
Vítejte v Českém Betlému – v Novém Městě nad Metují. Pokud jste přijeli 

na kole nebo s kolem a máte zájem poznat krajinu v podhůří Orlických hor či 

Kladského pomezí ze sedla tohoto jedinečného dopravního prostředku, do-

volujeme si vám nabídnout 4 trasy – náročnější i méně náročné, které vás 

provedou nejzajímavějšími místy bližšího i vzdálenějšího okolí Nového Měs-

ta nad Metují.

1 / DUSZNIKIZDRÓJ DUŠNÍKY  

POLSKÉ PARTNERSKÉ MĚSTO NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ

N. Město n. Met. (1) ↑ 5 km, silnice III/285 – Slavoňov, kostel (28) ↑ 2 km, 

silnice III/285 – Rokole, poutní místo (29) ↑ 9 km, cyklo 4035 – Olešnice 

v Orl. h., nám. (30) ↑ 4 km, cyklo 4035 Čihalka, st. hranice (31) ↑ 2 km 

cyklo černá !!, lesní a polní cesta – silnička nad Dušníky (32) ↑ ↑ 4 km, cyk-

lo modrá, místní komunikace – Dušníky, nám. (33) ↑ 1 km, silnice – křiž. 

směr Jeleniów (34) ↑ ↑ 14 km, cyklo modrá (špatně značeno!), silnice – 

Kudowa-Zdrój (Chudoba), centrum (38) ↑ 1 km, cyklo zelená, Čermná, kost-

nice (39) ↑ 1 km, cyklo červená – st. hranice Malá Čermná (40) ↑ 3 km, 

cyklo 4020 – Velké Poříčí, cyklo 22 (41) ↑ 8 km, cyklo 22 – Náchod, Drtinovo 

nám., cyklo 4034 (43) ↑ 10 km, cyklo 4034 – Nové Město nad Metují, nám.

64 km dlouhá, náročná trasa, v polských úsecích Orlických hor ne vždy a pro 

každého sjízdná! – je vhodná jen pro horská kola.

Při delším sportovně-rekreačním pobytu v Novém Městě nad Metují byste chybova-

li, pokud nenavštívíte lázeňská města v Polsku. S podporou EU v posledním desetile-

tí rozkvetla a mají se čím pochlubit. Ještě předtím, než překonáte hřeben Orlických 

hor v sedle Čihalka, můžete si při jízdě do partnerského města Nového Města nad 

Metují – Dušník prohlédnout dřevěný kostel ve Slavoňově a krátce se zastavit také 

2 / NOVOMĚSTSKO Z ROZHLEDNY NA SENDRAŽSKÉM KOPCI

N. Město n. Met. ↑ 6 km, cyklo 4034 – Peklo ↑ 8 km, cyklo 4035 – Roko-

le ↑ 2 km místní komunikace – Bydlo (4), Mezilesí (5) 1 km, ↑ III/28522 

– Sendraž ↑ 1 km polní a lesní cesta, modrá pásová značka pro pěší – roz-

hledna na Sendražském kopci ↑ 1 km lesní, polní cesta – zpět Sendraž ↑ 

5 km, III/28522 – Jestřebí, N. Město n. Met.

24 km dlouhá, středně náročná trasa, vhodná pro horská a trekingová kola.

Trasa vás nejprve zavede hlubokým údolím řeky Metuje k turistické útulně (koordi-

náta GPS 2) postavené majitelem novoměstského zámku Josefem Bartoněm z Do- 

benína podle projektu Dušana Jurkoviče z počátku 20. století. Proti toku Olešenky, 

levostranného přítoku Metuje, poté vystoupáte zalesněným údolím k významné-

mu poutnímu místu v Rokoli (3), načež vás asfaltové silnice přivedou až do obce 

Sendraž (6). V závěru nejnáročnější části stoupá-

ní dojedete polní a lesní cestou až k příhradové-

mu stožáru Vodafone (7) na vrcholu Sendražské-

ho kopce. Vyhlídková plošina v půlce roz-

hledny vám umožní za hezkého počasí 

zhlédnout panorama Orlických hor na vý-

chodě a Krkonoš na severozápadě. Zrcad-

lící se vodní hladina vás upozorní na přehradu 

Rozkoš a dobře viditelný zámek vyčnívající ze ze-

leně stromů na střed Nového Města nad Metují.

Ten nejlepší požitek z jízdy na kole máte 

právě před sebou, protože vás již čeká jen 6 

km dlouhý sjezd ze Sendražského kopce přes Jes-

třebí do Nového Města nad Metují.

Zastávky na občerstvení: Peklo, Sendraž

v poutním místě Rokole. Na hraničním přechodu Čihalka jen přejdete na polské 

straně silnici a čeká vás zpočátku velmi prudký a celkově 2 km dlouhý sjezd po měk-

ké rozbrázděné lesní a pozdějí polní cestě (černá pásová cyklotrasa) až na asfalto-

vou silnici. Modrá cyklotrasa vás poté dovede do centra lázní až pod náměstí. Kro-

mě lázní nabízí Dušníky např. prohlídku muzea papírenství.

