Turistická informační síť
Novobydžovsko a Chlumecko

KAPESNÍ CYKLOTURISTICKÁ MAPA

Motto: I náš kraj je krajem pohody.

4272 – Výrov, Sopřeč, Vápno, Malé Výkleky, Chýšť, Chudeřice,
Káranice, Kosičky, Bydžovská Lhotka, Měník = 24 km
Trasa začíná na Bohdanečsku u rybníka Buňkov. Lesními cestami a po hrázi Sopřečského
rybníka vede do Sopřeče a Vápna. Dále pokračuje po silnicích III. třídy do Chýště. Po
novém mostě překoná dálnici D11 vede dále otevřenou krajinou mezi zatopenými písníky.
V závěru trasy čeká větší stoupání do Měníku, kde trasa končí. Poměrně malá stoupání
lehce zvyšují celkovou nenáročnost trasy.
4272 – Výrov, Sopřeč, Vápno, Malé Výkleky, Chýšť, Chudeřice, Káranice,
Kosičky, Bydžovská Lhotka, Měník = 24 km
Trasa začíná na Bohdanečsku u rybníka Buňkov. Lesními cestami a po hrázi Sopřečského
rybníka vede do Sopřeče a Vápna. Dále pokračuje po silnicích III. třídy do Chýště. Po
novém mostě překoná dálnici D11 vede dále otevřenou krajinou mezi zatopenými písníky.
V závěru trasy čeká větší stoupání do Měníku, kde trasa končí. Poměrně malá stoupání
lehce zvyšují celkovou nenáročnost trasy.
4275 – Lázně Bohdaneč, Dolany, Rohoznice, Pravy, Kasalice, Voleč,
Malé Výkleky, Klamoš, Štít, Pamětník = 28 km
Trasa začíná na náměstí v Lázních Bohdaneč. Je vedena po silnicích i vedlejších silničkách,
popřípadě i lesních cestách, krásnou rovinatou krajinou mezi Bohdančí a Chlumcem.
Prozatím je ukončena v obci Pamětník. Po skončení výstavby dálnice se předpokládá její
další pokračování do Převýšova, Lovčic a Městce Králové.
4199 – Praskačka, Urbanice, Roudnice, Kratonohy, Obědovice,
Chudeřice, Nové Město, Chlumec nad Cidlinou, Olešnice = 29 km
Regionální trasa umožňuje přímé spojení mezi Hradcem Králové, Chlumcem nad Cidlinou
a Poděbrady. Vede rovinou Urbanické brázdy po vedlejších silnicích a zpevněných polních
cestách. Z Chlumce vychází po silnici II. třídy do Olešnice, kde je prozatím ukončena.
Připravuje se její prodloužení kolem Žehuňského rybníka do Libice n.C.

Služby – Stravování
Chlumec n. C.
Hotel Astra
Restaurace U Jelena
Restaurace U Staré Brány
Restaurace Nádražní
Pamětník
Chárovna
Nový Bydžov
Restaurace Lupaso
Hotel Tatra
Hotel Classic
Restaurant Na Půdě
Restaurace RIO
Hostinec Stoletá
Restaurace U Stehlíků
Melodie Bar
Chlumec n. C.
Zimní stadion – Patriot

723 574 672
603 921 215

Pamětník
Nový Bydžov

Cykloservis
Chlumec n. C.
Nový Bydžov
Koupání
Chlumec N. C.
Chudeřice
Nový Bydžov

Café Bar Matrix – Masarykovo náměstí
Penzion Orion
Ubytovna U Lorety
Ubytování U Vacků
Hotel Astra
Kemp Koupaliště
Chárovna
Hotel Classic
Hotel Tatra
ubytovna sokolovna

732 160 246
606 464 418
603 113 820
495 484 574
495 486 092
495 486 099
603 747 136
495 491 759, 777 003 273
728 124 727

VERA Prodej jízdních kol, servis – Pod Hřbitovem 288,
732 161 121; 495 485 734
Jízdní kola, prodej-servis – Pražská 91, 604 740 237; 605 416 954
KOLA TUREK – Luboš Turek 495 490 411, Revoluční třída
Schafer – Dukelská třída 495 492 440
Městské koupaliště od 14.6. do 31.8.
Koupaliště
Městské koupaliště – U Mlýna 495 493 116, 603 921 215

