


CYKLOTRASY PRO RODINY S DĚTMI

1) ZA KAMENNOU KRÁSOU DO KUKSU
Charakteristika trasy: silnice 3. třídy, polní cesty 
a místní komunikace
Délka trasy: 16 km
Výškový pro� l: 70 m 
Typ kola: trekkingové, MTB
Start/cíl: Dvůr Králové nad Labem – náměstí T. G. 
Masaryka
Trasa: Dvůr Králové nad Labem – Žireč – Stanovice – 
Kuks – Stanovice – Žireč – Dvůr Králové nad Labem

Z  náměstí se vydáme Palackého ulicí okolo 
kostela k mostu Jana Palacha a odtud po silnici 
vlevo do Žirče po cyklotrase č. 24 (2). Odtud po-
kračujeme dál až k odbočce do obce Stanovice, 
kde sjedeme k  Labi. Pokud za mostem zahne-
me doleva, můžeme se občerstvit ve Šporkově 
Mlýně. Jinak pokračujeme doprava po proudu 
řeky, odtud je to do Kuksu po červené TZ už jen 
kilometr. Za posledním domem je vlevo cesta 
do lesa, po níž se dostaneme do místního lomu, 
který je využíván jako přírodní galerie sochař-
ských děl studentů Střední průmyslové školy 
kamenické a sochařské v Hořicích.

Z Kuksu se po prohlídce Hospitalu, Českého far-
maceutického muzea a Rentzova muzea barok-
ního tisku vrátíme stejnou cestou do Stanovic. 
Přejedeme most, na křižovatce se dáme přímo 
rovně polní cestou k  viaduktu a  dojedeme na 
louku, kde je Křížová cesta 21. století s názvem 
„Příběh utrpení a nadějí člověka“.

Na opačném konci křížové cesty se opět pod via-
duktem dostaneme do Žirče. Sjedeme z kopečku 
a odbočíme vlevo zpět na cyklostezku, po které se 
dostaneme zpátky do Dvora Králové nad Labem.

2) NA PŘEHRADU LES KRÁLOVSTVÍ
Charakteristika trasy: polní cesty, místní komunikace
Délka trasy: 13 km
Výškový pro� l: 174 m 
Typ kola: trekkingové, MTB
Start/cíl: Dvůr Králové nad Labem – náměstí T. G. 
Masaryka
Trasa: Dvůr Králové nad Labem – Verdek – Filířovice 
– Les Království – Podháj – Verdek – Dvůr Králové nad 
Labem

Z  náměstí pojedeme kolem Kostela sv. Jana 
Křtitele směrem dolů na nábřeží. Před mostem 
uhneme doprava na značenou cyklotrasu č. 
4088. Po asi 600 m z cyklotrasy odbočíme a dr-
žíme se cesty podél břehu řeky Labe na okraji 
pole. Dojedeme do Verdeka ke dřevěnému kry-
tému mostu. Mostem projedeme na druhý břeh 
a  pokračujeme opět polní pěšinou přes louku. 
U stromořadí lemujícího tok řeky Labe po pravé 
ruce se dáme vpravo podél něj až na cestu, která 
nás po odbočení doleva zavede do Filířovic.

Ve vsi odbočíme vpravo po červené TZ, která nás 
zavede do osady Aleje, kde odbočuje vlevo do 
Bílé Třemešné. My ale pokračujeme rovně a  po 
cca 200 m odbočíme vpravo na silnici, po které 
dojedeme přímo na přehradu Les Království.

Přes hráz přejedeme na druhou stranu a po silni-
ci dojedeme na křižovatku. Přejedeme frekven-
tovanou silnici, obejdeme závoru a lesní cestou 
stoupáme vzhůru. Zde asi po 400 m narazíme 
na zeleně značenou cyklotrasu č. 4088 a po ní se 
dáme vpravo. Do města se vracíme stále mírně 
z kopce polní cestou. Dojedeme pod nemocnici 
a odtud do centra města.

3) STEZKOU LESNÍ MOUDROSTI
Charakteristika trasy: lesní cesty, silnice 3. třídy
Délka trasy: 20 km
Výškový pro� l: 317 m
Typ kola: trekkingové, MTB
Start/cíl: Dvůr Králové nad Labem – náměstí T. G. 
Masaryka
Trasa: Dvůr Králové nad Labem – Hájemství – Kocléřov 
– Záboří – Komárov – Dvůr Králové nad Labem

Z náměstí se vydáme Palackého ulicí, neodbočí-
me dolů k mostu, ale vpravo po hlavní silnici. Po 
cca 500 m odbočíme vpravo a pojedeme stále 
mírně do kopce. Přijedeme až pod nemocnici 
(ulice Pod Lesem). Odtud se vydáme po zelené 
cyklotrase č. 4088, směr Hájemství. Trasa vede 
po polní cestě, po vjezdu do lesa se stáčí vpravo.

