
Podél Olešenky do Pekla a na sendražskou rozhlednu 

Délka trasy: 13,4 km, start i cíl na náměstí v Novém Hrádku 
Stoupání na Sendraž není vhodné pro kočárky. 
Náročnost:  Náročná vzhledem k celkové délce, značnému převýšení a stoupání z Pekla na 
sendražskou rozhlednu 
Celkové převýšení: 389 m 
Trasa není vhodná pro cyklisty 
Popis trasy: Z náměstí v Novém Hrádku jdeme po červené TZ do části Nového Hrádku 
zvané Doly (1 km). Za osadou vejdeme do lesa a podél říčky Olešenky stále po červené TZ 
do Pekla (6,3 km). V Pekle odbočíme prudce vlevo a po modré TZ začneme stoupat 
k sendražské rozhledně. Na 2,2 km zdoláme téměř 300 výškových metrů. Od rozhledny 
(8,5 km) sejdem stále po modré TZ do obce Sendraž (9,5 km), kde odbočíme vlevo a po 
silnici dojdeme do Mezilesí. Po ujití 200 metrů mezi domy odbočíme (10,7 km) vlevo a 
pokračujeme po polní cestě kolem fotbalového hřiště a k samotě Zajčina. Za touto 
samotou přijdeme na asfaltovou cestu (11,7 km), kde se dáme vlevo a po ujití 150 metrů 
tuto asfaltovou cestu opustíme a půjdeme lesem po původní jediné přístupové cestě 
k Novému Hrádku k výzkumnému ústavu Akademie věd (12,5 km). Zde přejdeme na 
zelenou TZ, po které podél sjezdovky dojdeme do cíle na náměstí v Novém Hrádku. 
Zajímavosti na trase:  
Peklo - osada s restaurací (bývalý mlýn) od Dušana Jurkoviče 
Rozhledna Sendraž – železná konstrukce mobilního operátora vysoká 50 m. Vyhlídková 
plošina ve výšce 28,3 m, 145 schodů. Celoročně volně přístupná. Kruhový rozhled do 
širokého okolí. 
Bydlo – farma zvířat, zážitek především pro děti 
Bývalá hospoda Dupačka – slavná krčma u dřívější hlavní cesty na Nový Hrádek, vyhořela 
v r. 1897 a nebyla již obnovena 
Opravený most ze 14. století u výzkumného ústavu AV 
V dosahu trasy zřícenina hradu Frymburk a naučná stezka pro děti – okruh hradní 
Možnost občerstvení: Na trase je možné se občerstvit na startu a v cíli v Novém Hrádku a 

v restauraci nebo v kiosku v Pekle. 

 
 


