
Pouť do Rokole za léčivou vodou 

Délka trasy: 6,5 km, start i cíl na náměstí v Novém Hrádku 
Vhodná i pro sportovní kočárky 
Náročnost:  lehká až středně náročná vzhledem k převýšení 
Celkové převýšení: 160 m 
Trasu lze absolvovat i na horském kole 
Popis trasy: Z náměstí v Novém Hrádku po zelené TZ ulicí Hradní 0,3 km z kopce, zahnout doleva a stále z kopce 
podél sjezdovky dojdeme k Olešence. Okolo výkumného ústavu Akademie věd přejdeme most ze 14. stol. a za 
mostem (0,9 km) zahneme vlevo do lesa a stále po zelené TZ dorazíme podél křížové cesty do Rokole (2,4 km). 
V Rokoli se můžeme občerstvit „zázračnou“ pramenitou vodou, meditovat v některé z místních kaplí nebo si projít 
v lese umístěnou křížovou cestu. 
Z Rokole pokračujeme opět po zelené TZ na rozcesti do Tisu (3,2 km), kde odbočíme vlevo a kolem bývalého 
přírodního divadla dojdeme na rozcestí u firmy Detecha (4,1 km).  Zde odbočíme vpravo a po 30 metrech vlevo na 
polní cestu. Kolem areálu firmy Detecha a malého hřbitova Církve bratrské dojdeme na silnici 285 (4,7 km). Zde u 
autobusové zastávky odbočíme vlevo na žlutou TZ a kolem památné lipy u Izidora (5,3 km) dojdeme do cíle na 
náměstí v Novém Hrádku. 
Zajímavosti na trase:  
V dosahu trasy zřícenina hradu Frymburk a naučná stezka pro děti – okruh hradní 
Opravený most ze 14. století u výzkumného ústavu AV 
Bývalá hospoda Dupačka – slavná krčma u dřívější hlavní cesty na Nový Hrádek, vyhořela v r. 1897 a nebyla již 
obnovena 
Rokole - mariánské poutní místo se zázračnou studánkou. Pseudogotický kostel je zasvěcený Panně Marii Rokolské. 

V roce 1930 jej dal postavit továrník František Přibyl. Na hlavním oltáři v presbytáři je umístěna socha Panny Marie, 

kterou zhotovil sochař Josef Marek. Vedle pramene se zázračnou vodou je malá kaple postavená na místě, kde se 

událo několik zázraků spojených především s navrácením zraku. Celý areál spravuje komunita schönstatských 

sester, které zde mají svůj provinční dům a kde byla v 90. letech minulého století postavena nová originální 

svatyňka, tzv. schönstattská kaplička. K poutnímu místu patří také dřevěná Loreta a křížová cesta. Podle tvrzení 

některých senzibilů je skála u XII. zastavení křížové cesty místem s velmi intenzivní pozitivní energií. 

Lípa u Izidora - 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. 

 

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

pramenitou vodou v Rokoli. 

 
 


