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
www.pla.cz

Hradec Králové
Ostroh na soutoku Labe a Orlice byl přirozeným útvarem vhodným k osídlení už v pravěku,
neboť byl kromě opevnění chráněn i bohatou spletí bočních ramen řečišť obou řek a bažinatým
územím s řadou ostrovů.
Jako jedno z prvních měst na území Čech a Moravy se připomíná Hradec již roku 1225 za Přemysla Otakara I. Ještě ve 13. století byl vystavěn nový gotický královský hrad. Na počátku
14. století se Hradec Králové stal věnným a sídelním městem českých královen, které na hradě
sídlily jako vdovy.
Důležitá úloha připadla Hradci Králové i v době husitského revolučního hnutí. Jan Žižka
z Trocnova zde vybudoval druhé středisko radikálního hnutí, tzv. Menší Tábor, a odtud velel
Orebskému bratrstvu. Po Žižkově smrti roku 1424 pochovali Hradečtí jeho ostatky v Katedrále
sv. Ducha. Pod vedením kněze Ambrože setrval Hradec v rozhodném odporu proti králi Zikmundovi až do roku 1437.
Za vlády Jiřího z Poděbrad a Vladislava Jagellonského prožil Hradec svůj nový hospodářský
a kulturní rozvoj. V té době vznikla i nejvýznamnější stavební dominanta – Bílá věž. Pohromou
pro město bylo období třicetileté války. Vestfálský mír zastihuje Hradec jako vylidněné polozřícené město. Pronikavé vnitřní přeměny českého státu v pobělohorském období se výrazně
dotkly i Hradce Králové. Z vylidněného a polozříceného Hradce vyrostlo nové barokní město,
v němž vítězná protireformace vybudovala monumentální památníky své obnovené moci.
V době válek o rakouské dědictví a za války sedmileté prožíval Hradec nové válečné útrapy.
Neúspěchy ve válkách vedly vídeňský dvůr k rozhodnutí vybudovat z Hradce Králové vojenskou
pevnost, jež by čelila pruským vpádům do Čech.
Zrušení pevnosti a její plánovité boření od 90. let 19. století znamenalo nový rozvoj města. Starosta
města dr. F. Ulrich spolupracoval s vynikajícími českými architekty Janem Kotěrou a Josefem
Gočárem a tak vytvořil profil moderního českého města. Historická část města byla roku 1962
prohlášena městskou památkovou rezervací.
Z Gočárovy prostorové koncepce vycházeli architekti i po druhé světové válce, kdy se postupně
podařilo zrealizovat základní dopravní systém. I přes všechna omezení v období padesátých až
osmdesátých let se architektům v Hradci Králové podařilo dodržet nejen původní urbanistickou
koncepci, ale i dobrou kvalitu nové výstavby.
V současné době je Hradec Králové opět metropolí severovýchodních Čech. Sídlí zde nejen úřad
Královéhradeckého kraje, ale také řada dalších státních a regionálních institucí. Na světové trhy
se vrací průmyslové firmy, z nichž nejúspěšnější je výrobce klavírů Petrof. Na tradice školství
navazuje kromě středních škol také Univerzita Hradec Králové, Lékařská a Farmaceutická fakulta
Univerzity Karlovy a Vojenská lékařská akademie.

Program
Pátek 9. 9. 2022
15:00 – 19:00

registrace a ubytování účastníků
Univerzita Karlova, koleje a menza Hradec Králové
(Na Kotli 1147/5, 50009 Hradec Králové)
uložení kol v místě ubytování po registraci

17:30 – 19:30

večeře v místě ubytování

20:00 – 21:00

schůzka vedoucích výprav

Sobota 10. 9. 2022
06:30 – 08:30

snídaně v místě ubytování

07:30 – 09:00

start pěší trasy i cyklotrasy – koleje UK
(zahrada mezi bloky domů)

13:00 – 18:00

návrat pěší trasy i cyklotrasy – koleje UK

17:30 – 19:00

večeře v místě ubytování

19:30 – 02:00

společenský večer – Kongresové centrum Aldis Hradec Králové,
k tanci a poslechu zahraje hudební skupina DROPS

Neděle 11. 9. 2022
07:30 – 09:00

snídaně v místě ubytování

do 10:00

uvolnění pokojů, odjezd výprav

Kontakty na organizační tým
Ing. Pavel Řehák

vedoucí organizačního výboru

602 169 633

rehakp@pla.cz

Martin Fajl

informace – trasy pochodu

770 136 973

fajlm@pla.cz

Mgr. Kristina Broulíková

přihlášky, ubytování

721 379 623

broulikovak@pla.cz

Důležité pokyny
l

Registrace se účastní vždy pouze dva zástupci výpravy, kteří obdrží vše potřebné
(klíče, brožury, stravenky, dárky).

l

Bez stravenek z této publikace Vám jídlo nebude vydáno.

l

S účastnickou páskou na ruce Vám bude umožněn vstup do kostela sv. Mikuláše,
na Bílou věž, do interaktivní expozice VODOVODOV a na společenský večer
v Kongresovém centru Aldis.

