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JAROMĚŘ
na kole

VYZKOUŠEJTE DALŠÍ TRASY V OKOLÍ KRÁ-
LOVSKÝCH VĚNNÝCH MĚST. BLIŽŠÍ INFOR-
MACE NALEZNETE V MATERIÁLU NA KOLE 
PO KRÁLOVSKÝCH VĚNNÝCH MĚSTECH  
ANEBO NA WEBU VENNAMESTA.CZ.

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Na přehradu Les Království a za Krakonošem 
na Hájemství

HRADEC KRÁLOVÉ
Z historického centra do městských lesů

CHRUDIM
Slavickou oborou za Kelty přírodou

MĚLNÍK
Putování po okolí Mělníka

NOVÝ BYDŽOV
Město českých královen a studentských merend 

POLIČKA
Za ohnivou sviní na hrad Svojanov

TRUTNOV
Na kole k největší dělostřelecké tvrzi

VYSOKÉ MÝTO
Putování do českých Versailles

po královských 
věnných městech

NA KOLE

V
EN

N
A

M
ESTA

.C
Z

Vydal: Královská věnná města, dobrovolný svazek obcí, www.vennamesta.cz, 
ve spolupráci s městem Jaroměř • Rok vydání: 2021 • Foto: archiv svazku obcí 
Královská věnná města, Tomáš Vojtíšek, archiv Ptačí park • Design: Pavlína 
Teichmanová • Tisk a mapové podklady: Žaket • Změna údajů vyhrazena.

VÝŠKOVÉ PROFILY 

CYKLOSTEZKA HRADEC KRÁLOVÉ –
JAROMĚŘ – KUKS

ZA ČERTY DO PEKLA

délka: 59,4 km | náročnost: střední | kola: trekingová

VÝLET ZA BABIČKOU 
DO RATIBOŘIC

délka: 45,9  km | náročnost: střední | kola: trekingová

VENNAMESTA.CZ

délka: 30,7 km | náročnost: lehká | kola: silniční, trekingová 
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Historická expozice Josefov – ex-
pozice představuje dějiny Jaro-
měřska.

První vojenskohistorické muze-
um M. Frosta – muzeum mapují-
cí historii a válečné události.

Bastion No. X / Ravelin No. XIV 
/ Bastion No. IX – tři pevnostní 
objekty v jedné prohlídkové tra-
se.

Dále v Josefově můžete navští-
vit Uměleckou kolonii Bastion 
IV, Pevnostní kovárnu, 3D mo-
del pevnosti Josefova, pevnostní 
hřbitov či expozici Cesta legio-
náře.

Na dopravním terminálu mohou 
cyklisté využít cyklověž.

CYKLOSTEZKA HRADEC KRÁLOVÉ –
JAROMĚŘ – KUKS

Jaroměř-Josefov, Pod Šobrákem → Kuks, Rentzovo muzeum
|9,2 km|; cyklo 2 Labská

Jaroměř-Josefov, Pod Šobrákem → Smiřice |7 km|; cyklo 2 Labská
→ Hradec Králové, Muzeum východních Čech |14,2 km|; cyklo 2 
Labská → Hradec Králové, Bíla věž |300 m|; pěšky ulicí Palackého 
a V kopečku

Zajímavosti na trase:
Pevnost Josefov – pevnost z 18. století patří k nejrozsáhlejším pod-
zemním obraným systémům v Evropě. K návštěvě zve také lapidári-
um s původními sochami z dílny M. B. Brauna.
Kaple Zjevení Páně ve Smiřicích – stavba vrcholného baroka s titul-
ním obrazem hlavního oltáře Klanění tří králů.
Hospitál Kuks – unikátní barokní komplex z 17. století, proslulý ale-
goriemi Ctností a Neřestí, zahrnuje prastarou lékárnu, kostel Nejsvě-
tější trojice či hrobku zakladatele Kuksu F. A. Šporka.
Bílá věž v Hradci Králové – renesanční věž, dominanta Velkého ná-
městí (72 m), je domovem 3. největšího zvonu Augustin v České re-
publice.

ZA ČERTY DO PEKLA

Jaroměř nám. ČSA → Josefov |2,9 km|; červená turist. zn., dále cyklo 
2 Labská → Šestajovice |6,8 km|; cyklo 4034 → Nové Město nad
Metují |13 km|; cyklo 4034 → Peklo |5,5 km|; cyklo č. 4034 → Bražec
|4 km|; cyklo 4034 → Provodov – Šonov |4,5 km|; cyklo 4055 → Roz-
koš |8 km|; cyklo 4058 → Šestajovice |5 km|; cyklo 4058 → Jaroměř 
nám. ČSA |9,7 km|; cyklo 4034, 2 Labská a červená turist. zn.

