
Na Rzy a Dlouhé malebnou krajinou s krásnými výhledy 

Délka trasy: 8,1 km, start i cíl na náměstí v Novém Hrádku 
Vhodná i pro sportovní kočárky 
Náročnost:  lehká až středně náročná vzhledem k převýšení 
Celkové převýšení: 200 m 
Trasu lze absolvovat i na horském kole 
 
Po trase jsou velmi pěkné výhledy – nejprve do krajiny k Hradci Králové, poté na Orlické hory. Procházka vede 

většinou po krásných loukách se vzácnými rostlinami. Nezapomenutelné jsou například bledulové louky na Rzech 

v období časného jara. 

 
Popis trasy: Z náměstí v Novém Hrádku po žluté TZ kolem lípy u Izidora na silnici č. 285 do Olešnice (1,8 km). Zde 
opustíme žlutou TZ , zahneme doleva a po 400 metrech chůze po silnici odbočíme doprava k bývalému Čížkovu 
mlýnu (2,2 km). Po dalších 100 metrech zahneme doleva a okolo nově opravené zvoničky na Rzech (2,6 km) 
dojdeme téměř až k silnicí. Před ní se u čp. 159 (2,9 km) dáme doprava (zdánlivě po soukromém pozemku, ale 
jdeme po obecní cestě), přejdeme po úzké železné lávce říčku Olešenku a pokračujeme mezi loukami na polní cestu 
(3,2 km), kde zahneme doprava a pokračujeme 300 metrů mezi krásnými roubenými staveními. Poté, co mineme 
poslední stavení po levé ruce (3,5 km), odbočíme doleva do lesa a jdeme dalších 300 metrů podél potůčku, až 
vyjdeme z lesa ven. Zde zahneme mírně doprava a přes louku po vyšlapané pěšině dojdeme na cestu, kde 
odbočíme vlevo (4 km) a připojíme se k zelené TZ, kterou však po dalších 300 metrech opět opustíme, když u nově 
opravného pamětního kříže odbočíme doprava (4,3 km) a po půl kilometru dojdeme opět k silnici do Olešnice (4,8 
km). Zde odbočíme doleva, připojíme se k červené TZ a kolem bývalého Zelinkova mlýnu (dnes školící středisko 
Policie ČR) (5 km), bývalé školy na Dlouhém (5,8 km) a rozhledny s infocentrem (7 km) dorazíme do cíle zpět na 
náměstí v Novém Hrádku. 
Zajímavosti na trase:  
Lípa u Izidora (1,3 km) - krásná monumentální lípa. Její stáří se odhaduje na 350 let. Památný strom je ve velice 

dobrém stavu. Lípa u Izidora, jak ji tu každý zná, se v roce 2002 umístila na třetím místě v celostátní soutěži Strom 

roku. U stromu se nachází kamenný křížek. V roce 1882 ho zde nechali postavit manželé Roubalovi z nedaleké 

chalupy. Podle legendy pan Roubal v blízkosti lípy oral pole. Když ho přemohla únava, na chvilku si zdřímnul. Ve snu 

se mu zdálo, že jeho volské spřežení převzal anděl a sám pokračoval v orbě. Jaké to bylo pro pana Roubala 

překvapení, když se probudil a pole bylo zoráno. Z vděčnosti a na stvrzení zázraku nechali manželé Roubalovi pod 

lípou postavit zmíněný křížek. Na jeho podstavci je výjev s andělem orajícím pole. Křížek je zasvěcen svatému 

Izidorovi, patronu rolníků. 

Zvonička na Rzech (2,7 km) – v okolí zvoničky a dále na Rzech jsou mokřadní louky, které jsou zjara posety 

kobercem bledulí a dále pak zde roste např. hlaváček jarní a v létě i vzácná masožravá rosnatka okrouhlolistá – na 

km 3,7 je naučný panel, kde se lze dozvědět více. 

Zelinkův mlýn (5 km) – nyní školící středisko Policie ČR, stavby od Dušana Jurkoviče a pomník obětem nacismu 

odhalený Janem Masarykem 

Rozhledna a infocentrum na Šibeníku – volně přístupná rozhledna o celkové výšce 47 m s plošinou ve výšce 32 m a 

183 schody. 

 

Možnost občerstvení: Na trase je možné se občerstvit pouze na startu a v cíli v Novém Hrádku a v turistickém 

infocentru (prodejní automaty). 

 
 