Obecné informace, kontakty na organizační tým,
mapy (ubytování, stravování, večírek)
Účastníci akce berou na vědomí, že se v areálu ubytováni na VŠ kolejích Univerzity Karlovy budou
řídit Ubytovacím a návštěvním řádem a aktuálně platnými protiepidemickými opatřeními.
Organizátoři nenesou žádnou zodpovědnost za jakékoli ztráty a krádeže osobních věcí během
akce a za případná zranění a úrazy účastníků VH50. Účastníci akce nemají nárok na pořadatelích
akce VH50 vymáhat jakékoli náhrady za jejich eventuálně vzniklé škody.
Každý účastník Vodohospodářské 50 se na základě svého přihlášení účastní akce na svoje vlastní
riziko a dobrovolně.
Parkování je možné v okolí kolejí, případně v areálu Koupaliště Flošna v Hradci Králové, Malšovická 779.
Koleje Na Kotli

Parkování Flošna

Značení tras
Trasy budou v terénu značeny oranžovými barvami (sprej, fáborky a šipky).
Cyklisté absolvují trasu na vlastní nebezpečí, doporučujeme povinné vybavení kola, účastník
do 18 let musí použít cyklistickou přilbu.

Zásady pohybu účastníků VH50 při pohybu na tratích
Pohybujte se výhradně po vyznačených trasách, veškeré odpadky si odnášejte s sebou, chovejte
se ohleduplně k ostatním návštěvníkům, v lese nekuřte, nepoškozujte přírodu, svého psa nenechávejte volně pobíhat…
Informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny na stránkách https://www.VH50.cz/. V rámci
akce budou pořizovány fotografie nebo videozáznamy, které budou zcela anonymně použity
pro účely propagace akce VH50.
V případě změny trasy nebo její zkrácení, prodloužení či nedokončení, oznamte prosím tuto
skutečnost na nejbližším kontrolním stanovišti nebo telefonicky organizátorům na telefonní čísla
770 136 973 nebo 721 379 623.

Pěší trasa 25,0 km
navigace trasy

kontroly na trase

https://mapy.cz/s/kujelupodu

https://mapy.cz/s/mukerabovu

Časy obsazení kontrol
Start

07:30 – 09:00

km 0,0

VŠ koleje UK

PK1

08:30 – 11:00

km 5,0

Stříbrný rybník (Stříbrňák)

PK2

09:00 – 13:00

km 9,0

rybník Výskyt

PK3 – oběd

10:00 – 15:00

km 17,5

Vodojem

PK4

12:00 – 17:30

km 22,2

jez Hučák

Cíl

13:00 – 18:00

km 25,0

VŠ koleje UK

l Pěší trasa – 46% polní a lesní cesty, 54% asfalt a beton

Přírodní park Orlice
Chráněné území o rozloze 110 km2 bylo založené v roce 1996 kvůli ochraně zachovalých říčních
systémů toků Tiché, Divoké a spojené Orlice.
Údolní nivy horních a středních toků řek jsou obklopeny prudkými svahy se smíšenými lesy
s převahou bučin. Geologické podloží přispívá k rozmanitosti bylinného patra. V blízkosti řek
s oblibou hnízdí mnoho druhů ptáků.

Stříbrný rybník (km 5,0) / PK1 (08:30 – 11:00 h)
Stříbrný rybník je rekreační areál, který se nachází v Malšově Lhotě u města Hradec Králové,
na břehu Stříbrného rybníka. Areál díky své poloze uprostřed nádherné přírody na pomezí Přírodního parku řeky Orlice a novohradeckých lesů je ideální pro rodinnou dovolenou.

Hradecké lesy
Hradecké lesy na jihozápadě města jsou vyhledávaným rekreačním místem. Návštěvníci se
mohou v rozsáhlém prostoru lesa věnovat mnoha aktivitám. Nenáročný, mírně zvlněný terén
je vhodný k pěším i cyklovýletům. Les je protkán sítí asfaltových cest, některé mohou využívat
i bruslaři. Návštěvníci lesa si mohou odpočinout u mnoha rybníků, mají možnost navštívit obory
s výběhem lesní zvěře, na několika povolených místech se mohou zastavit na veřejných ohništích.
Na frekventovaných trasách během letní sezóny lze na několika místech v hradeckých lesích
využít služeb občerstvení.

