Nordic Walking neboli severská chůze je kondiční pohybová aktivita,
která má všestranný vliv na člověka a hlavně velice pozitivní vliv na
jeho zdraví. Pro všechny milovníky tohoto sportu, ale i pro milovníky
vycházek jsme připravili 5 tras, které vás zavedou na nejkrásnější
místa v okolí našeho města.
ČTZ
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ŽTZ
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červená turistická značka
modrá turistická značka
zelená turistická značka
žlutá turistická značka
neznačený úsek
značení místního okruhu

1 / SOUTĚSKOU JANOVSKÉHO POTOKA K LESNÍ PŘEHRADNÍ NÁDRŽI
Popis trasy: Z Husova náměstí pokračujeme po ČTZ ulicí Českých bratří. Cestou
míjíme barokní kapli sv. Jana Nepomuckého. Za mostem stoupáme vpravo
po chodníku podél silnice č. 14. Vyšlapeme po schodech až k rozcestníku Nad Táborem (0,9 km). Zde se vydáme směrem k obci Spy. Za prvním stavením odbočíme
doleva a jdeme polní cestou k lesu stále po ČTZ až k lesní studánce Husí krk
(2,5 km). Dál cesta vede soutěskou Janovského potoka (náročnější úsek, pět

přechodových lávek a pěšina ve stráni) až k lesní přehradě pod obcí Zákraví
(3,9 km). Zde opouštíme ČTZ. Pokračujeme doleva do obce Zákraví a zde se dáme
opět doleva. Projdeme okolo autobusové zastávky (směr Nové Město nad Metují)
a za posledním stavením po pravé ruce odbočíme doprava a po téměř zaniklé polní cestě s jabloněmi se vydáme k lesu. Pozvolna sestoupíme do Klopotovského
údolí a po přejití Bohdašínského potoka stoupáme lesní cestou kolem oplocení až
do obce Slavoňov (cca 6,5 km). Po MTZ pokračujeme k obci Blažkov. Asi po 300
m doporučujeme navštívit celodřevěný kostelík sv. Jana Křtitele. V Blažkově
za autobusovou zastávkou odbočíme doprava. Stále sledujeme MTZ, která nás lesem zavede k bývalým lázním Rezek. Odtud po MTZ až na okraj města, dále Rezeckou ulicí k mostu přes řeku Metuji. Za ním odbočíme vlevo. Dojdeme až k jezu
a ulicí Pod Výrovem stoupáme k ulici Českých bratří, která nás dovede zpět na Husovo náměstí.

Peklo

Český Betlém

Délka trasy: 11 km
Časový plán: 3,5–4 h.
Zajímavosti na trase: kaple sv. Jana Nepomuckého, kaňon Janovského potoka, slavoňovský kostelík sv. Jana Křtitele, kaple sv. Barbory na Rezku

2 / ČESKÝ BETLÉM
Popis trasy: Z Husova náměstí kolem Městské galerie Zázvorka na náměstí Republiky. Za sochou sv. Jana Nepomuckého odbočíme prudce doprava na schody, vedoucí pod skalní masiv a podél starého mlýna dojdeme po ZTZ na
Rezecký most (0,5 km). Odtud pokračujeme přes řeku Metuji a dál silnicí nahoru
k rozcestníku „Pod Hradištěm“, kde se napojíme na Novoměstský okruh (značený zelenou značkou), odbočíme doprava mezi domky a přijdeme k památnému
místu u Husovy lípy. Po odpočinku u Husova kamene sejdeme zpět na značenou
cestu a pokračujeme dál lesní cestou až přijdeme na Pavlátovu louku (letní
tábor). Odtud přejdeme přes Libchyňský potok a za lávkou vystoupáme rovně po
značeném okruhu lesem k bývalým lázním Rezek s kaplí sv. Barbory a léčivým pramenem. Z cesty nad budovou prudce odbočíme doprava a pokračujeme po
značeném okruhu lesní pěšinou do osady Ve Vilách. Jsme na nejvyšším bodě vycházky (400 m n. m. – 2,5 km). Stáčíme se doprava a podél zahrádek a krajem
lesa scházíme k letní základně KČT (3 km). Pokračujeme podél lesa, kopírujeme
pole a po 500 m se stáčíme doleva, kde krajem lesa přijdeme k pozůstatkům hradního příkopu zříceniny hradu Výrova. Odsud pokračujeme po ŽTZ ke kapličce Čtrnácti svatých pomocníků obklopené šesti kříži. Scházíme dolů k silnici
a odbočíme vpravo. Klopotovskou ulicí dojdeme k Rezeckému mostu. Za ním se napojíme na ČTZ, která nás dovede zpět na Husovo náměstí.

