Cyklotipy

KOLO JE VSKUTKU KRÁLOVSKÝM
DOPRAVNÍM PROSTŘEDKEM
Po královských věnných městech můžete cestovat různě. Ideální je
spojit jejich poznávání s cyklistikou. Podmínky, ba přímo lákadla pro
milovníky kol, trekingových, horských, silničních i elektrokol jsou
v nich výborné a výhodou je, že toho uvidíte mnohem více. Upravené cyklostezky v samotných městech i jejich okolí, trailové tratě pro
příznivce adrenalinu, příjemné stezky podél vody i náročnější úseky
pro sportovce, stačí se rozmyslet, co je vašemu srdci a fyzičce bližší a
šlápnout do pedálů.
Hned několik královských věnných měst leží na trase nebo poblíž
dálkových cyklotras, které vedou nejen napříč Českou republikou, ale
i Evropou. Hradcem Králové, Jaroměří, Dvorem Králové nad Labem
a Mělníkem vede Labská stezka, která nabízí mimořádný cyklistický
zážitek – jízdu rozmanitou krajinou podél jedné z nejkrásnějších evropských řek. Trutnovem prochází příhraniční cyklotrasa, do Jaroměře míří Kladská stezka, vznikají i regionální a spojovací cyklotrasy,
které umožňují připojení k již vybudovaným úsekům. Možnosti jsou
opravdu pestré, jen o nich vědět. Věříme, že se vám tipy na následujících stranách budou hodit. Kam se pak vydáte, záleží už jen na vás…

DVŮR KRÁLOVÉ N. L.

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
NA PŘEHRADU LES KRÁLOVSTVÍ A ZA KRAKONOŠEM
NA HÁJEMSTVÍ

HRADEC KRÁLOVÉ

CHRUDIM

Z HISTORICKÉHO CENTRA DO MĚSTSKÝCH LESŮ

SLAVICKOU OBOROU ZA KELTY PŘÍRODOU

Dvůr Králové nad Labem → Nové Lesy |3,5 km| → přehrada
Les Království |3 km| → Hájemství |5 km| → Kocléřov |2 km| →
Záboří |3,5 km| → Dvůr Králové nad Labem |6 km|

Hradec Králové, Bílá věž → Slezská plovárna |3 km| → Kemp
Stříbrný rybník |4 km| → Běleč nad Orlicí |3 km| → Bělečko |5 km|
→ Mazurovy chalupy |2 km| → rybník Výskyt |2,5 km| → U Dvou
šraňků |1 km| → Hradec Králové |8 km|

Chrudim → Slatiňany |4 km| → Trpišov |4 km| → Práčov |2 km| →
Svídnice |1 km| → Výsonín |2 km| → Libáň |4 km| → Nasavrky
|3 km| → Práčov |5 km| → Trpišov |2 km| → Rabštejnská Lhota
|5 km| → Sobětuchy |3 km| → Chrudim |4 km|

Zajímavosti na trase:
Přehrada Les Království – nejkrásnější přehrada na Labi, národní
kulturní památka
Osada Hájemství – místo s altánkem, dřevěnými prolézačkami, keltským kalendářem a maketou Krkonoš s Krakonošem
Osada Záboří

Zajímavosti na trase:
Bílá věž – dominanta města ukrývá zvon Augustin a skleněný model věže
Kemp Stříbrný rybník – půjčovna sportovního vybavení, vodní atrakce,
gladiator race aréna, archery game a laser game
Pohádková stezka – dřevěné postavičky vyprávějí lesní příběhy
Rytířské hradiště – přírodní dětský park

Zajímavosti na trase:
Země Keltů Nasavrky – zámek s keltskou expozicí, keltský skanzen,
restaurace, rybník s písečnou pláží
Slatiňany – Auerspergský zámek s klasickou a hipologickou expozicí,
zámecký park, hřebčín s výběhy koní
Švýcárna – interaktivní muzeum starokladrubského koně
Rozhledna Bára – rozhledna unikátní konstrukce nedaleko na trase
ležící Rabštějnské Lhoty

