Stezka pro pěší a cyklisty HRADEC KRÁLOVÉ - JOSEFOV - KUKS
Město Smiřice

Město Jaroměř

Financováno z regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod.

Kuks

CELKOVÁ DÉLKA: 26 km
NÁROČNOST TRASY: lehká, vhodná pro
běžná kola, lze projet i s dětskou sedačkou
nebo vozíkem pro dítě
POPIS TRASY:
Labská stezka č. 2 prochází v Hradci Králové podél řeky Labe, cca 500 m od historického jádra a 1,5 km od vlakového nádraží
a terminálu hromadné dopravy.
Po značení se z centra města (u budovy Muzea východních Čech) cyklista dostane ke kamennému mostu na Pláckách, odkud je stezka vedena po levém břehu až do Předměřic nad
Labem. Zde se přejede přes jez na pravý břeh a dále se pokračuje do Lochenic.
U lochenického mostu se ze stezky odbočí vlevo na stávající komunikaci (přes železniční
přejezd) a na prvním odbočení se pokračuje vpravo – v tomto úseku se objíždí přírodní
rezervace Trotina.
Po stávající asfaltové komunikaci (opět železniční přejezd) se za mostkem přes říčku Trotina
najíždí na polní nezpevněnou cestu (tuto cca 300 metrů dlouhou část má do asfaltové podoby rekonstruovat Státní pozemkový úřad). Poté cyklista opět najíždí na asfaltovou stezku,
která pokračuje k mostu na soutoku Labe a Mlýnského náhonu.
Od soutoku Labe a Mlýnského náhonu vede stezka po pravém břehu Labe až k čistírně
odpadních vod ve Smiřicích po asfaltovém povrchu, odtud následuje cca 400 m po stávající
místní komunikaci, a pak dále až do zámeckého parku opět po novém asfaltovém povrchu.
Od parku stezka pokračuje po stávající komunikaci ke střelnici, kde nastoupá u jezu na hráz
na pravém břehu Labe. Odtud vede přes Černožice kolem loděnice, pod Semonicemi až
k čistírně odpadních vod v Jaroměři.
Od čistírny odpadních vod v Jaroměři vede stezka po stávající komunikaci, na jejím konci
vpravo přes železný most, pak kolem tenisového areálu, pak zpět přes most a po stávající
komunikaci výjezdem z města směr Rychnovek. Za zahrádkami před betonárnou se sjede
ze silnice vlevo na nový cementobetonový povrch směrem k průmyslovému komplexu
Karsit. Na konci úseku je vlevo přejezd mostu po stávající komunikaci, pak hned vpravo
podél řadových domů a za nimi se sjíždí uličkou dolů k Úpě.
Odtud stezka dovede cyklistu k podchodu pod silnicí I. tř. Hradec Králové – Jaroměř
a následuje po stávající komunikaci ke krematoriu. Za ním se sjede dolů z kopce kousek
po štěrkovém povrchu a dál vede po asfaltu na Heřmanice a Brod nad Labem ke Kuksu.
SJÍZDNOST PRO IN-LINE:
Stezka je sjízdná i pro in-line bruslaře s výjimkou těchto částí:
- úsek mezi Lochenicemi a Smiřicemi v délce 300 m – nezpevněná polní cesta
(bude rekonstruována)
- úsek v Jaroměři u tenisových kurtů v délce 700 m – štěrkový povrch
(aplikován z důvodu ochranného pásma pevnosti Josefov)
- úsek v Jaroměři u krematoria v délce 50 m – štěrkový povrch

Jaroměř
Josefov

Smiřice

Hradec Králové
V roce 2013 vydala Královéhradecká labská, o.p.s.
Text a foto: archiv prezentovaných subjektů.
Grafické zpracování: Ing. Vladimír Prachař.
Tisk: Integraf s.r.o.