Zajímavosti na trase:
Pevnost Josefov – pevnost z 18. století patří k nejrozsáhlejším pod-
zemním obraným systémům v Evropě. K návštěvě zve podzemí, ale 
i několik muzeí a zpřístupněných objektů. 
Muzeum motocyklů Šestajovice – nabízí k zhlédnutí přes 100 ces-
tovních a sportovních motocyklů a také výstavu hraček, kočárků 
a panenek našich babiček.
Zámek Nové Město nad Metují – unikátní zámek z 15. století, interié-
ry ve stylech secese, art deco, funkcionalismu či kubismu. Rozhlehlou 
zahradu zdobí barokní sošky M. B. Brauna.
Peklo – romantické údolí řeky Metuje. Stylová restaurace Bartoňova 
útulna, dílo Dušana Jurkoviče, je vyzdobena čertovskými motivy.
Vodní nádrž Rozkoš – přezdívaná jako východočeské moře. Vyzívá 
k letní rekreaci, vodním sportům a rybolovu.

VÝLET ZA BABIČKOU DO RATIBOŘIC

Jaroměř nám. ČSA → Heřmanice |4,6 km|; červená turist. zn., dále 
cyklo 2 Labská → Velká Bukovina |5,7 km|; cyklo 4117 → Větrník
|5,5 km|; cyklo 4098 → Ratibořice, zámek |3,3 km|; cyklo 4098 → 
Česká Skalice, muzeum B. Němcové |3 km|; cyklo 4018 → Větrník
4 km|; červená turist. zn. → Velká Bukovina |5,5 km|; cyklo 4098 → 
Dolní Vlčkovice |3,7 km|; cyklo 4098 → Kuks |2,7 km|; modrá turist. 
zn. → Jaroměř nám. ČSA |7,9 km|; cyklo 2 Labská, dále červená 
turist. zn.

Zajímavosti na trase:
Náměstí v Jaroměři – chrám sv. Mikuláše, vrcholná sakrální stavba 
české gotiky, který byl součástí městského opevnění a Morový sloup 
z dílny M. B. Brauna.
Babiččino údolí – národní přírodní a kulturní památka, kde si mohou 
návštěvníci prohlédnout zámek Ratibořice, Staré bělidlo, pískovcové 
sousoší babičky s dětmi či Viktorčin splav.
Muzeum Boženy Němcové – nejstarší české literární muzeum, nabízí ná-
vštěvníkům stálé expozice věnované Boženě Němcové a historii města.
Hospitál Kuks – unikátní barokní komplex z 17. století, proslulý ale-
goriemi Ctností a Neřestí, zahrnuje prastarou lékárnu, kostel Nejsvě-
tější trojice či hrobku zakladatele Kuksu F.A. Šporka.

59,4 km

45,9 km

Název východočeského města je odvozen od přemyslovského knížete 
Jaromíra. Jaroměř leží na soutoku tří řek – Labe, Úpy a Metuje – a říká 
se o ní, že je městem zahrad a parků.

K Jaroměři přiléhá císařské pevnostní město Josefov, které bylo vy-
stavěno v 18. století císařem Josefem II., jako ochrana před pruským 
nepřítelem. Josefov je pozoruhodný svým vnitřním uspořádáním vo-
jenských a civilních budov a jejich jednotným vzhledem. Po obvodu 
vnitřní zástavby jsou umístěny forti� kační prvky, jako jsou například 
bastiony a raveliny. Součástí tohoto složitého systému, jsou zátopové 
kotliny, hradební příkopy nebo původně 45 km dlouhá síť podzemních 
chodeb.  

Náměstí Československé armády 
– dominantou městské památ-
kové zóny je barokní Mariánský 
sloup z dílny M. B. Brauna a troj-
lodní gotický chrám sv. Mikuláše.

Městské muzeum – národní kul-
turní památka Wenkeův dům
– moderní stavba obchodního 
domu architekta J. Gočára, archi-
tektonický skvost evropské archi-
tektury. 

Železniční muzeum – Výtopna 
Jaroměř – muzeum historických 
parních mašin a dobových rekvi-
zit.

Muzeum magie – muzeum ma-
gických a kouzelnických před-
mětů. 

Pidi muzeum loutkových divadel
– 41 originálních a několik kopií 
loutkových divadel.

Ptačí park – Josefovských louky – 
rozmanitá příroda pro mnoho ži-
vočišných druhů včetně praturů 
a divokých koňů. 

Bastion No. I a podzemí – pro-
hlídka jednoho z nejrozsáhlejších 
podzemních obranných systémů 
v Evropě, ale i lapidária s původ-
ními sochami z dílny Matyáše 
Bernarda Brauna.

NAVŠTIVTE JAROMĚŘ

TURISTICKÉ 
INFORMAČNÍ CENTRUM
JAROMĚŘ

Náměstí Českoslov. armády 16, 
551 01 Jaroměř
tel.: +420 491 847 220
tic@jaromer-josefov.cz
www.jaromer-josefov.cz

30,7 km