Rybník Výskyt (km 9,0) / PK2 (09:00 – 13:00 h)
Jedná se o jeden z nejstarších dosud existujících rybníků v okolí Hradce Králové. První zmínky
o rybníku pocházejí již z 15. století. Podobně jako ostatní rybníky v okolí Hradce Králové byl i Výskyt
ke konci 18. století vysušen a zalesněn. Na konci 19. století byl opět obnoven. V letech 1937–1938 dal
tehdejší lesní rada ing. Lázňovský postavit na hrázi rybníka lovecký srub. V roce 1992 byl rybník
odbahněn a v roce 1998 byla po povodni opravena jeho hráz. V současnosti je Výskyt, podobně
jako ostatní královéhradecké rybníky, pod správou společnosti Městské lesy Hradec Králové, a.s.

Přírodní památka u Císařské studánky (km 14,0)
Důvodem ochrany přírodní památky je porost smrku, borovice bílé a buku s přimísenou jedlí
a břízou ve stáří do 140 let.

Galaktická stezka (km 16,2)
Galaktická stezka v Hradci Králové je necelých 10 km dlouhá stezka představující model v měřítku
1 : 170 biliardám přibližující 11 nejznámějších nebeských objektů naší galaxie a jednu sousední
galaxii

Vyhlídka Rozárka (km 17,2)
Rozárka je místní název pro střední část kopce svatého Jana na Novém Hradci Králové, kde se
naskýtá nádherný pohled na město a za dobrých podmínek až na vrcholky Krkonoš a Orlických
hor. Nadmořská výška dosahuje 277 metrů, asi o 50 metrů převyšuje okolní terén. V blízkosti
vyhlídky stojí už z dálky viditelná dominanta – věžový vodojem.

Věžový vodojem (km 17,5) / PK3 – oběd (10:00 – 15:00 h)
Věž vodojemu je dominantou městské čtvrti Nový Hradec Králové. Vodojem byl postaven v letech
1936–1937, pitnou vodou obyvatele města zásobuje dodnes. Věžový vodojem pojme 320 m3 pitné
vody, voda se do něj čerpá ze sousedních podzemních vodojemů, které mají objem necelých 50 tis. m3.

Hvězdárna a planetárium (km 17,5)
Planetárium hradecké hvězdárny je nejstarším v České republice. Po rekonstrukci v roce 2014 je nové
digitální planetárium nejmodernější v Česku. Hvězdárna umožňuje veřejnosti pozorování noční
oblohy, Slunce i planet sluneční soustavy. Konají se zde výstavy a přednášky pro dospělé i děti.

Vodní tok Labe (km 21,3)
Labe je jednou z největších evropských řek, od ústí do Severního moře po pramen v Krkonoších
měří 1 095,3 km, na území České republiky měří tok Labe od pramene na Labské louce po ústí
do Spolkové republiky Německo v Hřensku 368,7 km.

Jez a elektrárna Hučák (km 22,2) / PK4 (12:00 – 17:30 h)
Jez Hučák byl vybudovaný v centru Hradce Králové v letech 1908 až 1911 v rámci regulace toku
řeky Labe v Hradci Králové. Vzdouvá hladinu řeky do výše 3,5 m, přes jez vede most pro pěší
a cyklisty z centra města do jeho západních částí. Současně s jezem byla vybudována vodní elektrárna, která je osazena třemi trojstupňovými Francisovými turbínami.

Kanovnické domy (km 22,8)
Kanovnické domy na Velkém náměstí byly původně postaveny v renesančním slohu, ale byly
v 18. století přestavěny do slohu barokního. Jejich přestavba je připisována Janu Blažejovi Santinimu.

Katedrála sv. Ducha (km 22,9)
Dominanta Hradce Králové začala vznikat v polovině 14. století. Návštěvníka města zaujme zejména kontrast červeného cihlového zdiva a bílého pískovce portálů, oken a říms chrámu. V době
stavby se ve východočeských městech běžně užíval jako hlavní stavební materiál pískovec, který
v okolí Hradce Králové chyběl. Stavitelé katedrály proto zvolili jako hlavní stavební materiál méně
běžné cihly. V katedrále jsou umístěny čtyři zvony, nejstarší z nich je Leopold z roku 1485 a největší je Michael, který váží 3 847 kg. Kostel byl mnohokrát opravován, v roce 1639 byl vyrabován
a vypálen švédskými vojáky. Definitivní podobu kostel získal na konci 19. století.