Při cestě zpět vystoupáte na kole na hřeben polského národního parku Stolové ho-

ry do obce Kulin Kłodzki (Kladský Kulin) a poté vás dlouhým sjezdem trasa dovede 

až do lázní Chudoba na samé hranici s ČR. Jejich výsadou jsou upravené budovy, 

ulice plné zeleně a květin, rekonstruovaný lázeňský park s prameny minerálních 

vod a Aqua Park Wodny Świat se slanou vodou v bazénech. Na doporučené trase 

z Chudoby přes Czermnou (Čermnou) do Malé Čermné (ČR) pojedete ve středu 

Čermné kolem kostnice, kterou vám rovněž doporučujeme k prohlídce.

Zpáteční jízda bude pohodlná a příjemná. Provede vás po nových cyklostezkách 

údolím řeky Metuje do Velkého a Malého Poříčí, Náchoda a Pekla. Závěrečný 5 km 

úsek z Pekla do Nového Města nad Metují již pro vás nemusí být neznámou.

Zastávky na občerstvení: Slavoňov, Olešnice v Orl. horách, Čihalka, Dušníky, Chu-

doba, Malá Čermná, Běloves, Náchod, Ostrovy, Peklo

S P O R T O V N Í  A K T I V I T Y

Sportovní stadion generála Klapálka, ul. 28. října 943
Pronájem fotbalových hřišť s přírodním i umělým trávníkem, volejbalový a tenisový 
antukový kurt, atletická dráha, sektory s umělým povrchem, posilovna a závěsný kuželník, 
pétanque. Provozní doba: po–ne 9–21 h. nebo dle domluvy. Telefonické objednávky, 
rezervace 491 474 270. K dispozici je dětské hřiště a příjemná restaurace s venkovním 
grilem. Další informace na: www.sportklub.cz

Sportovní hala, ul. 28. října / Pronájem tenisových, squashových, badmintonových 
kurtů. Provoz: po–pá 8–22 h., so–ne 9–21 h. Pouze na objednání minimálně 2 hodiny 
předem na tel. 775 770 700. Fitness – provozní doba na: www.sportovnicentrum.cz

Krytý bazén, sauna, ul. 28. října 415
Informace na: www.svet-deti.cz, tel. 608 146 654, 776 321 263

BOWLING Na Rychtě / tel. 777 589 115, 491 541 120

A D R E N A L I N

Inline bruslení / Nové Město nad Metují–Nahořany / 2,6 km – málo frekventované 
silnice – převýšení 20 m. Z Pekla u Nového Města nad Metují do Náchoda / 3,6 km – 
cyklostezka – převýšení 40 m. Popis obou tras najdete na: www.infocentrum-nmnm.cz 
(zážitky & relax)

Horolezci / Přírodní horolezecká oblast HIS, která se nachází u řeky Metuje, blízko 
centra města. 100 sportovních cest (klasifi kace II – VIII UIAA), výška od 7 do 15 metrů.
V oblasti je místo pro posezení a dětský koutek s houpačkami, lanovkou, šplhacím lanem, 
atd. Umělá horolezecká stěna PLECHOVKA Boulder, ulice Českých legií.
Další informace na: www.hovrch.info, tel. 604 821 625

Aeroklub Nové Město nad Metují, o. s., Nahořanská 483
Nabízí lety pro veřejnost nad malebnou krajinou Kladského pomezí, Orlických hor a Krko-
noš. Zájemci mají možnost pilotovat pod dohledem zkušeného instruktora bezmotorové 
letadlo nebo motorový větroň. Milovníci adrenalinu mohou využít tandemový seskok, 
absolvovat výcvik v seskoku padákem, nebo letecký výcvik.
Další informace na www.aknm.cz, tel. 491 474 424, 604 418 257, 603 803 928

R E L A X A C E

Fitness & Wellness Rajská zahrada, Komenského 70
Nabízí cvičení v příjemném prostředí s vysokým komfortem služeb, součástí fi tness centra 
je wellness a masážní studio. Provozní doba: po–ne 9–21 h. K dispozici Fitbar.
Další informace na: www.hotelrajskazahrada.cz, tel. 773 777 773

EDEN Relax, Na Bořetíně 125 / Nabízí relaxační a redukční cvičení, wellness, solária.

