


∙ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM ∙ HRADEC KRÁLOVÉ ∙ CHRUDIM ∙ JAROMĚŘ
∙ MĚLNÍK ∙ NOVÝ BYDŽOV ∙ POLIČKA ∙ TRUTNOV ∙ VYSOKÉ MÝTO

NOVÝ 
BYDŽOV
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

JAROMĚŘ
Objevte císařskou pevnost Josefov

MĚLNÍK
Putování po okolí Mělníka

POLIČKA
Za ohnivou sviní na hrad Svojanov 

TRUTNOV
Na kole k největší dělostřelecké tvrzi

VYSOKÉ MÝTO
Putování do českých Versailles

po královských 
věnných městech
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Vydal: Královská věnná města, dobrovolný svazek obcí, www.vennamesta.cz, 
ve spolupráci s městem Nový Bydžov • Rok vydání: 2021 • Foto: archiv svazku 
obcí Královská věnná města • Design: Pavlína Teichmanová • Tisk a mapové 
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VÝŠKOVÉ PROFILY 

Z NOVÉHO BYDŽOVA 
NA CHLUMECKO

délka: 45,6 km | náročnost: střední | kola: cestovní, trekingová

ZÁMKY A MUZEA NA BYDŽOVSKU

délka: 44,7 km | náročnost: střední | kola: cestovní, trekingová

NOVÝ BYDŽOV – MĚSTO ČESKÝCH 
KRÁLOVEN A STUDENSKÝCH MEREND

délka: 36,5 km | náročnost: střední | kola: cestovní, trekingová
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Z NOVÉHO BYDŽOVA NA CHLUMECKO

Nový Bydžov → po naučné stezce Chlum |2,2 km| → u Zdechovic
na cyklostezka 144 |4,1 km| → v lese doprava na cyklostezka 4289
k Budinu → Babice |2,1 km| → Kosice |2,8 km| → po cyklostezce 
4289 směr Písek |4,1 km| → doprava po cyklostezka 4290 do hřeb-
čína Ostrov |1,2 km| → Chlumec nad Cidlinou – zámek Karlova 
Koruna |3,4 km| → Penzion Alwin |2,3 km| → Lužec nad Cidlinou
(Barešův ranč) |6,3 km| → Nový Bydžov |8,1 km|

Zajímavosti na trase:
Naučná stezka les Chlum a okolí – přírodovědná stezka, která je za-
měřena především na rostlinstvo a historii této lokality.
Chlumec nad Cidlinou – zámek Karlova Koruna, vrcholné dílo naše-
ho barokního stavitelství. 
Hřebčín Ostrov – krásný historický areálu Hřebčína Ostrov u Chlum-
ce nad Cidlinou patřící rodině Kinských dal Borgo nabízí služby spo-
jené s ustájením a péčí o koně pro majitele těchto ušlechtilých zvířat 
i zájemce z řad široké veřejnosti.
Penzion Alwin – rodinný penzion na kraji lesa s výhledem na louky, 
pole…
Lužec nad Cidlinou – Barešův ranč – ubytování, restaurace, gril s te-
rasou, aktivity na ranči (rybolov, jízda na koních).

ZÁMKY A MUZEA NA BYDŽOVSKU  

Nový Bydžov → Humburky |2,9 km| → Zdechovice |3,7 km| →  
Zvíkov |6,2 km| → Kunčice |6,2 km| → Radostov |2,4 km| → 
zámek Hrádek u Nechanic |3 km| → po cyklostezka 14 |3 km| → 
z Lodína po cyklostezka 14 |7,9 km| → Petrovice |2,8 km| → Myště-
ves |3,2 km| → Skřivany (hájenka – rodný dům Vojtěcha, Vojtěchův 
dub) |5,8 km| → po cyklostezka 4286,4290 Sloupno (zámek) |1,5 km| 
→ Muzeum hraček Stuchlíkovi |1,8 km| → přes Strašidelný park na 
náměstí Nového Bydžova |450 m|

Zajímavosti na trase:
Humburky – muzeum starých mlýnků.
Nechanice – zámek Hrádek u Nechanic je jednou z nejvýznamnějších 
romantických staveb na území České republiky.
Lodín – kemp, koupaliště – koupaliště nabízí návštěvníkům tři bazé-
ny – dětské brouzdaliště s malou skluzavkou a sprchou, velký bazén 
rozdělený na tři různé hluboké části a dojezdový bazén pro velkou 
dvouproudovou skluzavku a tobogán. 
Novobydžovské venkovní koupaliště – nachází se 500 m od centra 
města, nabízí návštěvníkům dvě vodní skluzavky, vířivé masážní 
lavice a chrliče vody pro masážní účely. Vedle hlavního bazénu je 
i bazén pro děti s vodním hřibem a dětskou skluzavkou.  

