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Víte, co se říká. Dobrých zpráv není nikdy dost.  
A my dnes s jednou dobrou zprávou přicházíme. Úze-
mí působnosti naší MAS se od roku 2021 rozrostlo  
o jednu novou obec na celkem 28 obcí. A jak už nad-
pis napovídá, naše řady rozšířila obec Vysoká nad 
Labem, čímž území MAS Region Kunětické hory po-
krývá celé venkovské území od Pardubic až po Hra-
dec Králové. Rádi bychom vám obec blíže představili, 
a proto jsme požádali pana starostu Ing. Jiřího Horá-
ka, aby nám o obci něco zajímavého prozradil.

Dobrý den pane starosto, mohl byste nám krátce 
představit obec Vysoká nad Labem?
Naše obec vznikla hluboko v minulosti na levém břehu 
Labe, nedaleko soutoku Labe s Orlicí. První písemná 
zmínka pochází z roku 1073 (resp. 1085) v souvislosti  
s Opatovickým klášterem, jemuž po několik století výno-
sem krále Vratislava II. naše obec patřila. Hrála význam-
nou úlohu i v husitských válkách a byla místem setkání cí-
saře Františka Josefa I. a rakouské císařovny alžběty (sissi) 
při parforsním honu. Obec leží na jižní straně protáhlého 
zalesněného návrší a v úbočí kopce milíř, který je se svými 
284,5 metry nadmořské výšky nejvyšším bodem široké-
ho okolí. Pro svou polohu těsně u Hradce králové a pro 
krásné okolí tvořené smíšenými a borovými lesy na jedné 
straně a údolní nivou řeky Labe na straně druhé je vyhle-
dávaným cílem pěších i cyklistických výletů. Vysoká nad 
Labem leží na cyklotrase Labská stezka a na cyklostezce 
mechu a perníku, která v budoucnu spojí Hradec králové 
a Pardubice. Zatím je hotovo prvních 6 km cyklostezky, po 

které dojedete z Hradce králové do Vysoké nad Labem do 
sportovního areálu. Významným cílem turistů je unikátní 
rozhledna milíř vysoká 31 metrů. V současné době žije  
v obci více než 1700 obyvatel a počet se dále zvyšuje díky 
intenzivní výstavbě rodinných domků. Příčinou je výhodná 
poloha obce v těsné blízkosti stotisícového města Hradce 
králové, a hlavně krásná okolní příroda.

Má obec Vysoká nad Labem nějakou zajímavost 
či zvláštnost, o které se stojí za to zmínit?
Již z dálky je vidět typický tvar rozhledny milíř, která byla 
v roce 2013 postavena na stejnojmenném kopci nad obcí. 
Návštěvníci se těší nejen na krásný výhled na Orlické hory 
a krkonoše, ale i na občerstvení pod rozhlednou s vyhlá-
šenými domácími specialitami paní kastelánky. Rozhledna 
se stala významným komunitním místem, odehrávají se tu 
srazy historických velocipedů, setkání koňských spřeže-
ní Hubertova jízda, sportovní aktivity (Vysocký iron man)  
a další. měli jsme tu i několik svateb přímo na rozhledně.
Předloni jsme začali s unikátním projektem, kdy jako jedna 
z prvních obcí v regionu sázíme dřeviny na orné půdě, 
vytváříme unikátní krajinné prvky. Loni jsme vysázeli osm 
tisíc dřevin na čtyřech hektarech. Jsou to dva obrovské 
remízy dlouhé skoro kilometr a široké několik desítek me-
trů. Díky těmto unikátním biopásům jsme ohromné sto-
hektarové pole za obcí rozčlenili na tři díly. Již nyní se tam 
stahují ptáci a hmyz, a až stromy trochu povyrostou a od-
straníme plot, pustíme tam i zvěř. Budou tam velké javory, 
lípy, duby, ovocné stromy, ale i malé keře jako šípky nebo 
střemchy. Z toho mám opravdu velkou radost. 

Mateřská škola a obecní úřad

U rozhledny Milíř

https://www.vysoka-nad-labem.cz/
https://www.facebook.com/MASkunka
https://www.facebook.com/krajpernstejnu/photos/a.101212365179647/154625703171646
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Co by si návštěvníci obce neměli nechat ujít?
samozřejmě stojí za to navštívit rozhlednu. Pro Hradečáky 
je ideální přijet po nové cyklostezce podél Labe a po pře-
konání strmého výstupu na kopec milíř se odměnit v hos-
půdce pod rozhlednou. 
cyklostezka z Hradce králové do Vysoké nad Labem za-
nedlouho oslaví druhé narozeniny. Podle naší statistiky ji 

v roce 2020 navštívilo téměř 200 000 lidí, z toho přibližně 
polovina cyklistů, druhá polovina jsou pěší a in-line brus-
laři. Po cyklostezce přijedete přímo do našeho sportovního 
areálu, který zahrnuje fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště 
s umělým povrchem, víceúčelovou sportovní halu, hřiště 
pro plážový volejbal, skatepark a workoutové hřiště. Takže 
u nás může sportovat úplně každý a v každou denní i roč-
ní dobu – tedy pokud není epidemie jako nyní, to máme 
vše samozřejmě uzavřeno. V areálu se nejen sportuje, ale 
odehrávají se zde i kulturní akce, posvícení, dětský den, 
čarodějnice, venkovní koncerty atd. Vše je open, tedy vol-
ně přístupné i pro přespolní veřejnost.

Jsme moc rádi, že obec Vysoká nad Labem roz-
šířila naše řady. Můžete prozradit, jaký byl hlav-
ní důvod stát se členem? 
Naše obec má specifickou polohu na rozhraní dvou krajů. 
Jsme sice součástí královéhradeckého kraje, ale většinou 
katastrálního území sousedíme s Pardubickým krajem. 
máme tedy blíž k sousedním obcím v Pardubickém kraji, 
a to jak geograficky, tak i historicky – Vysoká nad Labem 
spadala do Pardubického kraje ještě za II. světové války. 
Dosud jsme nebyli součástí žádného subjektu jako je mas, 
protože většina má působnost vázanou na kraj. Takže jsme 
rádi, že mas Region kunětické hory se rozmáchla až do 
sousedního kraje a vzala nás pod křídlo. Určitě něco zají-
mavého společně podnikneme. 

Děkujeme panu starostovi za představení obce a přiznáme 
se, že nyní bychom nejraději vyrazili na výlet do Vysoké 
nad Labem. Pokud tedy již přemýšlíte nad plány na víkend, 
určitě nezapomeňte popřemýšlet i nad rozhlednou milíř, 
která nabízí nádherný výhled nejen po našem regionu, ale 
i do širé dálky.

Sportovní hala

Rozhledna Milíř