Evropská dálková síť je v regionu zastoupena cyklotrasou EuroVelo 4,
síť národních dálkových cyklotras ČR pak cyklotrasami č. 2 – Labská
stezka, č. 17 – Greenway Jizera, č. 1 – Česko-moravská trasa, č. 14 –
Česká koruna a č. 18 – Orlická cyklotrasa (včetně některých propojení). Jednotlivé cyklotrasy jsou v území vyznačeny, nicméně u některých úseků těchto cyklotras (např. CT14 nebo propojení CT14 a CT2)
je značení v přípravě. Nejen na dálkových trasách jsou k dispozici
služby s certifikací Cyklisté vítáni. Koordinaci dálkových cyklotras
ČR a certifikaci Cyklisté vítáni zajišťuje Nadace Partnerství.
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MĚLNÍK

NOVÝ BYDŽOV

CYKLOTRASA HRADEC KRÁLOVÉ – JAROMĚŘ – KUKS

PUTOVÁNÍ PO OKOLÍ MĚLNÍKA

MĚSTO ČESKÝCH KRÁLOVEN A STUDENTSKÝCH MEREND

Jaroměř → Kuks |8 km|
Jaroměř → Hradec Králové |20 km|

Mělník → rozcestí Chloumek |3,6 km| → Lhotka Skalní obydlí
|3,9 km| → Mělnická Vrutice - studánka Velký pramen |2,8 km| →
Jelenice → Malý Újezd Kaple sv. Anny |1,7 km| → Velký Borek
|2,6 km| → Malý Borek → Mělník |4,7 km|

Nový Bydžov |2 km| → Sloupno |1,2 km| → Skřivany |5,6 km| →
Chmelovice, Králíky |5 km| → Prasek |4,1 km| → Humburky
|2,9 km| → Vysočany, Nový Bydžov |7,6 km| → Lužec nad Cidlinou
|8,1 km| → Nový Bydžov

Zajímavosti na trase:
Kartuziánský lis – Česká zemědělská univerzita – je zde soustředěna
výroba vína
Skalní obydlí – v rámci expozice si prohlédnete světnici, síň, chlév
a sýpku
studánka Velký pramen – nachází se přímo v obci Mělnická Vrutice a má podle něj své jméno; slovo „vrut“ – znamená ve staročeštině
„pramen“

Zajímavosti na trase:
Nový Bydžov – Městské muzeum, starý židovský hřbitov, muzeum
hraček Stuchlíkovi
Sloupno – barokní zámek
Skřivany – Vojtěchův dub
Chmelovice – statek
Humburky – muzeum starých mlýnků
Vysočany u Nového Bydžova – novodobé menhiry
Lužec nad Cidlinou – Barešův ranč

Zajímavosti na trase:
Hradec Králové – krajské město vyniká přehlídkou architektonických slohů
Jaroměř – místo plné muzeí a parků, kde dominuje pevnostní město
Josefov s rozsáhlým podzemním systémem
Hospitál Kuks – barokní skvost proslulý alegoriemi Ctností a Neřestí
Cyklotrasa je součástí Labské stezky.
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POZNÁNÍ I RELAXACE
V MĚSTSKÝCH LESÍCH
V městských lesích se nachází více
než 300 km opravených lesních cest
vhodných pro cyklisty. Můžete zde
najít bezpočet odpočinkových míst,
krytých ohnišť a altánů. Řada naučných stezek a zajímavostí je doplněna
informačními tabulemi.
www.mestske-lesy.cz
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POLIČKA

TRUTNOV

VYSOKÉ MÝTO

ZA OHNIVOU SVINÍ NA HRAD SVOJANOV

NA KOLE K NEJVĚTŠÍ DĚLOSTŘELECKÉ TVRZI

PUTOVÁNÍ DO ČESKÝCH VERSAILLES

4104 modrá Polička → Baldský les → Stašov → Rohozná → Hrad
Svojanov |20,5 km|; 104 Hrad Svojanov – Svojanov |2,0 km|;
neznač., Svojanov → Hartmanice → Bystré → Nedvězí → Korouhev
|19,4 km|; 4106 červená Korouhev → Jelínek → Polička |5,6 km|

Trutnov centrum → Horní Staré Město |6,2 km| → Bystřice
|6,1 km| → kóta Vrchy |6,5 km| → Stachelberg |1,5 km| → Zámecký
vrch |4,4 km| → chata Vébrovka |0,9 km| → Nové Dvory |2,8 km| →
Trutnov |2,3 km|