Nový Bydžov • Město je ukázkou vysoce vyspělé středověké urbanistiky. Pravidelný půdorys vytváří „Bydžovský čtverec“, který je vyhlášen památkovou zónou. Dominantu náměstí
tvoří historická Městská radnice a Mariánský morový sloup. Poblíž náměstí stojí gotický kostel
sv. Vavřince. Židovský hřbitov z roku 1520 je třetím nejstarším v Čechách. Městské muzeum
v secesní budově bývalé spořitelny představuje přes dvě stě uměleckých děl.
Barchov • Barokní zámek z r. 1737 je v současné době nepřístupný a značně zanedbaný.
V katastru obce se nalézají sochy sv. Josefa, sv. Františka Xaverského, sv. Jana Nepomuckého
a na návsi cihlová zvonička se zvonem z r. 1777.
Hlušice • Pseudogotický zámek obklopený velkým zámeckým parkem je využíván jako
Domov mládeže a Střední odborné učiliště.
Humburky • Obec rozložená převážně na levém břehu Cidliny. V minulosti zde stávala
středověká tvrz.
Kosičky • V obci poblíž říčky Bystřice se nalézá řada roubených i zděných venkovských
chalup. Nedaleko historický Třesický rybník.
Králíky • V obci Chmelovice, která přiléhá ke Králíkům stojí empírový dvůr.
Myštěves • Severně od obce se na okraji Bříšťanského lesa nachází Blažkovický hrad.
Novodobý zámek s mansardovou střechou je obklopen oborou ve formě přírodního parku.
Před zámkem je golfové hřiště.
Ohnišťany • Dominantní je gotický kostel sv. Václava se zvonem z r. 1489.
V místě Strachov nalezeny hroby skrčenců.

Lékařská pohotovost
Nemocnice Nový Bydžov 495 490 321

Petrovice • Obci vévodí barokní kostel Nanebevzetí P. Marie, postavený uprostřed hřbitova
v roce 1737. Nad kostelem socha sv. Jana Nepomuckého, na kopci nad vsí socha sv. Václava.

Informace
Chlumec n. C.

Prasek • Původní architekturu tvoří polabský lidový dům. Na okraji lesa za obcí
partyzánský pomník.

Nový Bydžov

4286 – Všestary, Suchá, Lodín, Podoliby, Skřivany, Sloupno, Nový Bydžov,
Zábědov, Lužec nad Cidlinou, Vlkov nad Lesy = 34 km
Trasa vede po silnicích III. třídy, pro cyklistu velmi příjemným, rovinatým terénem. Krátký
úsek polní cesty ze Zábědova do Lužce se, v případě silného podmáčení, dá objet po asfaltové
silničce. Značení končí na křižovatce pod Vlkovem, ale předpokládá se jeho dotažení do
Městce Králové.
4287 – Lískovice, Šaplava, Loučná Hora, Smidary, Janovice, Hlušice,
Skochovice, Lužec nad Cidlinou = 23 km
Začínáme po štěrkové polní cestě, která posléze přechází na asfaltové silnice III., místy i II.
třídy. Profil trasy je nenáročný, největší stoupání je na Loučnou Horu.

4289 – Nechanice, Zvíkov, Babice, Kosičky, Kosice,
Písek, Nové Město = 19 km
Polní a lesní zpevněná místy i asfaltovaná cesta je počátkem trasy. Druhá polovina vede
po vedlejších silnicích. Krátká stoupání a sjezdy zpestřují převážně rovinatý charakter
trasy.
4290 – Ohnišťany, Loučná Hora, Smidary, Skřivany, Nový Bydžov,
Mlékosrby, Ostrov, Chlumec n.C., Chárovna, Kolesa,
Kladruby nad Labem = 40 km
Význačné propojení Žitavské a Labské cesty vede po silnicích III., místy II. třídy přes
historická místa regionu. U Chárovny vstupuje na kvalitní lesní cesty a svou pouť končí po
silnici III. třídy u Státního hřebčína v Kladrubech. Trasa je převážně rovinatá, několikeré
stoupání a klesání však fádnost rovin naruší.
144 - Hrádek, Kunčice, Prasek, Humburky, Nový Bydžov,
Starý Bydžov, Hlušice = 27 km
Od zámku Hrádek u Nechanic vede trasa po vedlejších silnicích, lesních a polních zpevněných cestách do Nového Bydžova. Dále je vyznačena po silnici přes Starý Bydžov do
Hlušic, kde značení končí. Předpokládané pokračování je přes Kněžice a Dymokury do
Křince. Profil je mírně zvlněný.
181 - Chomutice, Ohnišťany, Šaplava, Petrovice, Lodín,
Nechanice, Hrádek = 26 km
Dálková cyklotrasa, zvaná Žitavská. Úsek Chomutice – Hrádek u Nechanic, je součástí
trasy Jičín – Hradec Králové. Vede po vedlejších silnicích mírně zvlněným terénem.