Hradec Králové

Metropole Královéhradeckého kraje, ležící na soutoku Labe s Orlicí. Díky stavbám architektů
Gočára a Kotěry, ale i díky společenskému životu, město nese označení Salon republiky.
Z historických staveb městu vévodí gotická Katedrála sv. Ducha na Velkém náměstí a renesanční
Bílá věž, nejvyšší dominanta města (72 m). Město nabízí širokou možnost kulturně společenského a sportovního vyžití – cyklisté zajisté přivítají možnost poznat Hradecké lesy s rozsáhlou
sítí cyklostezek a naučných stezek včetně pohádkové.
Možnosti využití volného času v Hradci Králové:
 Muzeum východních Čech – www.muzeumhk.cz
 Bílá věž – www.bilavez.cz
 Labské kolesové parníčky – www.paroplavba.wz.cz
 Dětská železnice – www.nabreziparomilu.cz
 Turistický silniční hradecký vláček – www.dpmhk.cz
 Městské lázně – Aquacentrum – www.snhk.cz
 Městské lesy – www.mestske-lesy.cz
 Koupaliště Flošna – www.koupalisteflosna.cz
 Labyrint Divadla Drak – www.draktheatre.cz
 Vodní elektrárna Hučák – www.cez.cz/hucak

www.hradeckralove.org, www.calendariumregina.cz, www.nabrezihk.cz

Návaznost na další cyklotrasy:
trasa č. 24 – Labská stezka – směr Kunětická hora
– Pardubice
trasa č. 181 – přes Hradecké lesy k Holicím (jihovýchodním směrem) nebo přes místní část Stěžery na Nechanice
(západním směrem)
trasa č. 4197 – Krňovice – Třebechovice p. Orebem
trasa č. 4257 – Piletice – Opočno
Naše tipy na cyklovýlety v okolí:
Třebechovické muzeum Betlémů – www.betlem.cz – 15 km
Podorlický skanzen v Krňovicích – www.krnovice.cz – 15 km
Hrádek u Nechanic – státní zámek – www.hradekunechanic.cz – 20 km
Kunětická hora – státní hrad – www.hrad-kunetickahora.cz – 18 km
Šrámkův statek v Pileticích – www.sramkuvstatek.cz – 6 km
Další místa na trase:

Předměřice nad Labem – www.predmericenl.cz
Lochenice – www.obec-lochenice.cz

Smiřice

Návaznost na další cyklotrasy:
4252 – Velichovky – Žireč (Betlémská cesta)
4166 – Ledce – Třebechovice p. O. (a dále na Opočno)

Městu s 3 000 obyvateli dominuje skvost vrcholně barokního stavitelství zámecká kaple Zjevení Páně (vystavěna
1699–1711) s ojedinělým kompaktním, slohově jednotným
interiérem, jemuž vévodí oltářní obraz Petra Brandla Klanění
tří králů (1727). Za povšimnutí také stojí budova vlakového
nádraží, která je jedinou budovou v České republice postavenou ve stylu loveckého zámečku včetně tzv. zvířecího příkopu.

Naše tipy na cyklovýlety v okolí:
Hořiněves – muzeum, rodný dům V. Hanky – 10 km
Opočno – státní zámek – www.zamekopocno.cz – 20 km
Památník bitvy 1866 na Chlumu – www.chlum1866.cz – 12 km
Archeopark Všestary – www.archeoparkvsestary.cz – 13 km

Možnosti využití volného času ve Smiřicích:
 Zámecká kaple Zjevení Páně
– www. kaple. mestosmirice.cz
 Kulturní středisko Dvorana
– www.meks-smirice.regisweb.cz
 Veřejná sportoviště, skatepark
– www.mestosmirice.cz – odkaz Sport