Bílá věž (km 22,9)
Bílá věž vyrostla v těsné blízkosti Katedrály sv. Ducha. Jedná se o 72 m vysokou renesanční
věž, kterou ze svých milodarů vystavělo v roce 1574 hradecké měšťanstvo. Na její vrchol vede
226 schodů. V horní části Bílé věže byl v roce 1587 umístěn zvon Augustin, který je se svou
hmotností 8 000 kg třetím největším zvonem v Česku. Věž prošla v letech 2014 a 2015 rozsáhlou
rekonstrukcí. Nachází se zde také původní hodinový stroj, jedinečný skleněný model věže a moderní audiovizuální prezentace.

Městská památková rezervace Hradec Králové (km 23,0)
Historickým centrem městské památkové rezervace Hradec Králové, která byla vyhlášena v roce
1962, je Velké náměstí. Po jeho obvodu stojí za vidění řada měšťanských i činžovních domů, některé
z nich mají dochované podloubí. Náměstí dominuje Katedrála sv. Ducha s Bílou věží. Mezi další
zajímavé stavby na Velkém náměstí stojí za povšimnutí kostel Panny Marie z poloviny 17. století,
barokní budova staré radnice z poloviny 18. století, Mariánský morový sloup z roku 1717 nebo
secesní budova Galerie moderního umění architekta Osvalda Polívky z roku 1911. Trasa pochodu
vede i po Gočárově schodišti z roku 1910.
K dalším velmi významným stavbám na území města Hradce Králové patří secesní budova Muzea
východních Čech architekta Josefa Kotěry z roku 1913, komplex školních budov architekta Josefa
Gočára z 20. let 20. století nebo budova Městských lázní dokončená v roku 1933, ve kterých je
i po rekonstrukci z roku 1998 zachována technická památka umělého vlnobití.

Cíl 25,0 km (13:00 – 18:00 h)

Profil pěší trasy

Cyklotrasa 77,8 km
navigace trasy

kontroly na trase

https://mapy.cz/s/badomagabo

https://mapy.cz/s/lasuhasuza

Časy obsazení kontrol
Start

07:30 – 09:00

km 0,0

VŠ koleje UK

CK1

08:30 – 11:30

km 16,6

Chlum

CK2

10:00 – 13:00

km 43,7

Kuks

CK3 – oběd

10:30 – 14:00

km 50,3

koupaliště Jaroměř

CK4

11:30 – 16:30

km 60,8

jez Smiřice

CK5

12:00 – 17:30

km 72,2

jez Hučák

Cíl

13:00 – 18:00

km 75,8

VŠ koleje UK

l Cyklotrasa – 87% silnice, 11% polní a lesní cesty, 2% terén.

Svobodné Dvory (km 6,8)
V bývalé cihelně v hradecké městské části Svobodné dvory byla v roce 1899 nalezena téměř kompletní kostra mamuta z období starších čtvrtohor.

Všestary (km 13,4)
V katastru obce Všestary se nachází muzeum v přírodě – Archeopark pravěku. Expozice jsou věnované životu v sídlištích z různých dob. Navštívit můžeme vesnice z doby kamenné, bronzové,
železné nebo pravěké pohřebiště.

Chlum – Muzeum války 1866 (km 16,6) / CK1 (8:30 – 11:30 h)
Muzeum a venkovní expozice jsou věnovány největší bitvě 19. století, která proběhla na českém
území. Prusko–rakouská válka v roce 1866 mezi Pruským a Italským královstvím proti Rakouskému císařství vedla ke vzniku Rakouska-Uherska a svými důsledky i ke sjednocení Německa.
Dne 3. července 1866 ráno se nedaleko Hradce Králové střetlo více než 400 000 mužů. Bitva trvala
pouze den, ale ztráty na obou stranách byly značné. Vítězní Prusové odepsali ze stavu více než
9 000 vojáků, Rakousko téměř 45 000. Mimo to obě strany ztratily asi 11 000 koní. V roce 1996 bylo
Území bojiště u Hradce Králové vyhlášeno krajinnou památkovou zónou.

Hořiněves – Památník Václava Hanky (km 23,1)
Místní rodák Václav Hanka byl významný český vlastenec, bohemista, básník a vydavatel.
Nechvalně se proslavil nálezem tzv. Rukopisu Královédvorského, který měl dokládat starobylý
český původ. Posloužil spolu s Rukopisem zelenohorským při národním sebeuvědomění a byl
i velkou posilou českých vlastenců ve druhé polovině 19. století. Básně z rukopisů inspirovaly
mnohé české umělce té doby, např. Smetanu, Fibicha, Máchu, Mánese, Alše či Myslbeka. Pravost
rukopisů ale nebyla prokázána.

