
Křížová cesta - patnáct zastavení utrpení a naděje 

Délka trasy: 2,2 km, start i cíl na parkovišti u rozhledny na Šibeníku u Nového Hrádku 
Vhodná i pro sportovní kočárky 
Doporučení: v době otevírací doby infocentra se zde můžete zastavit pro informační materiály ke křížové cestě  
Náročnost: nenáročná 
Celkové převýšení: 70 m 
 
Popis trasy: Z parkoviště u rozhledny, kde je úvodní informační tabule, se vydáme po červené turistické cestě 
(Jiráskova cesta), kde je umístěno prvních sedm zastavení. Po jednom kilometru dojdeme na úzkou asfaltovou silnici, 
po které se vydáme vlevo do kopce. Po 350 metrech přijdeme k památké lípě u bývalé Čtvrtečkovy hospody. Zde 
odbočíme opět vlevo na polní cestu, na které vzápětí narazíme na zastavení č. VIII. U devátého zastavení je lavička a 
vyhlídkové místo a dále pokračujeme do lesa, kde se u lesní cesty nachází zastavení číslo X až XIV. Poslední patnácté 
zastavení je u východu z lesa, kde je možné se pokochat půvabnými výhledy do kraje. Poté dojdeme posledních 200 
metrů zpět na parkoviště u rozhledny. 
 
Zajímavosti na trase:  
Krásné výhledy - nejprve na Orlické hory a do údolí Olešenky, ke konci cesty pak na Krkonoše a do téměř celého 
královéhradeckého kraje 
Na trase jsou dvě památné lípy. 
Cesta prochází částí Nového Hrádku zvanou Dlouhé-Rzy, kolem bývalé školy a bývalé hospody. Na konci 19. století zde 
žilo 390 osob v 66 staveních. Ve 20. století nastal velký úbytek obyvatel směrem do větších měst, takže začátkem 21. 
století (2001) zde trvale žilo již jen 32 lidí. Většina domů nyní slouží k rekreaci. 
Trasa vede kolem nejvyššího bodu katastru Nového Hrádku na vrchu Šibeník v nadmořské výšce 674 metrů. 
 
Vznik křížové cesty 
S myšlenkou vytvořit patnáct zastavení utrpení a naděje přišel v roce 2020 občan Nového Hrádku a zároveň učitel 
Střední školy řemeslné v Jaroměři pan Miloš Tichý. Symbolikou celé křížové cesty jsou ruce, které mají představovat 
řemesla, jež byla u jejího zrodu. Autorem ztvárnění jednotlivých zastavení je učitel odborného výcviku na Střední škole 
řemeslné v Jaroměři pan Zdeněk Vítek. Na realizaci se společně s městysem Nový Hrádek podílely čtyři střední školy: 
- Střední škola řemeslná Jaroměř se postarala o výrobu křížů, kování a keramických částí. 
- Gymnázium Jaroslava Žáka Jaroměř vytvořilo texty na informačních tabulích a krátké úvahy k jednotlivým zastavením. 
Jsou úžasné. Autorům se podařilo implementovat biblické texty na naši dobu. 
- Česká lesnická akademie Trutnov dodala dřevo na samotnou výrobu křížů. 
- Střední průmyslová škola Otty Wichterleho z Hronova zpracovala grafickou podobu. 
Spoluprací všech těchto subjektů tak vzniklo místo k zamyšlení a rozjímání nejen pro věřící.  
 

 