Údolí Janovského potoka

MÍSTNÍ TURISTICKÝ OKRUH (MTO)

TURISTICKÉ CÍLE V REGIONU

Místní turistický okruh je značen bílo-zelenou značkou složenou ze dvou trojúhelníků, kterou používá Klub českých turistů pro místní značení. Lze na něj nastoupit
v libovolném místě.
Popis trasy: smuteční obřadní síň v ul. Českých legií ♦ začátek zahrádkářské kolonie ♦ konec zahrádkářské kolonie (nad Michlovou uličkou) ♦ Staschody (1,6
km) ♦ TV převaděč Spy ♦ Dvořáčkova vyhlídka (2,3 km) ♦ Na Táboře, křižování s ♦ Na Žďárech, přes silnici č. 14 ♦ městské obůrky v Klopotově – souběh
se ♦ Klopotov rozcestí, dál jen po ♦ krmelec (4,7 km) ♦ okraj lesa (5 km,
411 m n. m.) ♦ autobusová zastávka – Vily ♦ Ve Vilách ♦ bývalé lázně Rezek
(6 km, 380 m n. m.), krátký souběh s
♦ Pavlátova louka (letní tábor), souběh se ♦ V Dubinkách ♦ Husova lípa (7,3 km) ♦ Na Hradčanech (7,5 km) ♦
opouštíme ♦ rybník Hradiště, chatová oblast (7,8 km, 303 m n. m.) ♦ zahrádkářská kolonie Na Bobečku, souběh s ♦ sokolovna / Komenského ♦ výchozí
místo: smuteční obřadní síň

Náchod – zámek / tel. 773 771 818, www.zamek-nachod.cz, 10 km
Pevnost Dobrošov / tel. 724 120 498, www.muzeumnachod.cz, 13 km
Jiráskova turistická chata na Dobrošově – rozhledna / tel. 725 506 540
www.jiraskovachata.cz, 14 km
Zámek Ratibořice / tel. 491 452 123, www.zamek-ratiborice.cz, 16 km
Babiččino údolí se Starým bělidlem / tel. 491 452 123, www.zamek-ratiborice.cz, 16 km
Pevnost Josefov / tel. 491 812 343, 775 976 499, www.pevnostjosefov.cz, 19 km
Železniční muzeum Výtopna Jaroměř / tel. 728 042 999, www.vytopnajaromer.cz, 26 km
Police nad Metují – muzeum stavebnice Merkur / tel. 491 541 262,
www.merkurpolice.cz, 27 km
Opočno – renesanční zámek / tel. 494 668 216, www.zamek-opocno.cz, 13 km
Deštné v Orlických horách – lanový park, půjčovna horských kol,
terénních bruslí, čtyřkolek, umělá stěna, rybaření /
tel. 720 959 121, www.lanovyparkdestne.cz, 19 km

Délka trasy: 9,6 km
Časový plán: 2,45 h.
Zajímavosti na trase: Dvořáčkova vyhlídka, městské obůrky v Klopotově, Ve Vilách,
bývalé lázně Rezek, Pavlátova louka

