
Za zvířátky na Bydlo 

Délka trasy: 5,5 km, start i cíl na náměstí v Novém Hrádku 
Vhodná i pro sportovní kočárky 
Náročnost:  lehká až středně náročná vzhledem k převýšení 
Celkové převýšení: 156 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) opustíme zelenou TZ a pokračujeme vpravo do kopce k bývalé hospodě Dupačka. Za Dupačkou 
kterýmkoliv směrem vyjdeme z lesa a uvidíme oboru se zvířaty (1,7 km) – jeleni, laně, daňci, mufloni, pštrosi, srnky, 
ovce, kozy, ap. 
Od obory se vydáme vlevo po asfaltové cestě na křižovatku se silnicí Nový Hrádek – Slavoňov (2,5 km) , dáme se 
doleva a na další křižovatce (2,7 km) rovně k provinčnímu domu Schönstattských sester v poutním místě Rokole. 
Nachází se zde kostel, dvě kapličky, loreta, křížová cesta (u XII. zastavení je podle psychotroniků zcela mimořádně 
silná pozitivní energie), cesta manželů a především pramen s léčivou (zázračnou) vodou, pro kterou jezdí lidé 
z blízkého i vzdáleného okolí. 
Z Rokole pokračujeme po zelené TZ k výzkumnému ústavu AV a odtud podél sjezdovky stejnou cestou, kterou jsme 
již šli, zpět 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 
Bydlo – farma zvířat, zážitek především pro děti 
Rokole – poutní místo se „zázračným“ pramenem 
Možnost občerstvení: Na trase je možné se občerstvit pouze na startu a v cíli v Novém Hrádku a potom 

pramenitou vodou v Rokoli. 

 
 