18 Vysoké Mýto → rozcestí za Sítinkou |6,8 km|; 4227 rozcestí za
Sítinkou → Pustina → Libecina → Leština → Nové Hrady |8,1 km|;
4180 Nové Hrady → Javorníček |2,1 km|; nezn. Javorníček → Javorník → Džbánov → Knířov → Vysoké Mýto |11,1 km|

Zajímavosti na trase:
Polička – rodná světnička skladatele B. Martinů ve věži kostela,
barokní skvosty na náměstí, hradby v délce 1220 m
Balda – bývalé lesní lázně a léčivý pramen
Hrad Svojanov – romantický hrad, kde se mísí gotika s empírem,
3 prohlídkové okruhy, výhledy do kraje

Zajímavosti na trase:
Trutnov centrum – historický střed města, kde si prohlédnete Krakonošovo náměstí s Krakonošovou kašnou, sloupem Nejsvětější Trojice
a sochou císaře Josefa II.
Dělostřelecká tvrz Stachelberg – rozsáhlý pevnostní areál z roku 1938,
unikát v celosvětovém měřítku, kde najdete vojenské muzeum; za
návštěvu stojí rozhledna Eliška, která se nachází v blízkosti tvrze

Zajímavosti na trase:
Historické centrum Vysokého Mýta – vstupní brány, pamětní desky
v hradební zdi, kostel sv. Vavřince, největší čtvercové náměstí v ČR
Muzeum českého karosářství – připomíná historii výroby autobusů
ve Vysokém Mýtě
Autodrom Vysoké Mýto – dějiště motoristických závodů s půjčovnou
motokár
Rokokový zámek Nové Hrady – Muzeum motokol, Galerie anglických klobouků, amfiteátr, labyrint, obora s jeleny a daňky

Hostel Student a Turistická
ubytovna
Elišky Krásnohorské 2069
http://ssis-dm.cz/ubytovani

Regionální muzeum Mělník
nám. Míru 54
www.muzeum-melnik.cz

Městské informační centrum
náměstí T. G. Masaryka 2
www.dvurkralove.cz
Penzion Za vodou
Poděbradova 2014
www.penzionzavodou.cz
HRADEC KRÁLOVÉ
Kemp Stříbrný rybník
Lhotecká ul.
www.kempstribrnyrybnik.cz

JOSEFOV – PŮJČOVNA DIVOKOL
V Josefově si můžete zapůjčit originální kolo – divokolo. Stačí se domluvit na čísle 608 545 198.
www.bastion4josefov.com

NOVÝ BYDŽOV
BAREŠŮV RANČ V LUŽCI NAD
CIDLINOU
Stylový ranč (ubytování, rybolov, jízda
na koních, restaurace, grill s terasou,
firemní akce, školy v přírodě) – krásné
zakončení cyklovýletu.
www.baresuvranc.cz

POLIČKA

Projeďte se po trase bývalé železniční vlečky - trasa jedné z poličských
cyklistických stezek vede v místech, kde dříve jezdil vláček do nedalekých Poličských strojíren. Nyní koleje nahradila příjemná cyklostezka
v délce téměř 3 km s asfaltovým povrchem. Zavede vás z Poličky do
Modřece a odtud máte už kousek do krásné přírody hlubokých baldských lesů.
www.policka.org/detail/14791/Sport/Cyklistika/

CYKLOVĚŽ
Bezpečné parkování pro Vaše kolo v centru Trutnova v těsné blízkosti
autobusového i vlakového nádraží a historické části města (5 Kč/celý
den).
www.biketower.cz/obsazenost.php

POLIČKA
Centrum Bohuslava Martinů
v Poličce
Šaffova ul.
www.cbmpolicka.cz
Penzion Na Chalupě
Hegerova 100
www.penzionnachalupe.cz
TRUTNOV
Hotel Davídek
Horská 140
www.hoteldavidek.cz

INFOCENTRA KRÁLOVSKÝCH VĚNNÝCH MĚST
DVŮR KRÁLOVÉ
NAD LABEM

MĚLNÍK

Městské informační centrum
tel: +420 499 321 742
+420 730 182 895
mail: info@mudk.cz
www.dvurkralove.cz

HRADEC KRÁLOVÉ
Infocentrum Hradec Králové
tel: +420 495 433 052
mail: info@hkinfo.cz
www.hkinfo.cz

Turistické informační centrum
tel: +420 315 627 503
mail: infocentrum@mekuc.cz
www.ticmelnik.cz