Městské lázně – Aquacentrum Hradec Králové / tel. 495 774 111, info@snhk.cz,
www.snhk.cz/lazne/
Plavecký bazén Rychnov nad Kněžnou / tel. 494 323 289, recepce@bazenrk.cz,
www.bazenrk.cz
Wodny Świat – Aquapark Kudowa-Zdrój / tel. +074 866 45 02, basen@kudowa.pl,
www.basenkudowa.pl

KO U PA L I Š T Ě
Jiráskovo koupaliště Náchod / tel. 703 388 089, sport.nachod@wo.cz,
www.sportnachod.cz
Krytý bazén Dobruška / tel. 494 629 530, bazen@mestodobruska.cz,
www.mestodobruska.cz
Koupaliště BOR Třebechovice pod Orebem / tel. 733 745 746, info@tstrebechovice.cz,
www.tstrebechovice.cz

Délka trasy: 5 km
Časový plán: 2 h.
Zajímavosti na trase: Husovo náměstí, Městská galerie Zázvorka, Husova lípa, Pavlátova louka, bývalé lázně Rezek s kaplí sv. Barbory, osada Ve Vilách s unikátními
prvorepublikovými stavbami, Juránkova vyhlídka, zřícenina hradu Výrova, kaple
Čtrnácti svatých pomocníků

AQUACENTRA

ZELENÁ CESTA DUSZNIKI ZDRÓJ

Slavoňovský kostelík

Klopotovské údolí

Duszniki-Zdrój – lázeňské město s lázeňskou kolonádou / www.duszniki.pl, 29 km
Využijte přírodní tělocvičnu „Zelená stezka“ v aleji Chopina. Skládá se z 20 stanovišť a 5 posilovacích strojů. Zacvičit si můžete kdykoliv individuálně, nebo s trenérem, každou sobotu od 10 h.
Start v aleji Chopina (vedle dětského hřiště).

3 / SENDRAŽ  ROZHLEDNA NA VARTĚ
Popis trasy: Od informačního centra na Husově náměstí kolem sochy Jana Černčického z Kácova doleva na Zadomí a po ČTZ k rozcestníku na Komenského třídě. Procházíme hlavní třídou, za hotelem Rambousek opouštíme ČTZ a odbočíme doprava
od Klosovy ulice. Asi po 200 m odbočíme doprava mezi domy a vcházíme do Jiráskových sadů, kde se zastavíme na Klosově vyhlídce. Odtud pokračujeme
po pravém okraji parku, až vyjdeme za sokolovnou na silnici (1,2 km), kde narazíme
na ČTZ. Po ní scházíme k řece Metuji, přejdeme přes silniční most, za kterým asi po
150 m odbočíme doprava na lesní cestu. Za lavičkou zahneme doleva a stoupáme
lesní neznačenou cestou až ke kravínu u obce Jestřebí (4,1 km). Tady odbočíme
doleva a pokračujeme po silnici vzhůru do obce Sendraž k turistickému rozcestníku (6,1 km). Tady se napojíme na MTZ a po ní stoupáme k rozhledně Na Vartě (7,1 km, 618 m n. m.). Od rozhledny pokračujeme přes vrchol po MTZ. Asi po
250 m MTZ odbočuje doprava (my ji opouštíme) a pokračujeme dál po cestě mírTURISTICKÉ INFORMACE POSKY TUJE
Městské informační centrum
Husovo nám. 1225
549 01 Nové Město nad Metují
tel.: 491 472 119
mobil: 731 627 741
e-mail: info@muzeum-nmnm.cz
www.infocentrum-nmnm.cz

Prodáváme: mapy a turistické průvodce,
pohledy, turistické suvenýry
Provozujeme: úschovnu kol, zavazadel,
půjčovnu holí pro nordic walking
Zajišťujeme: průvodcovskou činnost
Připravíme jedno i vícedenní program na míru !

