Trasa 8 km
Kozí hřbet

Kalabon

Jestřábí hora

písník

U jedle

Bábina louka

Sokolovna, písník,
U Šraňku, Studánka
Rudka, U lávek,

U lávek

Černý
les

Pivovárek
Holubí palouk
Bartoňův
most

kontrola U Dubu,

Šibeník

písník

Mezilesí







Liščoví
Rybářská
lávka

Žižka



Krahulčí

Trasa 15 km

kontrola U Dubu,

Škola
Dlouhé

U Šraňku

Sendraž

Doly

Sokolovna, Na farách,
Kantorův kopec, vrtule,
bunkr Žižka, Pačkora,
Škola Dlouhé, Šnajdr,
vodojem, Polovi, Černý
les, Zelený, U jedle,
Kalabon, písník, U lávek,

Studánka
Rudka



Krahulčí, Liščoví,
Rybářská lávka, Doly,
Kašlíkova vila, Frymburk,
Hradní ulice,
cíl – sokolovna.



kontrola U Dubu

vrtule

Nový Hrádek
Sokolovna



Kantorův
kopec

Frymburk

Na farách

S





J

Rokole

1 km

Trasa 5 km

Krahulčí, Pivovárek,
Bábina louka, Holubí
palouk, Bartoňův most,
Rybářská lávka, Doly,
Kašlíkova vila, Frymburk,
Hradní ulice,
cíl – sokolovna.

Sokolovna, písník, U Šraňku, Studánka Rudka, U lávek,
kontrola U Dubu, Doly, Kašlíkova vila, Frymburk,

Hradní ulice, cíl – sokolovna.
Značení tras je vlastní.
Žádáme účastníky, aby ho nepoškozovali.

Kombinací dvou hlavních tras si můžete vytvořit ještě trasy 10 a 12 km. Přejdete-li na kontrole z kratší
na delší, absolvujete 10 km. Naopak, přechodem z delší trasy na kratší, se trasa zkrátí na 12 km.
Časový limit je do 12:00 na kontrole a do 14:00 v cíli.

Na strmém ostrohu, nad říčkou Olešenkou, se již nejméně
nejméně od 14. století vypíná hrad
Frymburk.. Př
Frymburk
Přesné datum
datum založení, ani jméno stavitele, ale neznáme.
neznáme. Co však dnes víme a
respektujeme je jeho zvláštní dispozice, která ho činí jedineč
jedinečným. Ze všeho nejvíce je do
dalekého
dalekého okolí viditelná v pravdě
pravdě mohutná vě
věž nepravidelného
nepravidelného tvaru, která svými rozmě
rozměry již
v dobách stř
středově
edověkých vzbuzovala úctu. Pů
Půdorys vě
věže s prů
průměrem okolo 18,5 metru ji
bezesporu řadí mezi nejmohutně
nejmohutnější ze všech hradních vě
věží tohoto typu v celé České republice.
republice.
A nejen díky zvláštní stavební dispozici
dispozici si hrad Frymburk zaslouží vě
větší pozornost a péč
péči.
A právě
právě v r. 2008 započ
započala aktivita, jako jedna z mnoha, společ
společnosti ochránců
ochránců památek
ve východních Čechách (www.sopvc.cz). Aktivita na záchranu této kulturní památky a cenného
dokladu gotického stř
středově
edověkého stavitelství př
při kolonizaci Orlických hor je zaměř
zaměřena
ěřena na celkovou
konzervaci celého hradního areálu. A to do té míry, aby mohl být v budoucnu zpř
zpřístupně
ístupněn
standard
standardní cestou a sloužit široké
široké veř
veřejnosti jako zdroj poznání a vděč
vděčný
ěčný turistický cíl.
U př
příležitosti
íležitosti pochodu Hrádouská vař
vařečka 2010 je hrad Frymburk v sobotu 15. 5. 2010
mimoř
mimořádně
ádně zpř
zpřístupně
ístupněn v době od 7.00 do 16.00 hodin. Pro všechny zájemce je vstup volný a
před hradem bude př
připraven
ipraven stánek s pohlednicemi, razítkem, výroč
výroční turistickou známkou a
dalšími propagač
propagačními př
předmě
edměty.
Rudolf Khol ee-mail: r.khol@seznam.cz
Hrad Frymburk
Zřícenina, co zjevuje se a zase se ztrácí
a cesta kolem krouží jako sup.
Přemítám, o co líp se mají
mají ptáci,
ptáci,
doletí tam natošup.

Zajímavá místa
místa na trase
BUKOVEC, U BUKU Listnatý, převážně bukový, les západně v údolí pod Novým Hrádkem.
DOLY
V údolí říčky Olešenky pod hradem Frymburk se v 15. a 16. století těžila a
zpracovávala železná ruda.
HOLUBÍ PALOUK
Rozcestí v soutoku mezního potoka s Olešenkou
Olešenkou – hranice lesních revírů.
KALABON
Část obce Borová, polosamota rekreačních chalup.
KAŠLÍKOVA VILA
Rekreační objekt.
KRAHULČÍ
Osada, kam nevede silnice. Výhledy na Nový Hrádek.
PIVOVÁREK
Studánka, kde podle pověsti stával pivovar.
RUDKA
Studánka.
Studánka. V minulosti se zde těžila železná ruda.
ŠKOLA DLOUHÉ
Bývalá škola, kde se vyučovalo asi do roku 1950. Křižovatka turistických cest.
ŠRAŇK
Místo, kde kdysi stávala závora u vstupu do lesa.
U JEDLE
Křižovatka na Borovou, Nový Hrádek a Rzy, autobusová zastávka.
U LÁVEK
Místo zvané i „Borovské lávky“, kde je můstek přes Borovský potok. Křižovatka cest.
ŽIŽKA
Zbytek bunkru z opevnění budovaného před druhou světovou válkou.