Další obce na trase:
Černožice – www.cernozice.cz
Semonice (místní část Jaroměře) – www.jaromer-josefov.cz

www.mestosmirice.cz

Jaroměř - Josefov

Město parků a zahrad, historických památek a bohatých kulturních tradic.
Nejvýznamnější památkou města je gotický chrám sv. Mikuláše, historickému
náměstí s podloubím dominuje Mariánský sloup z let 1723–1727.
Součástí města je Josefov s bývalou císařskou pevností, vrcholným dílem
fortifikačního stavitelství, ve kterém se nachází nejrozsáhlejší obranný
podzemní systém v rámci střední Evropy. Město nabízí širokou možnost
kulturně společenského a sportovního vyžití.
Možnosti využití volného času v Jaroměři:
 Městské muzeum – Wenkeův dům – www.muzeumjaromer.cz
 Železniční muzeum výtopna Jaroměř - www.vytopnajaromer.cz
 Pevnost Josefov – www.pevnostjosefov.cz
 Muzeum magie Jaroměř – www.magickaloze.org
 První vojenskohistorické muzeum M. Frosta a muzeum W. Matušky
– www.muzeumhradecko.com
 Plavecký areál Jaroměř – www.bazenjaromer.wz.cz

www.jaromer-josefov.cz

Kuks

Obec je proslulá někdejším lázeňským areálem a barokními sochami
od M. B. Brauna. Rozsáhlý barokní komplex – ve své době jedny
z nejvýstavnějších lázní v Čechách – dal postavit majitel zdejšího
panství F. A. Špork. Do současnosti se dochovala jen část z bývalého
rozsáhlého areálu, budova Hospitalu dnes plní především muzeální
funkce a prezentuje historii v podobě expozic barokního umění
a vývoje lékárenství. Okolí Kuksu je proslulé krásnou přírodou,
historickými a uměleckými památkami a tím i bohatými možnostmi
pro výlety, odpočinek a zábavu.
 Hospital Kuks, Braunův Betlém – www.hospital-kuks.cz
 České farmaceutické muzeum v Kuksu
– www.ceska-apatyka.cz
 Naučná stezka Kuks – Braunův Betlém
 Rodinné muzeum historických vozidel
(Historic Car Museum Kuks)

Návaznost na další cyklotrasy:
4034 – Jaroměř – Nové Město nad Metují
4117 – (z Heřmanic) na Chvalkovice, odtud po trase 4098 do Ratibořic
4266 – Rasošky – Smržov – Černilov (dále Třebechovice, Hradec
Králové)
Naše tipy na cyklovýlety v okolí:
Nové Město nad Metují – zámek – www.zameknm.cz – 23 km
Ratibořice – zámek a Babiččino údolí – www.zamek-ratiborice.cz
– 19 km
Velichovky – lázně – www.velichovky.cz – 6 km
Česká Skalice – Muzeum B. Němcové, vodní nádrž Rozkoš
– www.ceskaskalice.cz – 18 km
Další místa na trase:
Heřmanice – www.obec-hermanice.cz
Někdejší poutní místo mezi Kuksem a Jaroměří, rodiště Albrechta z Valdštejna.V kostele sv. Máří Magdaleny se zachovaly náhrobky jeho rodičů.

Návaznost na další cyklotrasy:
2 (24) – Labská stezka – Dvůr Králové nad Labem –
Hostinné – Vrchlabí – pramen Labe
4098 – Choustníkovo Hradiště – Chvalkovice – Ratibořice
4116 – Slotov – Litíč – Velichovky
Naše tipy na cyklovýlety v okolí:
ZOO Dvůr Králové nad Labem – www.zoodvukralove.cz
– 10 km
Přehrada Les Království
– www.kralovedvorsko.cz/cs/prehrada-les-kralovstvi – 15 km
Zvičina – kostel svatého Jana Nepomuckého, Raisova turistická
chata s vyhlídkou – www.zvicina.eu – 21 km
Miletín – rodiště K. J. Erbena, Muzeum českého amatérského
divadla – www.miletin.amaterskedivadlo.cz – 18 km

CYKLOPOHODA ANEB CYKLODOHODA PROTI NEHODÁM
1. Dbejte na stav vašeho kola
a na jeho výbavu

Používejte odpovídající velikost kola, mějte
kolo funkční a seřízené s důrazem na brzdy.
Dbejte na povinnou výbavu a používejte
přilbu (do 18 let věku je povinná) a ochranné brýle.