NOVÝ BYDŽOV
Město Nový Bydžov
tel: +420 495 703 911
mail: mesto@novybydzov.cz
www.novybydzov.cz

POLIČKA

Turistická informační centra
tel: +420 495 580 492
mail: icko2@ic-hk.cz
tel: +420 972 341 670
mail: icko3@ic-hk.cz
www.ic-hk.cz

Informační centrum Polička
tel: +420 461 724 326
mail: info@ic.policka.org
www.ic.policka.org
www.policka.org

CHRUDIM

Turistické informační centrum
tel/fax: +420 499 818 245
mail: info@ictrutnov.cz
www.ictrutnov.cz
www.trutnov.cz

Turistické informační centrum
tel: +420 469 657 821
+420 773 993 333
mail: info@chrudim-city.cz
www.chrudim.eu
www.navstevnik.cz

JAROMĚŘ
Turistické informační centrum
tel: +420 491 847 220
mail: info@jaromer-josefov.cz
www.jaromer-josefov.cz

TRUTNOV

VYSOKÉ MÝTO
Informační centrum
tel: +420 465 466 112
mail: infocentrum@vysoke-myto.cz
www.infocentrum-vm.cz,
www.vysoke-myto.cz
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NA KOLE

po královských
věnných městech

VYSOKÉ MÝTO
TRAILOVÉ TRATĚ NA VINICÍCH
Na své si přijdou pokročilí cyklisté, děti i začátečníci. Součástí lesního
areálu jsou ještě pumptrack, výběhové schody a venkovní tělocvična.
mesto.vysoke-myto.cz/sportovit/8962-trailove-trate-na-vinicih

MĚLNÍK
LABSKÁ CYKLOSTEZKA
Projeďte se kolem Labe, poznejte z blízka soutok Labe a Vltavy, Vraňansko-hořínský kanál s historickým zdymadlem. Své putování můžete zakončit v 6 km vzdáleném Zooparku Zelčín.
www.zooparkzelcin.cz
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NOVÝ BYDŽOV
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Penzion U Zámku Mělník ****
Svatováclavská 24/6
www.uzamku-melnik.cz

Restaurace a penzion Zděná Bouda
Hradečnice 633/1
www.zdenaboudahk.cz

Síť jednosměrných terénních stezek pro horská kola v okolí Trutnova
v lokalitě Čížkových kamenů a Jestřebích hor pro začátečníky i adrenalinové jezdce.
www.trutnovtrails.cz
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Areál Žireč
Žireč 1
www.arealzirec.cz

ZEMĚ KELTŮ NASAVRKY
Zámek s keltskou expozicí, keltský skanzen, restaurace, rybník s písečnou pláží.
www.zemekeltu.cz

TRUTNOV TRAILS
MĚLNÍK

MĚLNÍK
Autocamp Mělník
Klášterní 3906
www.campmelnik.cz

Penzion Nad Oborou
Nad Oborou 5
www.pno.cz

TRUTNOV

24 km

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Restaurace Country saloon
náměstí T. G. Masaryka 37
www.restauracecountry.cz

CHRUDIM

CYKLOVĚŽ
V Jaroměři můžete bezpečně zaparkovat své kolo v cyklověži na dopravním terminálu naproti vlakového nádraží (5 Kč/celý den).
www.jaromer-josefov.cz

VÝŠKOVÉ PROFILY
282 m n. m.

HRADEC KRÁLOVÉ

JAROMĚŘ

www.eurovelo.cz | www.labska-stezka.cz,
www.greenway-jizera.cz | www.nadacepartnerstvi.cz

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

CYKLOMUZEUM V ŽIRČI
Ve třech podlažích barokní sýpky můžete shlédnout kompletní historii
cyklistiky s exponáty, které zapůjčil největší český sběratel Ing. Jaroslav
Uhlíř. Z jeho rozsáhlé sbírky se můžete těšit na nejstarší velocipedy,
závodní kola z 20. století, i slavná kola známá z filmů posledních let.
www.arealzirec.cz/cs/cyklomuzeum

CYKLISTÉ VÍTÁNI
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Krkonošské cyklobusy, Cyklobusy Českomoravským pomezím,
Cyklobusy Kladským pomezím, Cyklobusy Orlických hor, Cyklobusy Kokořínskem a Máchovým krajem, Cyklovlak Kokořínský rychlík
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