Velichovky (km 34,5)
Lázně ve Velichovkách byly založeny v roce 1898. Slouží hlavně k léčbě nemocí kloubů, svalů nebo
páteře pomocí účinků slatinných koupelí. 8. května 1945 sem kolona americké armády doručila
německému veliteli armády Střed informaci o německé kapitulaci.

Braunův betlém (41,8 km)
Braunův betlém je kolekce soch a pískovcových reliéfů na skalách v lese nedaleko od Kuksu. Tato
umělecká díla v letech 1711 až 1734 vytesal známý sochař Matyáš Bernard Braun.

Vodní tok Labe (km 42,1)
Labe je jednou z největších evropských řek, od ústí do Severního moře po pramen v Krkonoších
měří 1 095,3 km, na území České republiky měří tok Labe od pramene na Labské louce po ústí
do Spolkové republiky Německo v Hřensku 368,7 km. Zajímavostí na cyklotrase je říční kilometr
evropské kilometráže 1000, jehož označení tabulí můžete zahlédnout na levém břehu v km 68,8
cyklotrasy – cca 500 m nad jezem Předměřice nad Labem.

Hospital Kuks (km 43,7) / CK2 (10:00 – 13:00 h)
Obec Kuks, kterou prochází Labe, je pozoruhodná zásluhou unikátního barokního areálu se špitálem a bohatou sochařskou výzdobou z dílny Matyáše Bernarda Brauna. Barokní areál nechal
v letech 1692–1724 vybudovat hrabě František Antonín Špork. Hospital Kuks a nedaleký Braunův
betlém jsou chráněny jako národní kulturní památka.

Restaurace Říční a sluneční lázně Na Úpě (km 50,3) / CK3 – oběd (10:30 – 14:00 h)
Jaroměř (km 52,0)
Město leží na soutoku řeky Labe s levostrannými přítoky Úpou a Metují. Nejstarší písemná
zmínka o Jaroměři pochází z roku 1126. Ve městě se nachází mnoho kulturních památek, Chrám
sv. Mikuláše, Kostel sv. Jakuba, jaroměřský hřbitov s pozoruhodnými sochařskými díly, Městské muzeum podle projektu J. Gočára, Boučkovo loutkové divadlo, vojenský hřbitov, kde jsou
pochováni zemřelí z pevnosti Josefov během 1. světové války. Město bylo v roce 1990 vyhlášeno
Městskou památkovou zónou. Od roku 1948 je součástí Jaroměře těsně sousedící historická
pevnost město Josefov.

Josefov (km 54,5)
Pevnostní město Josefov bylo spolu se sesterským Terezínem vybudováno v 80. až 90. letech
18. století na příkaz císaře Josefa II. Jeho význam byl v opevnění tehdejší severní hranice Habsburského mocnářství. Podzemí pevnosti je protkáno sítí podzemních chodeb, jejichž značná část je
renovována a zpřístupněna veřejnosti.

Jez Smiřice (km 60,8) / CK4 (11:30 – 16:30 h)
Jez byl vybudován jako reakce na povodně v roce 1925, stavba jezu byla dokončena v roce 1936,
elektrárna byla zprovozněna až v 50. letech 20. století. Vodní elektrárna prošla v letech 2011–2012
rekonstrukcí, instalovaný výkon je 2,400 MW. Převýšení hladin na jezu Smiřice je téměř 9 m.

Smiřice (km 61,2)
Nejvýznamnější památkou Smiřic je barokní kaple Zjevení Páně, která byla postavena mezi lety
1699 a 1711. Autorem většiny maleb je Petr Brandl. V současnosti kaple slouží ke konání koncertů nebo svateb. V blízkosti kaple Zjevení Páně je původně vodní tvrz ze 14. století, která byla
v 16. století přestavěna na renesanční zámek. Ten byl ještě okolo roku 1700 upraven v barokním
slohu. Na zámeckém dvoře byl provozován pivovar.

Jez Předměřice nad Labem (km 69,9)
Stavba jezu společně s vodní elektrárnou byla dokončena v roce 1953. Jez s elektrárnou byly
náhradou za dřívější jez, který stával asi 300 m proti proudu. V elektrárně je nainstalováno jedno
průtočné turbosoustrojí s Kaplanovou turbínou o výkonu 1,940 MW. Převýšení hladin na jezu
Předměřice nad Labem je téměř 8 m.

