
Turistické zajímavosti, které se zpřístupnily 

díky realizaci nové cyklostezky U Hranic  

 

 

Turistické zajímavosti na české straně  
 

Rozhledna na Šibeníku s turistickým infocentrem 

 

Na konci roku 2020 byla 0,5 km severovýchodně od městysu Nový Hrádek 

otevřena rozhledna, která byla vybudována z nefunkčního tubusu větrné 

elektrárny. Rozhedna je 47 metrů vysoká, vyhlídkový ochoz je ve výšce 32 metrů. 

Z rozhledny jsou krásné panoramatické kruhové rozhledy, při dobré viditelnosti 

až do vzdálenosti 100 kilometrů. 

V těsném sousedství rozhledny slouží veřejnosti turistické infocentrum. 

 

 



 

Přírodní památka Rašelina 

Rašelina je přírodní památka ev. č. 1716 poblíž obce Nový Hrádek v okrese 

Náchod. Nalézá se v lokalitě zvané U hranic, ¾ km severovýchodně od osady 

Dlouhé a  jen několik desítek metrů od státní hranice s Polskem, hned vedle nově 

vybudované cyklostezky. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 

Důvodem ochrany je zbytek podhorských rašelinných luk s ohroženými a 

ustupujícími rostlinnými společenstvy a s výskytem zvláště chráněných druhů 

rostlin jako vrba plazivá, upolín evropský, prstnatec májový, bledule jarní, vachta 

trojlistá. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Památný strom - lípa u Izidora 

Necelý kilometr jihovýchodně od Nového Hrádku, u žlutě značené turistické 
cesty ve směru na Dlouhé - Rzy, roste 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. 

 

 



Zřícenina hradu Frymburk 

Unikátem hradu Frymburk nedaleko obce Nový Hrádek je jeho hradní věž. Jedná 

se o nejširší plnou hradní věží ve střední Evropě. První písemná zmínka o hradu 

pochází z roku 1354. Hrad byl v držení předních rodů, jako byli Páni z Lipé, Dubé, 

Trčkové z Lípy a Colloredo-Mansfeldové.  Více informací o hradu Frymburku lze 

najít v části „Památky“ 

 

 

 

 

 

Kostel sv. Petra a sv. Pavla  

Největší dominantou Nového Hrádku je barokní kostel sv. Petra a Pavla z roku 

1723 postavený podle návrhu slavného architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla. 

Na hlavním oltáři kostela je umístěn vzácný obraz patronů kostela sv. apoštolů 

Petra a Pavla, s největší pravděpodobností od Petra Brandla. Podrobné 

informace o inventáři kostela lze najít v části „Památky“. 

  



Další zajímavosti v historickém centru městyse Nový Hrádek 

 

Uprostřed rozlehlého náměstí je Mariánský sloup z roku 1747, pomník obětem 

světových válek a kamenná kašna z roku 1864. Do hřbitovní zdi u kostela je 

zakomponována kaple sv. Jana Nepomuckého z roku 1756. V katastru obce se 

nachází několik pamětních křížů, zvonička na Rzech, Boží muka s Madonou na 

Krahulčím, obrázek sv. Trojice na Dlouhém.  

V Novém Hrádku je rovněž mnoho zachovalých dřevěných roubených chalup. Za 

zmínku stojí i pamětní deska umučených Sokolů v budově sokolovny. 

 

  

 

   

 

 

 



Poutní místo Rokole 

1,5 km od centra Nového Hrádku, při silnici do Nového Města nad Metují a 

Dobrušky, na okraji lesa leží 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. 

 

  

 

  

 

  

 



Cyklotrasy č. 4038 Rokole - Nový hrádek, U Jedle, č. 4035 

Peklo - Čihalka (CZ/Pl)  a č. 22 Mladkov – Adršpach 

Území městyse protínají tři cyklotrasy, které zpřístupňují další přírodní, kulturní 

a historické dědictví příhraniční oblasti.  

 

 

 

Stezka skřítka Frymbulína – okruh Panský 

Pohádková stezka skřítka Frymbulína o délce necelých 6 km 

se nachází v Novém Hrádku, má  5 zastavení a zpřístupňuje 

např. historické centrum obce, osadu Krahulčí, kam nevede 

žádná silnice nebo zříceninu hradu Frymburk.  

 

Stezka skřítka Frymbulína – okruh Hradní 

V okolí zříceniny hradu Frymburk vznikla druhá část pohádkové stezky, která je 

velmi dobře přístupná i pro nejmenší děti, které se zde mohou hravou formou 

seznámit s místní florou a faunou a také si třeba vyzkoušet, jak se dříve chodilo 

přes padací mosty. 



Turistické zajímavosti na polské straně  

 

 

Železniční viadukt 

 
Železniční viadukt – jeden z největších a nejkrásněji zakomponovaných do 

krajiny byl postaven italskými inženýry. Je dlouhý 120 metrů a vysoký 27 metrů 

a krásným obloukem zapadá do krajiny obce a patří k nejčastěji fotografovaným 

objektům. 

