Cyklotrasy Mikroregionu Novobydžovsko
Projekt řeší značení cyklotras v mikroregionu po stávajících komunikacích a cestách. Tyto
cyklotrasy však nejsou ukončeny na hranici mikroregionu. Pokračují i mimo jeho území.
Důvodem realizace byla potřeba dokonalého zapojení regionu do sítě cyklotras v širším okolí.
Úseky vedené mimo mikroregion jsou financovány z prostředků příslušných obcí. Tyto
cyklotrasy v rámci koncepce jsou přímo napojeny na hlavní trasy Královéhradeckého kraje se
záměrem významného rozvoje cestovního ruchu, regionální turistiky, zvýšení kvality
stávajících služeb a tedy zlepšení kvality života obyvatel regionu. Jedná se o trasy: 144, 181,
4284, 4285, 4286, 4287, 4288, 4290. Čísla přiděluje Klub českých turistů. Celková délka tras
je 132 km. Projekt se realizoval v období let 2006 – 2007 ve dvou etapách s dotačním
přispěním Královéhradeckého kraje.
Celkové náklady činily 241 000,- Kč, z toho dotace Královéhradeckého kraje byla 160 000,Kč.

Popis cyklotras

144 – Hrádek, Kunčice, Prasek, Humburky, Nový Bydžov, Starý Bydžov, Hlušice
Na území mikroregionu vstupuje na lesní cestě na křižovatce s trasou 4289 u chráněné borovice a vede
do Prasku. Po silnici vede přes Zdechovice do obce Humburky, kde se spojí s trasou (4288). Po 200m
za severním okrajem obce odbočí na polní zpevněnou cestu, po které se dostane do Nového Bydžova.
Do města vstupuje ulicí Na Lávce, Na Bělidle, V.K.Klicpery, Revoluční na Masarykovo náměstí. Z
města vychází ulicí Čsl. armády a Jana Maláta směrem na Starý Bydžov a Hlušice. Zde trasa končí.
Délka trasy v mikroregionu je 18 km.

181 – Hrádek, Nechanice, Lodín, Petrovice, Myštěves, Šaplava, Ohnišťany, Chomutice
Cyklotrasa je součástí Žitavské stezky. Značení na území mikroregionu začíná v Petrovicích na
křižovatce do Lodína. Po silnici vede do obcí Myštěves a Šaplava. Pokračuje na Ohnišťany a končí v
obci Obora na trase 4140. Délka trasy v mikroregionu je 13 km.
4284 – Chotělice, Smidary, Křičov, Starý Bydžov, Stará Skřeněř, Lužec nad Cidlinou, Lišice,
Chlumec nad Cidlinou, Olešnice, Pamětník, Bílé Vchynice
Značení cyklotrasy na území mikroregionu začíná v Chotělicích a pokračuje do Smidar. Projde 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, kde
opouští území mikroregionu. Délka trasy v mikroregionu je 20 km.

4285 – Starý Bydžov, Zábědov, Nepolisy, Chlumec nad Cidlinou
Trasa začíná na území mikroregionu pod kostelem ve Starém Bydžově na odbočce z trasy 4288 na
polní cestu do Nepolis. U letiště Zábědov křižuje trasu 4286 a opouští území mikroregionu. Délka
trasy v mikroregionu je 4 km.

4286 – Všestary, Suchá, Lodín, Janatov, Chmelovice,

Podoliby, Skřivany, Sloupno, Nový
Bydžov, Zábědov, Lužec nad Cidlinou, Vlkov nad Lesy.
Značení trasy v mikroregionu začíná v obci Chmelovice, dále vede do Podolib a Skřivan. U kostela se
setká s trasou 4290 a společně projdou Novým Bydžovem. Protnou trasu 4288 a na konci města se
rozdělí. Pokračuje přes Zábědov až k polnímu letišti, kde se křižuje s trasou 4285 a opouští území
mikroregionu. Délka trasy v mikroregionu je 23 km.

4287 – Lískovice, Šaplava, Loučná Hora, Smidary, Janovice, Hlušice, Skochovice, Lužec nad
Cidlinou.
Trasa se napojuje na síť značených cyklotras v okolí Hořic na rozcestí s trasou 4143 v Lískovicích.
Vede po místní komunikaci na křižovatku se silnicí č. 280 u Šaplavy. Po ní směřuje přes Loučnou
Horu do Smidar. Za mostem odbočí k zámku a okolo kostela vyjde společně s trasou 4290 na náměstí.
Na konci obce se trasy rozdělují. Pokračuje do Smidarské Lhoty, Janovic a Hlušic na křižovatku s
trasou 144. Dále do Hlušiček, Žantova, Skochovic a opouští území mikroregionu. Délka trasy
v mikroregionu je 23 km.
4288 – Kopidlno, Vršce, Žlunice, Kozojídky, Vinary, Starý Bydžov, Nový Bydžov, Humburky,
Měník, Barchov, Babice, Puchlovice, Roudnice.
Trasa je součástí páteřního systému kraje a je jižní spojnicí mezi Jičínskem a Hradcem Králové .
Začíná v Rožďalovicích na křižovatce s trasou č.14 – končí v Roudnici. Do mikroegionu vstupuje za
obcí Žlunice a vede po silnici č.280 přes Kozojídky do Vinar. Zde odbočuje k jihovýchodu, překříží
trasu 4287 a směřuje do Starého Bydžova. Společně s trasou 144 projde Novým Bydžovem až do obce
Humburky, kde se trasy rozejdou. Jižním směrem vede do Měníku a dále přes Barchůvek do
Barchova, kde opouští území mikroregionu. Délka trasy v mikroregionu je 17 km.

4290 – Ohnišťany, Loučná Hora, Smidary, Skřivany, Sloupno, Nový Bydžov, Vysočany,
Zachrašťany, Mlékosrby, Ostrov, Chlumec n.C., Chárovna, Kolesa, Kladruby nad Labem
Celá trasa propojuje Žitavskou a Labskou cestu.
Trasa začíná v mikroregionu na trase 181 v Ohnišťanech a vede na Loučnou Horu a do Smidar k
zámku a ke kostelu. Z návsi pokračuje po silnici do Skřivan ke kostelu a po místní komunikaci přes
Sloupno do Nového Bydžova. Do města vstupuje ulicí Tovární a Husovou. Po cyklostezce vedené
parkem „U sv. Trojice“ se dostává na Masarykovo náměstí. Z náměstí vede po Revoluční třídě, odbočí
do ulice 1.máje, po které opouští město směrem na Vysočany. Pokračuje do Zachrašťan a opouští
hranice mikroregionu. Délka trasy v mikroregionu je 20 km.

Turistické zajímavosti
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.

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

Prasek

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.

Smidary

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.

Zámek Hlušice

Zámek Sloupno
Zámek Myštěves

Kostel Petrovice

Dřevěný kostel v Loučné Hoře

Radnice a Morový sloup v Novém Bydžově