NOVÝ BYDŽOV – MĚSTO ČESKÝCH 
KRÁLOVEN A STUDENSKÝCH MEREND 

Nový Bydžov → Sloupno |2 km| → Skřivany |1,2 km| → Chmelovi-
ce |5,6 km| → Králíky |5 km| → Prasek |4,1 km| → Humburky
|2,9 km| → Vysočany → Nový Bydžov |7,6 km| → Lužec nad Cidli-
nou |8,1 km| → Nový Bydžov

Zajímavosti na trase:
Nový Bydžov – Městské muzeum, židov-
ský hřbitov, Muzeum hraček Stuchlíkovi.
Sloupno – barokní zámeček.
Skřivany – Vojtěchův dub.
Chmelovice – statek.
Humburky – muzeum starých mlýnků.
Vysočany u Nového Bydžova – novodobé 
menhiry.
Barešův ranč v Lužci nad Cidlinou – sty-
lový ranč (ubytování, rybolov, jízda na 
koních, restaurace, grill s terasou, � remní 
akce, školy v přírodě) – krásné zakončení 
cyklovýletu.
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36,5 km
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Nový Bydžov se nachází 23 km západně od Hradec Králové a patří 
k němu tyto části: Chudonice, Stará Skřeněř, Nová Skřeněř, Skochovice, 
Vysočany, Zábědov a Žantov. Na katastru o celkové výměře 3 525 hek-
tarů žije v současné době přes 7 tisíc obyvatel.

Původně královské město připomínané v pramenech v roce 1305 bylo 
založeno na pravidelné geometrické ose a stalo se významným stře-
diskem Pocidliní. Dnes je „Bydžovský čtverec“ díky svému půdorysu 
vyhlášen památkovou zónou.

Skutečně bydžovskou specialitou a stále živou tradicí jsou merendy, 
které započaly roku 1750 a drží se dodnes. Počátkem čtyřicátých let 
18. století začala tradice každoročních dvoudenních studentských 
slavností na konci prázdnin, tzv. merend. Unikátní slavnosti prová-
zené volbou pantáty a panímámy, zpěvem, tancem, recitováním básní 
a volnou zábavou.

Město nabízí řadu sportovišť a kulturních zařízení – víceúčelové spor-
toviště Sportring, dva fotbalové stadiony, tenisové kurty, sokolovnu 
a městskou sportovní halu, venkovní koupaliště, zastřešený zimní sta-
dion. Kulturní vyžití nabízí Jiráskovo divadlo s kinem, městská knihov-
na s informačním centrem a kulturním klubem MEKKA i městské 
muzeum a galerie.

Městské muzeum a Galerie Ja-
roslava Prokopa – založeno již 
v roce 1888. Od roku 1907 sídlí 
v budově spořitelny.

Novogotická radnice na Masary-
kově náměstí – z let 1863–1865 
podle plánů stavitele Josefa Míči. 
V současnosti sídlo Městského 
úřadu.

Starý židovský hřbitov – jeden 
z nejstarších v Čechách. Na plo-
še přes půl hektaru je více než 
1480 náhrobků. Otevírací doba 
na vyžádaní v Muzeu v Novém 
Bydžově.

Jiráskovo divadlo – původně no-
vorenesanční hostinec Na Ko-
pečku. V roce 2003 dokončena 
rekonstrukce. Multifunkční kul-
turní zařízení s kinem a tanečním 
sálem.

Galerie u sv. Jakuba, Nový Byd-
žov-Metličany – galerie u sv. Ja-
kuba působí v prostorách barok-
ního kostela v Novém Bydžově 
od roku 2007.

Muzeum hraček – unikátní sbír-
ka vášnivých sběratelů manželů 
Stuchlíkových – hračky od dob 
předválečných až po 80. léta mi-
nulého století.

Novodobé menhiry ve Vysoča-
nech na Novobydžovsku – dva 
více než třímetrové kameny byly 
dovezeny a umístěny na energic-
ké místo ve Vysočanech za býva-
lou školou. Jsou z kamenolomu 
Královec na Trutnovsku. Jedná 
se o výlevnou vyvřelinu – křemi-
tý porfyr (ryolit). Kameny jsou 
1/3 zakopány do země.

Naučná stezka Les Chlum a oko-
lí – naučná přírodovědná stezka 
(6 km) seznamuje na 10 tabulích 
především s rostlinstvem a histo-
rií této lokality. Trasa stezky Vás 
také zavede k zákoutí lesa Chlum, 
do bývalé pískovny s rybníčkem.

Vojtěchův dub – krásný a statný, 
více než 400 let starý dub let-
ní stojí poblíž hájovny u silnice 
Skřivany-Myštěves, kde se naro-
dil polárník  Dr. V. Vojtěch.

NAVŠTIVTE NOVÝ BYDŽOV

TURISTICKÉ 
INFORMAČNÍ CENTRUM

Husova třída 1370
504 01 Nový Bydžov
tel.: +420 495 493 269, 
       +420 778 407 881
knihovna@novybydzov.cz
www.novybydzov.cz