Jez a elektrárna Hučák (km 75,8) / CK5 (12:00 – 17:30 h)
Jez Hučák byl vybudovaný v centru Hradce Králové v letech 1908 až 1911 v rámci regulace toku
řeky Labe v Hradci Králové. Vzdouvá hladinu řeky do výše 3,5 m, přes jez vede most pro pěší
a cyklisty z centra města do jeho západních částí. Současně s jezem byla vybudována vodní elektrárna, která je osazena třemi trojstupňovými Francisovými turbínami.

Cíl 77,8 km (13:00 – 18:00 h)

Profil cyklotrasy

Možnost návštěv zajímavých míst v průběhu akce
VODOVODOV
Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
V rámci této akce dne 9. 9. 2022 je možné v době od 15:00–18:00 hodin navštívit interaktivní expozici VODOVODOV v areálu společností Královéhradecká provozní, a.s. a Vodovody a kanalizace
Hradec Králové, a.s. (exkurze 60 minut). Předchozí rezervace je nutná na www adrese: https://
www.khp.cz/voda-hrou/vodovodov/rezervace-expozice-vodovodov/

Hradecká kulturní a vzdělávací společnost

Možnost volného vstupu pro účastníky VH50 dne 10. 9. 2022 od 14:00 do 18:00 hodin do kulturní
památky Bílá věž (Velké náměstí, Franušova 168/1, 500 03 Hradec Králové) a dřevěného kostela
sv. Mikuláše (Jiráskovy sady, 500 03 Hradec Králové).

Infocentrum Hradec Králové

Eliščino nábřeží 626/9, 500 03 Hradec Králové, otevírací doba: So, Ne 9:00 – 12:00, 12:30 – 16:00 h
V přehledné a provázané formě poskytuje jednotné a kvalitní informace nejen z oblasti trávení
volného času ve městě, ale i historické informace o městě Hradec Králové.

Věžový vodojem Hradec Králové
KONTROLA PK3
Volný vstup pro účastníky VH50 dne 10. 9. 2022 od 10:00–14:00 h
Vodojem byl ve své době v letech 1936–1937 postaven pro tehdy samostatnou obec Nový Hradec
Králové. I v současnosti pokrývá vodojem spotřebu vody pouze této městské části.

Muzeum války 1866 Na Chlumu
KONTROLA CK1
Otevírací doba: So, Ne 9:00–17:00 h, vstup: muzeum + rozhledna 90 Kč, rozhledna 40 Kč
Muzeum války 1866 je oddělením Muzea východních Čech, jehož částí je rozhledna, která byla
postavena v roce 1999. Z jejího ochozu se vám naskytne výhled na celé bojiště prusko-rakouských
válek, na Krkonoše, Orlické hory, Hradec Králové, Kunětickou horu nebo Železné hory.

Vinobraní na Kuksu
Tradiční slavnost vína a burčáku se uskuteční v sobotu 10. 9. 2022 od 9:00 do 17:30 hodin v romantickém prostředí barokního areálu hospitálu Kuks. Ve 13 hodin po kaskádovém schodišti poteče
víno jako za dob hraběte Šporka. Nechybí zde ani tradiční jarmark a doprovodný hudební program.

Infocentrum obnovitelné zdroje – malá vodní elektrárna Hučák
Křižíkova 788, 500 03 Hradec Králové, otevírací doba: So, Ne 9:00 – 16:00 h
Infocentrum je umístěno v secesní budově malé vodní elektrárny Hučák v Hradci Králové. Představí
vám principy a možnosti využití energetických zdrojů založených na využití síly vody, větru či
slunce. Během prohlídky navíc můžete navštívit i strojovnu elektrárny.

Účast partnerů

Vaše letní dovolená
v Kempu Stříbrný rybník 
Relax, pohodu, klidný odpočinek, ale také sport
a adrenalin. To všechno můžete zažít v nově zrekonstruovaném areálu Kempu Stříbrný rybník v Hradci
Králové. Ideální místo k trávení dovolené pro rodiny
s dětmi, aktivní sportovce i seniory. V bezprostřední
blízkosti kempu se rozkládají největší rekreační lesy
v České republice protkané sítí cyklostezek i turistických tras, naučných i pohádkových stezek a mnoha zajímavých míst.

Ubytování:

Chatky, mobilhomy, glampingové stany TRAMP, vlastní stavy a karavany.
Speciální nabídka pro školy a firemní akce. Pronájem prostor pro soukromé i firemní oslavy a společenské akce.