Napojíme se na naučnou stezku Lesem Králov-
ství, okolo zastavení sv. Hubert nás stezka přive-
de k tzv. Boschově vile. 

Odsud pokračujeme po silnici vpravo do Ko-
cléřova. Na návsi za obecním úřadem si cestu 
zkrátíme odbočkou vpravo. Asi po 200 m od-
bočíme vlevo, přijedeme na silnici a  ujedeme 
po ní několik málo metrů vlevo. Poté se dáme 
hned vpravo k hřišti a okolo hřbitova zamíříme 
po silničce do obce Záboří. Zde na nás čeká hos-
půdka „U Šulců“. 

Ze Záboří pojedeme po silnici do Komárova, kde 
překřížíme hlavní silnici Kocbeře – Vítězná a po-
kračujeme dolů z  kopce směrem Dvůr Králové 
nad Labem. Na hlavní silnici se dáme doprava, 
přejedeme most a hned za ním odbočíme dole-
va na lesní pěšinu vedoucí podél Hartského po-
toka. Držíme se stále vpravo a cesta nás zavede 
přímo k nemocnici a odtud do centra města.

CYKLOTRASY PRO REKREAČNÍ CYKLISTY

4) ZA BABIČKOU DO RATIBOŘIC
Charakteristika trasy: silnice 3. třídy
Délka trasy: 45 km
Výškový pro� l: 556 m
Typ kola: trekkingové, silniční
Start/cíl: Dvůr Králové nad Labem – náměstí T. G. 
Masaryka
Trasa: Dvůr Králové nad Labem – Žireč – Choustníkovo 
Hradiště – Kohoutov – Vyhnánov – Hajnice – Poruby – 
Hořičky – Ratibořice – Větrník – Chvalkovice – Vlčkovice 
– Choustníkovo Hradiště – Dvůr Králové nad Labem

Z náměstí se vydáme Palackého ulicí okolo kos-
tela k mostu Jana Palacha a odtud po silnici do 
Žirče po cyklotrase č. 24. Na konci cyklostezky 
se dáme doleva a  při příjezdu na křižovatku 
opět doleva. Na první křižovatce odbočíme 
vpravo a dojedeme do Choustníkova Hradiště. 
Dál pokračujeme po cyklotrase č. 4097, směr 
obce Kohoutov a Vyhnánov, po silničce údolím 
potoka Běluňka na okraj obce Hajnice. Zde od-
bočíme vpravo, směr Proruby a dál na Hořičky 
– na návsi je možnost občerstvení. 

Odměnou za dosavadní námahu je sjezd až do 
Ratibořic, kde si můžeme prohlédnout Babičči-
no údolí.

Na zpáteční cestu vyrážíme z parkoviště u zám-
ku po cyklotrase č. 4098, přes Větrník do obce 
Chvalkovice (dole v  zatáčce Krakonošova hos-
půdka). Dále po silnici do Vlčkovic, Choustníko-
va Hradiště a zpět do Dvora Králové nad Labem.

5) KRAJEM K. J. ERBENA
Charakteristika trasy: silnice 3. třídy
Délka trasy: 34 km
Výškový pro� l: 699 m
Typ kola: trekkingové, silniční
Start/cíl: Dvůr Králové nad Labem – náměstí T. G. 
Masaryka
Trasa: Dvůr Králové nad Labem – Zálesí – Doubravice – 
Zábřezí – Trotina – Miletín – Třebihošť – Zvičina – Lázně 
pod Zvičinou – Dolní Brusnice – Bílá Třemešná – Dvůr 
Králové nad Labem

Z náměstí zamíříme směr vlakové nádraží a až 
do vsi Zálesí pošlapeme cca 5 km stále do kop-
ce. Ze Zálesí do Doubravice pozor! Cesta se 

kříží s  hlavní silnicí. Po sjezdu zahneme hned 
za mostkem vpravo do prudkého, zato však ne-
dlouhého kopce a  pokračujeme směr Zábřezí, 
Trotina, Miletín.

Po prohlídce pamětihodností v  Miletíně zamí-
říme z  náměstí po silnici směr Lázně Bělohrad 
a hned za cedulí označující konec obce Miletín 
zahneme vpravo na Třebihošť. Stoupáme po sil-
ničce mírně do kopce. V Třebihošti u hospůdky 
U  Lípy odbočíme vlevo. Prudké stoupání nás 
dovede do zvičinského sedla. 

Poté šlapeme dál po silničce do obce Zvičina, 
odkud je to už jen malý kousek na samý vrchol, 
čnící nad krajinou ve výšce 671 m n. m. 