608 754 815, 495 493 729
495 491 759
495 490 750
495 490 999
495 493 430
495 493 481

Bistro U Bodláka – J. Maláta
Lidovka – Tř. B. Smetany
Chlumecká pivnice
491 612 999
Ve všech obcích regionu je otevřen hostinec nebo obchod s potravinami.
Otevírací doba je různá, podle místních potřeb.

Ubytování
Chlumec n. C.

4285 – Starý Bydžov, Zábědov, Nepolisy, Chlumec nad Cidlinou = 12 km
Trasa je vedena po polních cestách různého stupně zpevnění, počínaje hlínou a štěrkem až po
asfalt. Vede rovným terénem, naprosto nenáročným. Pro cyklisty je vhodnou alternativou vůči
souběžné, velmi frekventované silnici.

4288 – Kopidlno, Vršce, Žlunice, Kozojídky, Vinary, Starý Bydžov, Nový
Bydžov, Humburky, Měník, Barchov, Babice, Puchlovice, Roudnice = 36 km
Trasa je jižní spojnicí mezi Jičínskem a Hradcem Králové. Začíná v Kopidlně a vede po
silnicích III. třídy, někde i po silnicích II. třídy s malým provozem. Jen mírně zvlněný terén
umožňuje pohodovou jízdu.

608 636 656
495 485 286
603 826 164
495 485 108

Občerstvení
Nový Bydžov

Posezení
Nový Bydžov

4284 – Chotělice, Smidary, Starý Bydžov, Stará Skřeněř, Lužec nad Cidlinou,
Lišice, Chlumec nad Cidlinou, Olešnice, Pamětník, Bílé Vchynice = 39 km
Značení cyklotrasy začíná v Chotělicích a pokračuje do Smidar. Projede okolo kostela a přes
náměstí na konec obce, kde odbočí na Křičov a Starý Bydžov. V prudkém klesání pod kostelem
přetne trasu č. 144 a stále klesá do Staré Skřeněře. Za obcí odbočí na Novou Skřeněř a Lužec
nad Cidlinou. Pokračuje dále do Chlumce n.C. S odbočkou k zámku se dostává k železniční
stanici, projede městem a po silnici II. třídy ho opouští do Olešnice. Další úsek po břehu Cidliny bude průjezdný po skončení výstavby dálnice D11, a proto je trasa vyznačena prozatímně
přes Lučice do Pamětníku. Pokračujeme po lesní zpevněné cestě do Bílé Vchynice, kde končí
značení. Předpokládá se další vyznačení po silnicích do Labské Chrčice. Trasa je převážně
rovinného charakteru, nenáročná.

Městské informační středisko 495 484 121
Kozelkova 26/IV, 503 51, pondělí–pátek 8.00 – 11.00 13.00 – 17.00
e-mail: chlumec.knihovna@tiscali.cz
Městské informační středisko 495 493 269, Husova tř. 1370
knihovna.nb@worldonline.cz
Městský úřad – podatelna 495 703 911
mesto@novybydzov.cz

Skřivany • Barokní kostel Rodiny Páně s nedalekou dřevěnou zvonicí. Původně barokní
zámek přestavěn ve slohu anglické novogotiky je obklopen anglickým parkem. V současnosti
sociální ústav, návštěva parku možná po dohodě s vedením ústavu. Budova historického cukrovaru je cennou ukázkou průmyslové architektury. V hájovně za obcí rodiště polárního badatele
Dr. V. Vojtěcha. V okolí naučná stezka s památným stromem dubem letním, starým přes 400 let.

