Jaroměř
Kraj: Královéhradecký

Okres: Náchod

Správní obvod: Jaroměř

GPS souřadnice: 50.356804N, 15.924138E

Nadmořská výška: 254 m n. m.

První pís. zmínka: 1126 (895 let)

Počet obyvatel: 12 140

PSČ: 551 33

Adresa URL: www.jaromer-josefov.cz

O obci
Jaroměř je východočeské město, ležící 17 km severovýchodně od Hradce Králové. Mezi místní
části patří Cihelny, Dolní Dolce, Jakubské Předměstí, Jaroměř, Jezbiny, Josefov, Pražské
Předměstí, Semonice a Starý Ples.

Historie obce
Nejstarší část Jaroměře, dnešní historický střed města, je trvale osídlena tisíc let. Ve vývoji od
raně středověkého hradiště z počátku 11. století k vyspělému městu vrcholného pozdního
středověku se odráželo dění v tehdejším českém státě.

Ubytování a restaurace
Jaroměř nabízí širokou škálu ubytovacích a restauračních zařízení.

Okolí a příroda
Poznejte a zamilujte si Jaroměř - město zahrad a parků na soutoku tří řek Labe, Úpy a Metuje.
Najít zde můžete Jaroměřsý rybník a Dolecký rybník, ale i spousty jiných rybníčků a potůčků.

Současnost obce
V Jaroměři jsou 3 základní devítileté školy: ZŠ B.Němcové, ZŠ Na Ostrově, ZŠ Josefov, Gymnázium a
Střední odborná škola a zemědělské učiliště.
Mezi současné nejvýznamnější a nejúspěšnější jaroměřské firmy patří Karsit ...

Sportovní možnosti
Pokud Vás unaví procházka městem, můžete se osvěžit v plaveckém areálu s vyhřívanou vodou. A co
takhle podniknout vyhlídkový let z místního letiště, navštívit divadlo, zabruslit si nebo si zahrát bowling? V
okolí Jaroměře se rovněž nacházejí pěkné trasy pro cykloturistiku.

Památky a zajímavosti
Co se týká kulturních památek, má Jaroměř svým návštěvníkům rozhodně co nabídnout. Město bylo
v roce 1990 vyhlášeno Městskou památkovou zónou.
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Doprava
Velmi výhodná poloha z něj učinila dopravní a železniční uzel, ve výstavbě je dálnice, nachází se zde i
letiště. Z dopravního hlediska je Jaroměř železniční křižovatkou regionálního významu. Spojují se
zde železniční trati ze tří směrů - od Pardubic, Liberce a Trutnova.
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