
Do polského Taszówa 

Délka trasy: 10,3 km, start i cíl na náměstí v Novém Hrádku 
Vhodná i pro sportovní kočárky 
Náročnost:  středně náročná vzhledem k délce a převýšení 
Celkové převýšení: 262 m 
Trasu lze absolvovat i na horském kole 
Popis trasy: Z náměstí v Novém Hrádku po červené TZ okolo rozhledny k 
bunkru Žižka (1,4 km). Zde opustíme červenou TZ a jdeme rovně. Po 150 
metrech odbočíme vpravo do lesa a přes vrch Šibeník (1,7 km) pokračujeme 
stále rovně, dokud nenarazíme na úzkou asfaltovou cestu (2,3 km), odbočíme 
vlevo po modré TZ a po dalších 400 metrech opustíme modrou TZ a odbočíme 
vpravo na cyklostezku (2,7 km). Po cyklostezce dojdeme ke státním hranicím s 
Polskem (3,5 km) a pokračujeme do obce Taszów (4,3 km). Připojíme se ke 
žluté TZ, projdeme Taszówem a po louce se dostaneme k lesu, kde se vrátíme 
zpět do ČR (5,3 km). Stále po žluté TZ  dojdeme k rekreačnímu středisku Policie 
ČR v části Nového Hrádku Dlouhé Rzy (7 km). Zde se dáme vpravo po silnici a 
po 100 metrech odbočíme opět vpravo na červenou TZ, po které se vrátíme 
zpět na náměstí v Novém Hrádku. 
Zajímavosti na trase:  
Rozhledna a informační centrum na Šibeníku. 
Naučná stezka skřítka Frymbulína u hranic s Polskem 
Polská obec Taszów ležící ve správním obvodu Lewin Klodzki, do roku 1945 na 
území Německa. Na konci  20. století téměř zapomenuté místo se stává 
vyhledávaným místem pro rekreanty, kteří milují klid a přírodu. 
Rekreační a školící zařízení Policie ČR Dlouhé Rzy – původně vily významného 
průmyslníka Bartoně z Dobenína postavené podle projektu Dušana Jurkoviče. 
Památník obětem 2. světové války odhalený v roce 1947 za přítomnosti 
ministra zahraničí Jana Masaryka, obnovený v roce 2013. 
Možnost občerstvení: Na trase je možné se občerstvit pouze na startu a v cíli 

v Novém Hrádku a v informačním centru na Šibeníku. 

 
 