Sloupno • Trojkřídlý zámek na půdorysu písmene H založený v 17. století. Obec na soutoku Cidliny a Javorky má přidružené obce Červeněves, Křičov, Loučnou Horu a Chotělice.
Stará vodní tvrz ve Smidarech přestavěna na zámek a z obce se stalo poddanské městečko
se zajímavým urbanistickým řešením. Novorenesanční zámek v Chotělicích využívá ústav
sociální péče. V zámeckém parku památné stromy. V centru Loučné Hory stojí dřevěný
kostel sv. Jiří s mansardovou střechou. Vedle kostela stupňovitá zvonice.
Starý Bydžov • Historické sídlo na návrší vysoko nad Cidlinou je uváděno již v roce
1186. Kostel, zasvěcený sv. Prokopu, byl původně románský. Pomník skladatele Jana Maláta
na místě rodného domu.
Vinary • Původně vinařská obec dnes spojená s částmi Kozojídky, Smidarská Lhota
a Janovice. Nachází se zde několik barokních soch. V janovicích sochy sv. Rozálie, sv. Rocha
a sousoší sv. Šebestiána. Ve Smidarské Lhotě kaple Sedmibolestné Panny Marie.
Zachrašťany • Obec stojí na místě staré tvrze, která byla dobyta a zbořena.
Zdechovice • Typická malá vesnička stojí na vyvýšenině s krásnými výhledy na hřeben
Krkonoš a do Podkrkonoší.
Chlumec nad Cidlinou • Na kopci nad městem stojí zámek Karlova Koruna, majetek
rodiny Kinských. Vystavěn v r. 1723 na půdorysu ve tvaru královské koruny podle návrhu
J. A. Santiniho. Loreta, původně piaristická kolej a škola, byla zrenovována a slouží jako
Městské muzeum. Nejstarší stavební památka – kostel Nejsvětější Trojice, postavený na
románských základech, se dostala na městský znak. Východně od města, při silnici do
Hradce Králové stojí památník známých selských bouří.
Lučice • Nad řekou Cidlinou a jejím slepým ramenem stojí barokní kostel
sv. Benedikta s cennou dřevěnou zvonicí.
Pamětník •
Lidová architektura se secesními fasádami, dvojdům s bedněným štítem. V okolí řada
zavodněných písníků, některé s aktivní těžbou. Jižně od vsi přírodní památka chráněného
uskupení rostlinných a živočišných druhů.
Babice •
Na kruhové vyvýšenině severně od obce stávala tvrz. Patrné jsou pouze pozůstatky
příkopu. V obci novorománský kostel sv. Petra a Pavla.

Chudeřice •
V altánku na kraji obce volně přístupný zdroj minerální vody, objevené v roce 1974 při
geologickém průzkumu. Je čerpána v určených hodinách.
Klamoš • Vyvýšené místo ve středu obce je jediným pozůstatkem po tvrzi, která byla
známa již v roce 1356.
Kosice • Po vodní tvrzi z roku 1407 zůstaly nepatrné zbytky zdiva v části okrouhlého
tvrziště.
Lišice • V obci se nalézá několik zděných domů ve stylu lidové architektury konce
19. století.
Lovčice • Uprostřed vsi stojí barokní kostel sv. Bartoloměje se zvonicí z roku 1714.
Lužec nad Cidlinou • Původně středověký kostel sv. Jiří se nachází uprostřed
řady roubených i zděných domů z 18.–20. stol., které tvoří dlouhou lánovou ves.
Měník • Od roku 1384 existuje zmínka o předchůdci nynějšího kostela sv. Václava
a Stanislava. Kostel je raně barokní, postavený z trhanic. Dřevěná polygonální zvonice těsně
sousedí. V nedaleké Bydžovské Lhotce unikátní technická památka – sušárna čekanky.
Mlékosrby • Barokní tradice zázračných vod způsobila, že se obec stala lázeňským
místem, kde se léčila i Božena Němcová. Nedostatečné léčebné výsledky způsobily již
v roce 1876 uzavření lázní.
Nepolisy • Kostel sv. Máří Magdaleny, zmiňovaný již roku 1391, stojí na neobyčejně
velké, středověké návsi. Nad návsí moderně upravený Obecní dům.
Písek • Roubené přízemní domy připomínají dávnou lidovou architekturu. Uprostřed
vysušeného Velkochlumeckého rybníka stojí farma Ostrov s chovem koní.
Stará Voda • Na rozlehlé návsi stojí kostel sv. Václava ze 14. stol. Nejnápadnější
však je dřevěná zvonice, ve které je zavěšen veliký a těžký zvon Václav z roku 1614.