Z  vrcholu se vrátíme do obce Zvičina, kterou 
projedeme, a za ní zahneme po cyklotrase vpra-
vo. Příjemnou lesní asfaltkou po úbočí hory 
dojedeme do bývalých Lázní – dnes Hotel pod 
Zvičinou s možností občerstvení. Dále pokraču-
jeme do Dolní Brusnice a Bílé Třemešné, odkud 
dojedeme přímo do Dvora Králové nad Labem.

6) NA HRAD PECKA
Charakteristika trasy: silnice 3. třídy, místní komunikace
Délka trasy: 45 km
Výškový pro� l: 777 m
Typ kola: trekkingové, MTB
Start/cíl: Dvůr Králové nad Labem – náměstí T. G. 
Masaryka
Trasa: Dvůr Králové nad Labem – Nové Lesy – Bílá 
Třemešná – Dolní Brusnice – Horní Brusnice – Vidonice 
– Staňkov – Pecka – Borovnice – Borovnička – Mostek – 
Souvrať – Dolní Brusnice – Bílá Třemešná – Dvůr Králové 
nad Labem

Z náměstí se vydáme Palackého ulicí okolo kos-
tela k mostu Jana Palacha. Odtud pokračujeme 
po cyklotrase č. 24 do obce Nové Lesy. Neodbo-
číme vpravo po 24, ale jedeme přímo přes Bílou 
Třemešnou a Dolní Brusnici do Horní Brusnice. 
Na křižovatce u kostela se chytíme cyklotrasy č. 
4096 a ta nás dovede přes Vidonice a Staňkov ke 
kostelu v Pecce.

Po prohlídce hradu se vrátíme ke kostelu a po 
cyklotrase č. 4135 míjíme kemp a  koupaliště, 
kde se za horkého počasí můžeme osvěžit. Po-
kračujeme stoupáním do Borovnice. Přes Bo-
rovničku přijedeme do obce Mostek. Do Dvora 
Králové nad Labem dojedeme po silnici podle 
směrových tabulí přes Souvrať, Dolní Brusnici 
a Bílou Třemešnou.

CYKLOTRASY PRO SPORTOVCE

7) PŘES ZVIČINU NA SLUČÍ KAMENY
Charakteristika trasy: polní a lesní cesty, silnice 3. třídy
Délka trasy: 45 km
Výškový pro� l: 1033 m
Typ kola: MTB, trekkingové
Start/cíl: Dvůr Králové nad Labem – náměstí T. G. 
Masaryka
Trasa: Dvůr Králové nad Labem – Borovičky – Filířovice 
– Bílá Třemešná – Zvičina – Kal – Vidonice – Mostek – 
Debrné – Hájemství – Dvůr Králové nad Labem

Z centra se vydáme po červené TZ směr Boro-
vičky, Filířovice, Aleje a Bílá Třemešná. V Třemeš-
né od hospůdky U Kaiserů jedeme malý kousek 
po silnici na Doubravici a v  lese, hned po pře-
jezdu kolejí, odbočíme vpravo na neznačenou 
cestu, která nás vede zpočátku souběžně s tratí 
úbočím obcí. Cesta se vine lesem a stálé mírně 
stoupá. Pokud z  ní nikam neuhneme, dovede 
nás příjemně až do sedla Mezihoří na žlutou 
TZ. Odtud se po žluté TZ vydáme polní cestou 
vzhůru k lesu na rozcestí Perná, dál po zelené TZ 
do sedla pod Zvičinou a nakonec se vyšvihne-
me na samý vrchol Zvičiny – 671 m n. m. 

Po zaslouženém odpočinku následuje sjezd 
zpět po červené TZ k Vyšehradu a  po loukách 
k Bystřickému mlýnu. Dál pojedeme po červené 
do obce Kal. 

Z Kalu pokračujeme vpravo okolo kravína po ne-
značené polní cestě do údolíčka potoka Bystřice, 
okolo rekonstruovaného Vidonického mlýna do 
obce Vidonice. Tam najedeme na silnici, na které 
se dáme vpravo, a asi po 200 m cesty do kopečka 
pokračujeme v zatáčce vlevo po polní cestě, oko-
lo kostela. Stoupáme po polní cestě vzhůru k lesu 
(neznačeno), dokud nenarazíme na modrou TZ. 
Po ní se dáme vpravo, směr Mostek. Na cestě 
před hájovnou v  lese můžeme obdivovat snad 
50 mravenišť mravenců lesních na jednom místě.