4. Neblokujte cyklostezku
a respektujte její uživatele

Ať jste ve skupině nebo se svým zvířecím
miláčkem, snažte se, abyste neblokovali
pohyb ostatních uživatelů. Jezděte vpravo
za sebou – ne vedle sebe. Předjíždějte
s dostatečnou rezervou. Pamatujte, děti
a zvířata jsou nepředvídatelná.

2. Snažte se vidět a být viděni

Vizuální kontakt výrazně snižuje riziko
kolize – proto mějte na sobě a na kole
reflexní prvky a přinejmenším za snížené
viditelnosti buďte vždy osvětlení vpředu
i vzadu.

3.Vyhněte se alkoholu
a omamným látkám

Alkohol a omamné látky neužívejte před
jízdou, ale ani během ní, ohrožovali byste
tak sebe i ostatní.V případě postihu je na
vás pohlíženo stejně jako na řidiče motorového vozidla.

5. Buďte ohleduplní, předvídaví
a zodpovědní

Chovejte se k ostatním tak, jak chcete, aby
se chovali ostatní k vám.Všichni kolem vás
mohou kdykoli chybovat. Cesta před vámi
nemusí být volně průjezdná – nevjíždějte
bezhlavě tam, kam nevidíte. Dejte si pozor
na přijíždějící a předjíždějící vozidla. Neničte vybavení stezek ani jejich povrch.
Udržujte čistotu. Respektujte soukromý
i veřejný majetek – stezky jsou veřejně
přístupné, avšak často vedou místy, která
jsou soukromým vlastnictvím.

6. Komunikujte s okolím

V případě jakékoliv změny směru dávejte
včas znamení paží a ujistěte se, že jej
ostatní zaregistrovali. Sledujte stav vozovky,
koleje, příčné prahy či mříže kanálů a v případě potřeby se jim včas vyhýbejte.
Vyvarujte se poslechu hlasité hudby či telefonování a psaní SMS za jízdy. Nepoužívejte
sluchátka, neuslyšíte výstražná znamení.

7. Jezděte při pravém okraji
a s rozestupy

Ve vozovce i na stezce jezděte vpravo,
přitom ale dodržujte bezpečný odstup od
překážek, zejména od parkujících automobilů. Dávejte pozor na vystupující – otevřené dveře. Při jízdě ve skupině jezděte za
sebou s dostatečnými rozestupy a ve velké
skupině se rozdělte na několik menších.

8. Kolo zamykejte s rozmyslem

Bytelným zámkem připoutejte kolo k pevnému objektu a na dobře viditelném místě
a to současně za rám a alespoň přední kolo
(zadní se hůře demontuje).

9. Dávejte pozor
na mrtvé úhly

CYKLISTICKÉ DESATERO

www.revitalizacekuks.cz, www.kuks.cz

Především řidič rozměrnějšího vozidla
(autobus, nákladní vozidlo), které začíná
odbočovat nebo např. vyjíždět ze zastávky,
kvůli mrtvému úhlu ve zpětném zrcátku
prakticky nemá šanci cyklistu vedle svého
vozidla vidět. Proto nepodjíždějte
odbočující vozidla a neobjíždějte
zleva vozidlo, které signalizuje, že
se rozjede. Rozměrnější vozidla při
zatáčení také někdy vybočují do stran.

10. Kolizi se zraněním
nahlaste

Pokud dojde ke kolizi se zraněním nebo
podezřením na zranění, okamžitě ji
telefonicky nahlaste. Přivolejte na místo
Policii ČR (tel. 158), v případě závažnějšího zranění také záchrannou službu
(tel. 155), kde v případě potřeby dostanete také instrukce pro nejnutnější pomoc
zraněným. Nebo volejte integrovaný
záchranný systém číslem 112, kde
dokáží identifikovat vaši polohu.