V prosinci 2013 po několika letech přestávky bylo obnoveno železniční spojení z 

Kłodzka do Kudowy Zdroje. Cesta do Lewinu Kłodzkého je opravdovým 

potěšením pro cestující, protože železniční trať vede malebnou krajinou, z toho 

asi půl kilometru pod masivem Grodźce, v okolí Kulina Kłodzkého. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Farní kostel sv. Michaela Archanděla v Lewinu Kłodzkém 
 

První zmínky o kostelu jsou z roku 1340. V průběhu let procházel kostel četnými 

přestavbami.  

Lze tu najít gotické, renesanční i barokní prvky. V bohatém interiéru se nachází 

renesanční oltář z roku 1618, renesanční kazatelna z roku 1620, boční oltář 

Děťátka Ježíš (Greundschaft Christi), který nechal udělat obchodní rádce 

pruského krále Fridricha Velikého – Ignatz Strauch v roce 1772. 

 

   

 

Kaple sv. Jana Nepomuckého 
 

Kaple vznikla v letech 1727-1730 z iniciativy mlynáře Dawida Walke z 

Jawornice, který přispěl na její výstavbu 300 guldeny. Jeho iniciály DW a 

letopočet vzniku 1727 jsou umístěny nad vchodem do kaple. Byla postavena na 

lesní parcele věnované městem Lewin, na rozvětvení cest vedoucích do Taszowa 

a Kotłe a dále do Česka. Na toto místo český kronikář Hájek umístil spálení 

čarodějnice Brodky Duchacz v roce 1345. Kaple vznikla jako votivní, v 

poděkování za uzdravení těžce nemocné dvacetileté dcery fundátora. 

  

 

 



Křížová cesta v Městském lesíku 

 
Na severním svahu kopce sousedícího s kaplí sv. Jana Nepomuckého v Městském 

lesíku najdeme křížovou cestu. Je to 15 kapliček vytesaných v pískovci. Na 14 

kovových deskách je představeno utrpení Krista a na poslední je soška 

Zmrtvýchvstalého Ježíše. Na svahu za kaplí lze navštívit kompletní (jedná se o 

unikát) křížovou cestu, která pochází z roku 1894. Jejím fundátorem je poustevník 

Benedikt Seidel, strážník sousední mešní kaple sv. Jana Nepomuckého. Zastávky 

křížové cesty jsou popsány v jazycích třech národů, které kdysi a nyní žijí na 

tomto území: českém, německém a polském. 

 

 

Socha sv. Jana Nepomuckého 
Na náměstí Lewinu Kłodzkého najdeme sochu sv. Jana Nepomuckého, kterou dal 

postavit roku 1717 Georg Stanek, syn Adama. Autorem sochy je Johan Gorge 

Siegel. Na desce položené na bohatě zdobeném podstavci stojí socha světce a čtyři 

postavy andílků s jeho atributy. V roce 2008 byla socha zrestaurována z 

prostředků německého konzulátu ve Vratislavi a z prostředků obce Lewin 

Kłodzki.  

 



Kaple v Jerzykowicích Malých 
 

Kaple byla jako stavba s neomítnutými zděnými kamennými zdmi postavena 

zřejmě ve 2. polovině 18. století. 

Vybavení kaple je významnou ukázkou sakrálního umění, představující úroveň a 

tvůrčí schopnosti slezských dílen v 2. polovině 18. století a na začátku 19. století. 

Budova kaple patří k nejjednodušším stavbách s prvky zanikajícího baroka. 
 

 

       

Japonská zahrada v Jarkowě 
Zahrada vznikla v roce 1980. Jejími tvůrci jsou manželé Edward a Lucyna 

Majcherovi, laureáti mnohých cen. Projekt využití terénu a všechny práce majitelé 

udělali sami. V zahradě je několik stovek rostlin, kamenné sochy, kaskády a vodní 

nádrže. Je to jedna ze dvou japonských zahrad v Polsku (po vratislavské), která je 

zpřístupněna návštěvníkům. V roce 2000 zahrada získala cenu měsíčníku 

„Ogrody” (Zahrady). Získala také uznání návštěvníků z Japonska, velvyslanec 

Japonska věnoval tvůrcům zahrady krásný stromek bonsai. 
 

 

 



 

Černý jeřáb a Muzeum andělů 
V Jarkowě se nachází největší plantáž černého jeřábu (aronie) v tomto regionu. 

Na rozloze 20 ha roste na 40 tisíc keřů. Je zde provozováno ekologické 

hospodářství Anny a Mirosława Lechových, kde je možné koupit různé výrobky 

z černého jeřábu, mj. šťávu, marmelády, zavařeniny, sirupy, likéry, čaje. 

Muzeum andělů je sbírka na 100 exponátů vyrobených ze dřeva, kovu, jantaru a 

kamene.  
 

 
 

Galerie umění Chata v Kotli 
V roce 2012 majitelé domu čp. 1 v Kotli, kousek u státní hranice, vytvořili, jak 

sami říkají, galerii umění „u cesty”. Prezentovány jsou zde především práce 

místních umělců: obrazy Wojciecha Bednarka, sochy a obrazy Stanisława 

Walického z Jerzykowic Małých a obrazy Pawła Górského z Taszowa. 
 

 