Další informace na: www.eden-relax.cz, tel. 777 610 954
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CYKLOVÝLETY

3 / MĚSTEM F. L. VĚKA DO OPOČENSKÉ OBORY A ZÁMKU

Nové Město nad Met. (1) ↑ 11,5 km, místní komunikace – Chlístov, silni-

ce IV/20952 – Val (19), silnice III/298 – Dobruška, náměstí (20) ↑ ↑ 6,5 

km, silnice IV/29849 (21) – Mělčany, polní (22), lesní cesta a cyklo 4353 – 

Podchlumí (23), cyklo 4350 – Trnov, Záhornice ↑ 3 km, cyklo 4351 – roz-

hledna Osičina (24) ↑ 3 km, cyklo 4355 – Přepychy (25) ↑ 4 km, silnice 

III/304 – Opočno, zámek (26) ↑ 7 km, silnice III/304 – Pohoří, Bohuslavice n. 

Met. ↑ 7 km, silnice III/308 N. Město n. Met.

42 km dlouhá, středně náročná trasa pro horská a trekingová kola (s výjim-

kou sjezdu z Osičiny)

S Dobruškou se jistě každému vybaví televizní seriál natočený podle románu A. Jirás-

ka F. L. Věk. K prohlídce vás zve rodný domek Františka Ladislava Heka (F. L. Věka) 

s expozicí přibližující život našich předků v 19. století, stejně jako symbol města 

a dominanta náměstí – radniční věž s vyhlídkou, v jejímž vstupním prostoru je u-

místěna stálá expozice světoznámého malíře Františka Kupky věnovaná jeho nej-

ranějším dílům. Do Opočna nepojedete přímo, ale vedlejšími silnicemi postupně 

vystoupáte na vrchol Osičiny. Z vyhlídkového ochozu příhradového stožáru uvidíte 

před sebou nikde jinde se neopakující panorama celého pásma Orlických hor. Po-

zor na prudký sjezd po lesní cestě (cyklo 4355) z Osičiny do Přepych! 

V Opočně doporučujeme procházku opočenskou oborou, která má rozlohu dva a půl 

kilometru čtverečného a žije v ní na 200 kusů mufl onů, daňků a jelenů sika a také 

návštěvu zámku, jehož unikátem je rozsáhlá sbírka historických zbraní, patřící k nej-

významnějším v České republice. Posledních 14 km zpět do Nového Města nad Me-

tují mírně zvlněným terénem po silnicích by vás od prohlídky doporučených cílů 

výletu nemělo odradit.

Zastávky na občerstvení: Dobruška, Opočno, Pohoří, Bohuslavice n. Met.

4 / KOLEM ROZKOŠE DO RATIBOŘIC

ZA „BABIČKOU“ B. NĚMCOVÉ

N. Město n. Met. (1) ↑ 6 km, polní asfaltová cesta 

– rozcestí U Nahořan (8) ↑ 1 km, cyklo 4059 – Na-

hořany, Lhota u Nahořan (9) ↑ 4,0 km, cyklo 4058 

– Šonov u N. Města n. Met. (10) ↑ 8 km, cyklo 4055 

– zámek Ratibořice (11) ↑ 3 km, okruh cyklo modrá 

– Panský hostinec, Staré Bělidlo (12), Viktorčin splav, 

Bílý most (13), zámek Ratibořice ↑ 5 km, cyklo mod-

rá pásová – Muzeum Boženy Němcové, Barunčina 

škola, náměstí Česká Skalice ↑ 4 km, silnice II/304 

– Velká Jesenice (16) ↑ 4 km, cyklo 4058 – Šestajovi-

ce (17) ↑ 13 km, cyklo 4034 – N. Město n. Met. (1)

48 km dlouhá profi lově nenáročná trasa vhodná 

pro trekingová kola.

Nešetřete čas a věnujte ho kulturním a přírodním památ-

kám, ke kterým vás trasa přivede. Kdo si chce připomenout 

„Babičku“, může si vybrat k návštěvě kterékoli místo spjaté 

s tímto nejznámějším literárním dílem Boženy Němcové 

a dozvědět se více také o životě spisovatelky v České Skali-

ci v muzeu B. Němcové (14) nebo v Barunčině škole (15).
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Cyklotrasa vede romantickým ratibořickým údolím podél řeky Úpy. Dále můžete po-

kračovat údolní nivou řeky Metuje po cyklotrase 4034 do Nového Města nad Metují.

Zastávky na občerstvení:

Zlíč, Panský hostinec, parkoviště u zámku v Ratibořicích, Česká Skalice, náměstí

T U R I S T I C K É  I N F O R M A C E  P O S K Y T U J E

Městské informační centrum Prodáváme: mapy a turistické průvodce, 
Husovo nám. 1225 pohledy, turistické suvenýry
549 01 Nové Město nad Metují Provozujeme: úschovnu kol, zavazadel,
tel.: 491 472 119 půjčovnu holí pro nordic walking
mobil: 731 627 741 Zajišťujeme: průvodcovskou činnost
e-mail: info@muzeum-nmnm.cz Připravíme jedno i vícedenní program na míru !
www.infocentrum-nmnm.cz

www.novemestonm.cz www.facebook.com/micnovemesto

Sejměte QR kód a zobrazte si jednotlivé trasy na interaktivní mapě (nabídka LINIE).
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