Pokračujeme k  železniční stanici Mostek, kde 
se napojíme na žlutou TZ. Po ní jedeme dále do 
obce Přední Mostek, odkud nás čeká sjezd do 
údolí Labe, do obce Debrné. Zde přejedeme po 
silničním mostě na levý břeh a hned za mostem 
pokračujeme po žluté TZ prudce vzhůru. Jedná 
se o zhruba 500 m dlouhý velmi strmý úsek úvo-
zovou cestou lesem.

Po napojení na cyklotrasu se dáme vlevo, ale 
stále se držíme naší žluté TZ, která nás dovede 
ke krásným pískovcovým skalám v lese – Slučím 
kamenům – a do obce Hájemství. Odsud již po-
kračujeme stále z  kopce po cyklotrase č. 4088 
zpět do Dvora Králové nad Labem.

8) LABSKOU STEZKOU
Charakteristika trasy: cyklostezky, silnice 3. třídy
Délka trasy: 58 km
Výškový pro� l: 484 m
Typ kola: silniční, trekkingové
Start/cíl: Dvůr Králové nad Labem – náměstí T. G. 
Masaryka
Trasa: Dvůr Králové nad Labem – Žireč – Stanovice – 
Kuks – Jaroměř – Předměřice nad Labem – Neděliště 
– Trotina – Rodov – Velichovky – Hřibojedy – Stanovice 
– Žireč – Dvůr Králové nad Labem

Vyjedeme z  centra města směr Žireč a  Stanovi-
ce. Za mostem ve Stanovicích zahneme doprava 
a dáme se pěšinou podél Labe. V Kuksu se napojí-
me na cyklostezku č. 2, směrem na Jaroměř a Hra-
dec Králové. Stále se držíme značení a v Předmě-
řicích nad Labem zahneme vpravo na Neděliště. 
Zde se napojíme na cyklostezku č. 4362. Projede-
me Habřinu a Neznášov a dojedeme do Velicho-
vek. Na křižovatce pokračujeme stále rovně, směr 
Nouzov. Poté projedeme přes Litíč do Hřibojed 
(možnost návštěvy Braunova Betléma), odkud 
sjedeme z kopce do Žirče, a po cyklostezce č. 24 
dorazíme zpět do Dvora Králové nad Labem.

9) ZA VELKOU VODOU
Charakteristika trasy: cyklostezky, silnice 3. třídy, 
turistické trasy
Délka trasy: 43 km
Výškový pro� l: 617 m
Typ kola: trekkingové, silniční
Start/cíl: Dvůr Králové nad Labem – náměstí T. G. 
Masaryka
Trasa: Dvůr Králové nad Labem – Hřibojedy – Vilantice 
– Velký Vřešťov – Miletín – Bílá Třemešná – Dvůr Králové 
nad Labem

Z náměstí se vydáme Švehlovou ulicí po červené 
TZ ke kruhovému objezdu se surikatami. Zde prv-
ní odbočkou vpravo, po hlavní silnici, přejedeme 
most přes Labe a na kruhovém objezdu se lvem 
odbočíme třetí odbočkou vpravo směr Žireč.

Stále po červené TZ dojedeme do Sylvárova. 
Odsud stoupáme k železniční trati, kterou pod-
jedeme, a  v  lese se napojíme na cyklotrasu č. 
4133. Jedeme po lesní cestě vlevo až na křižo-
vatku se silnicí 3. třídy. Zde se napojíme na cyk-
lotrasu č. 4085 a pokračujeme po silnici vpravo 
vzhůru přes Hřibojedy (možnost návštěvy Brau-
nova Betléma) a stále po cyklotrase č. 4085 na 
Dubenec, Vilantice a  Velký Vřešťov (možnost 
koupání, občerstvení).

Velkým Vřešťovem projedeme rovně po silnici 
3. třídy. Neodbočujeme a za návsí na křižovatce 
pokračujeme po hlavní silnici rovně na Jeníkov. 
Před Maňovicemi se napojíme na cyklotrasu č. 
4135, která nás u osady Jeníkov dovede na kři-
žovatku s  cyklotrasou č. 4086, po níž se dáme 
vpravo do Miletína. Na náměstí pojedeme vle-
vo, směr Lázně Bělohrad, a  stále po cyklotrase 
č. 4086 pokračujeme přes Miletínské Lázně do 
Třebihoště.

V Třebihošti na návsi u motorestu U Lípy odbo-
číme vpravo směr Dehtov a  na další křižovatce 
vlevo. Po silnici dojedeme do Bílé Třemešné, pod-
jedeme železniční trať a na hlavní silnici se dáme 
vpravo do Dvora Králové nad Labem. Dále mů-
žeme pokračovat po silnici přes Nové Lesy, nebo 
se napojit na červenou TZ a přes Aleje a Filířovice 
dojet zpět do Dvora Králové nad Labem.
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