Aktivity v kempu:

Přírodní koupaliště, půjčovna sportovního vybavení, Gladiátor aréna, vodní atrakce, laser a archery game, rally dráha,
plážový volejbal, venkovní tělocvična, pétanque, kuželky,
ping pong, wakeboarding, letní kino a další.

Stravování: Kempová restaurace a kiosky.
Vybavení kempu:

Wifi zdarma, sociální zařízení, kuchyňka, prádelna, ohniště
a griloviště a další.

Akce v kempu:

Animační programy, příměstské tábory, firemní akce a školní výlety na míru, sportovní a kulturní akce.

Kontakt: +420 607 135 822, recepce@vslesy.cz
www.kempstribrnyrybnik.cz

Účast partnerů
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. (VAK HK)
je akciová společnost vlastněná městy a obcemi v královéhradeckém regionu. Je vlastníkem vodárenského majetku (úpravny vody, čerpací stanice, čistírny odpadních vod, vodojemy) a technologií pro výrobu pitné vody, její dodávky a odkanalizování, vyčištění a následné navrácení
zpět do přírody.

Královéhradecká provozní, a.s. (KHP)
je vodárenskou společností zajišťující od roku 2005 provoz vodárenské infrastruktury, kterou
tvoří majetek pronajatý společností VAK HK. Ve spolupráci s vlastníkem zásobuje pitnou vodou
přes 170 tisíc spotřebitelů především na území okresu Hradec Králové a obcích okresů Rychnov
nad Kněžnou, Pardubice, Nymburk, Jičín, Náchod a Trutnov. Patří do skupiny Veolia a ročně
prostřednictvím vodárenských sítí dodá přes 8 mil. m3 pitné vody a vyčistí více než 15 mil. m3
odpadních vod.

Sídlo společností Vodovody a kanalizace Hradec
Králové, a. s., a Královéhradecká provozní, a. s.

Věžový vodojem na kopci sv. Jana

Věžový vodojem
Nachází se v Husově ulici na kopci sv. Jana v městské části Nový Hradec Králové. Byl vybudován v letech 1936 –1937 firmou bratři Capouškové. V minulosti se do vodojemu čerpala voda
z jednoduché úpravny vody ve Staré Třebši ze studní nedaleko slepých ramen Labe. Vodojem byl
ve své době postaven pro tehdy samostatnou obec Nový Hradec Králové, i v současnosti pokrývá
vodojem spotřebu vody pouze této městské části.
Ministerstvo kultury ČR prohlásilo v říjnu 2017 věžový vodojem na Novém Hradci Králové za kulturní památku. Kromě toho, že je zajímavou technickou stavbou, je také významnou dominantou
města s krásným výhledem na Krkonoše, Orlické a Železné hory. Veřejnosti je vodojem přístupný
pouze příležitostně, nejčastěji v rámci oslav Světového dne vody.
Objem plné nádrže představuje 320 m3, což je zásoba pokrývající přibližně patnáctihodinovou spotřebu pitné vody Nového Hradce Králové. Celková výška stavby od paty po vrcholovou zasklenou
část je 38,5 m. Vnější průměr nádrže je 11 m, vnější průměr spodní části (nohy vodojemu) je 7,4 m.
Celkový počet schodů je 220 (138 schodů k spodnímu ochozu + 82 k nejvyšší části).

Vodovodov
Interaktivní expozice o vodárenství, která přibližuje obor vodárenství a představuje vodu v mnoha
jejích formách a podobách velmi hravou a zábavnou formou – vodu v přírodě, vodu v průmyslu
i historii hradeckého vodárenství. Prostory expozice se nachází přímo v areálu hradeckých vodáren
na adrese Víta Nejedlého 893, Hradec Králové (Slezské Předměstí).
Více informací naleznete na stránkách https://www.khp.cz/voda–hrou/
Exkurze jsou návštěvnickým skupinám k dispozici zdarma na základě předem domluvené rezervace na vodovodov@khp.cz
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1999
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2001
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2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2021
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Pořadatel
Povodí Odry
Povodí Odry
Povodí Odry
Povodí Odry
Povodí Odry
Povodí Odry
Povodí Labe
Povodí Labe
Povodí Vltavy
VÚV, VRV Brno
Povodí Ohře
Povodí Vltavy
Povodí Labe
Vodní zdroje
Povodí Ohře
Povodí Moravy
Hydroprojekt Brno
Povodí Ohře
Povodí Vltavy
VaK Olomouc
Povodí Labe
Severočeské VaK
Povodí Vltavy
Povodí Moravy
Povodí Odry
Povodí Labe
ČHMÚ
Povodí Ohře
Povodí Vltavy
Pražské VaK
SMV Olomouc
Povodí Labe
Povodí Odry
Povodí Moravy
Povodí Ohře
Vodní díla – TBD
Vodárenská a. s.
ČHMÚ
Moravská vodárenská
ČEVAK
Povodí Vltavy
Brněnské VaK
Pražské VaK
Povodí Moravy
Povodí Ohře
Povodí Odry
VÚV TGM, v.v.i.
Severočeské VaK
Povodí Labe