www.novemestonm.cz

www.facebook.com/micnovemesto
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ným klesáním zpět do obce Sendraž na silnici. Tady odbočíme doprava a napojíme se na ZTZ. Před koncem obce sejdeme ze silnice doleva na polní cestu a po ZTZ
scházíme k lesu. Krajem lesa, a potom lesní pěšinou, přijdeme do obce Libchyně (10,1 km). Stále sledujeme ZTZ, procházíme obcí a za ní opět vcházíme do lesa.
Cesta vede údolím Libchyňského potoka (5 x přejdeme přes lávky) až přijdeme k letnímu táboru (12,9 km). Tady u odpočívadla opouštíme ZTZ, držíme se
po levé straně areálu, jdeme stále podél potoka a po lesní asfaltové cestě přijdeme k silnici. Zde narazíme na MTZ, která nás dovede zpět na Husovo náměstí.
Délka trasy: 15 km
Časový plán: 4,5 h.
Zajímavost na trase: Klosova vyhlídka, rozhledna Na Vartě, údolí Libchyňského potoka s pěti přechodovými lávkami, Pavlátova louka s rekreačním střediskem
Možnost občerstvení: hospoda U sv. Floriána na Sendraži

4 / PŘES PŘIBYSLAV DO PEKLA
Popis trasy: Od informačního centra na Husově náměstí
(socha Jana Černčického – zakladatele města) se dáme
po ČTZ. Procházíme kolem muzea, projdeme Zadomím kolem hradeb, míjíme rozcestník a pokračujeme Komenského ulicí. Procházíme hlavní třídou a asi 50 m za budovou
KB odbočíme doprava do Sokolské ulice a stoupáme k budově sokolovny (1,2 km). Tu míjíme vlevo a sledujeme
ŽTZ, která nás vede zástavbou rodinných domů k lesu. Cesta podél lesa nás vyvede k hlavní silnici (2,5 km), dál stoupáme po ŽTZ až do obce Přibyslav (4,5 km). V Přibyslavi
u turistického rozcestníku odbočíme doprava a pokračujeme až ke křížku, kde se cesty dělí. Tady je možnost odbočit doprava a po ŽTZ dojít na lesní vyhlídku Koníček
cca 500 m. Potom je třeba se vrátit zpět ke křížku a pokračovat prudkým klesáním po ZTZ do přírodní rezervace
Peklo, do které přicházíme po dřevěné lávce přes řeku Metuji (7 km). Zde je možnost odpočinku ve stylové restauraci Peklo (stavba od arch. Dušana Jurkoviče) nebo v přírodním areálu s dětským koutkem. V Pekle se napojíme
na ČTZ směr Nové Město nad Metují. Asi po 150 m odbočíme ze silnice doprava, po mostě přejdeme přes řeku Metuji a dál po ČTZ podél řeky až do města. U druhého mostu přes řeku Metuji se zastavíme u odpočinkového místa
s malou zvoničkou, ve které je vyřezán erb rodu Bartoňů.
Přejdeme přes třetí most a pokračujeme do města. Po 80
m můžeme sejít ze silnice doleva, podél zahrádkářské kolonie až na vrchol silnice (12 km), kde odbočíme doleva
do Jiráskových sadů. Držíme se po levém okraji parku
až dojdeme na Klosovu vyhlídku, odkud je nezapomenutelný výhled na skalnatý ostroh Husova náměstí s kostelem Nejsv. Trojice. Vyjdeme z parku, odbočíme doleva
(ul. Klosova) a podél hotelu Metuj přijdeme zpět na hlavní třídu, kde odbočíme zpět na Husovo náměstí.
Délka trasy: 14 km
Časový plán: 4,5 h.
Zajímavosti na trase: Husovo náměstí, Městské muzeum,
Zadomí (hradby) s výhledem do údolí Metuje, rozhledna
Koníček s úchvatným pohledem do 200 m hlubokého Pekelského údolí, přírodní rezervace Peklo na soutoku Metuje
a Olešenky, restaurace Peklo – původně mlýn z 16. století,
Klosova vyhlídka
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Možnost občerstvení: restaurace Peklo
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