zpět do obce a pokračujeme dále na Mezilesí a do Blažkova.
Zde musíme prudce zabočit doleva a dostat se do obce Slavoňov. Opět nás čeká stoupání a po 2,5 km dojedeme na křižovatku, kde se dáme vlevo. Mineme poutní místo Rokoli,
sjedeme kopec a napojíme se vpravo na cyklotrasu 4035.
Cyklotrasu opustíme po 2 km, odbočíme vpravo na Sněžné,
kde se vydáme po cyklotrase č. 4325 do Janova a Ohnišova. Z Ohnišova pokračujeme po silnici na Vanovku, Zákraví a dál směrem na Nové Město n. Met. Odbočíme vlevo
na Spy a po vystoupání kopce zahýbáme vpravo. Mineme
hřbitov, za kterým vede hlavní silnice Nové Město n. Met. –
Dobruška, kterou přejedeme a cyklotrasa č. 4059 nás povede přes Vršovku, Černčice až do Nahořan. Odtud se vracíme
podél přehradní nádrže Rozkoš do České Skalice.

ZAJÍMAVÁ MÍSTA NA TRASE
Autocamping Rozkoš – nabízí řadu vyžití přímo v areálu:
ubytování, koupání, letní kino, minigolf, saunu, dětský koutek, občerstvení, atrakce, motokros, rybolov, prodej rybářských povolenek, půjčovnu sportovních potřeb, loděnice,
výletní parník, aquazorbing a paintball.
Vodní nádrž Rozkoš – jedná se o 8. největší přehradu v ČR,
nádrž je v obci Šeřeč rozdělena tzv. Rovenskou hrází dlouhou 1,7 km, hráz není průchozí, u obce Spyta je opatřena
200 m betonovým přelivem.
Nové Město nad Metují – je
perlou mezi českými renesančními městy, nazývané
také „Český Betlém“ či „Brána Orlických hor“, městem
protéká řeka Metuje.
Náměstí v Novém Městě nad Met.

Zámek Nové Město nad Metují – je majetkem rodu Bartoň – Dobenín, ale veřejnosti
přístupný, dominantou je
věž Máselnice.
Městské muzeum Nové Město nad Metují – zrekonstruovaná barokní lékárna, historie města, řemesla podhůří
Orlických hor, fauna a flóra
na Novoměstsku a hodinky
Prim.
Galerie Zázvorka Nové Město nad Metují – obrazy novoměstských malířů, krátkodobé výstavy a vyhlídková věž.

Zámek v Novém Městě nad Metují

Sendraž – vyhlídková plošina telekomunikační věže se nachází ve výšce 28,3 m, celková výška rozhledny je 50 m, nachází se 618 m n. m.
Slavoňov – dřevěný roubený kostelík z roku 1553, vchodovou bránou na hřbitov je samostatně stojící zvonice.
Rokole – poutní místo s křížovou cestou a zázračnou
studánkou, ze které se dříve
napili 3 nevyléčitelně nemocní a uzdravili se, cesta

ČESKÁ SKALICE

Kostelík ve Slavoňově

poutníků směřujících do
Vambeřic.
Zákraví – přehrada s možností rybolovu.

Rokole

Občerstvení na trase:
Česká Skalice – více možností
Kleny – Motel Edison, Kleny 46, tel.: 498 100 046
Provodov-Šonov – Hostinec Ve Statku, Šonov 32,
tel.: 491 472 261
Nové Město nad Metují – více možností
Slavoňov – Restaurace Bětka, Slavoňov 10,
tel.: 491 472 491
Sněžné – Rekreační areál Horalka, Sněžné 1, tel.:494 408 996
Všeobecné informace:
Regionální informační centrum
Třída T. G. Masaryka 33, 552 03 Česká Skalice
tel.: 491 453 870, 773 578 112
e-mail: infocentrum@ceskaskalice.cz
www.ceskaskalice.cz; www.centrumrozvoje.eu
Informační centrum
Na Zadomí 1226, 549 01 Nové Město nad Metují
tel.: 491 472 119
e-mail: muzeum@muzeum-nmnm.cz
www.novemestonm.cz
Zdravotnická služba:
tel.: 155 nebo tísňová linka č. 112
Nemocnice Náchod, tel.: 491 601 208
nebo celodenní pohotovost, tel.: 841 155 155
Opravny kol:
Česká Skalice, Jaroslav Plíštil, mobil: 604 668 516
Česká Skalice, Kola Mikeš, mobil: 732 941 070
Vydala: Branka, o.p.s. Text: Petr Dušek.
Redakční rada: Ing. Vlastimil Hurdálek, Lenka Lembejová a Petr Dušek.
Foto: Petr Dušek a Miloš Kaválek.
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ZA KRÁSAMI PODORLICKA
Cyklotrasa č. 6

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
PŘEKRAČUJEME HRANICE

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF
prostřednictvím Euroregionu Glacensis

ZA KRÁSAMI PODORLICKA
V malebné krajině Podorlicka se nachází velké množství hradů, zámků, muzeí, galerií a přírodních zajímavostí. Podorlicko začíná vrchem Dobrošov u Náchoda a pokračuje přes
Třebechovice pod Orebem, Týniště nad Orlicí, Choceň, Ústí
nad Orlicí, Letohrad až k Jablonnému nad Orlicí a Lichkovu.
Tato středně náročná trasa nás zavede přes městskou památkovou rezervaci v Novém Městě nad Metují do obce
Sendraž, kde si můžeme udělat malou zacházku na místní
rozhlednu, která se nachází nad obcí, dále navštívíme celodřevěný kostelík ve Slavoňově a poutní místo Rokoli. Zpět se
budeme vracet přes malebné obce Podorlicka a podél přehrady Rozkoš.

Průběh trasy: silnice č. 33 Česká Skalice, nám, –
Kleny (3 km); cyklotrasa č. 4055 Kleny – Provodov-Šonov (6,5 km); silnice III. třídy Provodov –
Šonov – Vrchoviny (11 km); silnice č. 14 Vrchoviny
– Nové Město n. Met. (13,5 km); silnice III. třídy
Nové Město n. Met. – Sendraž – Mezilesí – Blažkov – Slavoňov (23,5 km); silnice č. 285 Slavoňov
– Rokole (25,5 km); cyklotrasa č. 4035 Rokole –
Janov (32,3 km); silnice III. třídy Janov – Bystré
(33,5 km); cyklotrasa č. 4325 Bystré – Ohnišov
(35 km); silnice III. třídy a č. 14 Zákraví – Spy (42
km); cyklotrasa č. 4059 Spy – Nahořany (52 km)
a podél Rozkoše zpět do České Skalice (59 km)
Předpokládaný čas bez zastávek: 5 hod.

4325

4325

POPIS TRASY
Z českoskalického náměstí se vydáme po hlavní silnici směrem na Náchod. Po 3 km sjedeme vpravo do obce Kleny a pokračujeme po cyklotrase 4055 do Provodova. Zde odbočíme
opět vpravo a jedeme do Šonova a Vrchovin, kde se dostane-

me na kruhový objezd a napojíme se na silnici do Nového
Města n. Met. Projíždíme celým městem. Asi 100 m pod náměstím u zrcadla odbočíme vlevo, přejedeme most a stoupáme do obce Jestřebí a Sendraž. Zde můžeme navštívit
rozhlednu, která je volně přístupná, ale nenachází se přímo
na trase, musíme si udělat krátkou zajížďku. Poté se vrátíme