Místo konání
Vsetín – Bumbálka, Vsetínské vrchy
Kunčice p. O. – Morávka, MS Beskydy
Domašov, Jeseníky
Domašov, Jeseníky
Domašov, Jeseníky
Domašov, Jeseníky
Jizerské hory
Špindlerův Mlýn, Krkonoše
Železná Ruda, Šumava
Českomoravská vrchovina
Nový Bor, Lužické hory
Slapy
Železné hory
Adršpašsko – Teplické skály
Krušné hory
Vsetínské vrchy
Adamov, Moravský kras
Ašsko
Koloděje nad Lužnicí, povodí Lužnice
Sv. Kopeček u Olomouce
Nové Město nad Metují
Liberec, Jizerské hory
Lipno, Šumava
Králický Sněžník
Frenštát p. R., Štramberská vrchovina
Deštné v Orlických horách
Mladotice – Žihle, Povodí Střely
Jetřichovice, České Švýcarsko
Nové Hrady, Novohradské hory
Želiv
Bousov
Maloskalsko, Český ráj
VD Šance, Moravskoslezské Beskydy
Velehrad, Chřiby
Karlovy Vary
Srbsko, Český kras
Skalní Mlýn, Moravský kras
Liberec, Jizerské hory
Sv. Kopeček u Olomouce
Horní Stropnice, Novohradské hory
Pelhřimov
Veveří
Praha
Břeclav, Lednicko – Valtický areál
Boží Dar, Krušné hory
Praděd, Jeseníky
Praha a okolí
Doksy, Máchův kraj
Hradec Králové

Vodohospodářská 50 – pěšky nebo na kole

Vážení sportovní přátelé,
v letošním roce jsme byli pověřeni pořádáním 48. ročníku
Vodohospodářské padesátky a pro tuto významnou sportovněspolečenskou akci jsme vybrali historické město Hradec Králové
a dali jí prozaický název „okolo Hradce“.
Početný tým organizátorů a partnerů se snažil pro Vás vytvořit
zajímavé trasy pro pěší a cyklisty, které zakončíte právě v našem
krásném městě na soutoku Labe a Orlice.
Dovolte nám, abychom Vám popřáli příjemný pobyt a mnoho
nezapomenutelných zážitků a vzpomínek!
Organizační výbor VH50

Povodí Labe, státní podnik, zajišťuje výkon správy povodí, kterou
se rozumí správa 155 významných vodních toků, činnosti spojené
se zajišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních
vod v oblasti povodí horního a středního Labe a další činnosti, které
vykonávají správci povodí, včetně správy 2 703 drobných vodních toků,
198 jezů a 24 přehrad, provozuje labskou vodní cestu se 24 zdymadly
a 30 komorami. Ve 20 vodních elektrárnách vyrábí elektřinu s celkovým
instalovaným výkonem 7 MW. Moderně vybavené vodohospodářské
laboratoře zajišťují rozbory pro vlastní potřebu i externí zákazníky. Jeho
další činností je spolupráce s obcemi při budování protipovodňové
ochrany. Soustavně se věnuje též revitalizaci vodních toků a obnově
říčních ramen, které obnovují ekologické a vodohospodářské funkce
v daných lokalitách, přispívají k biodiverzitě a mají pozitivní vliv
na vodní režim krajiny.

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
www.pla.cz
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48. Vodohospodářská padesátka
7:30–9:00

8:30–11:00

9:00–13:00

START pěší a cyklo

pK 1 – Stříbrňák

pK 2 – výskyt

10:00–15:00

12:00–17:30

13:00–18:00

PK 3 – vodojem

pK 4 – Hučák

cíl / pěší trasa

8:30–11:30

10:00–13:00

10:30–14:00

cK 1 – chlum

cK 2 – Kuks

cK 3 – Jaroměř

... okolo Hradce ...
9.–11. 9. 2022
11:30–16:30

12:00–17:30

13:00–18:00

cK 4 – Smiřice

cK 5 – Hučák

cíl / cyklotrasa

Jméno:
Startovní číslo:

Trasa:

