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rt, jenž můžeš  

 
Údolími v okolí Nového Města n. M. 

Sobota 22. dubna 2017 
 
 
Odjezd:  

Pardubice hl.n. 
8:05 (Rx 885 Galán) 

Choceň př. 8:22 
Odj. 8:39 (Sp 1870 Ostaš) 

Nové Město nad Metují 
9:25 

 
Sraz: V dostatečném předstihu před odjezdem vlaku. 
 
Trasy: 
 
Trasa 1: 16 km; 261 výšk.m.; ,,Novoměstskými údolími“ 
 
Od železniční stanice Nové Město nad Metují [1] se dáme doprava k hlavní silnici. 
(Havlíčkova). Zde zatočíme vpravo, podejdeme pod železniční tratí a na křižovatce se 
dáme doleva ulicí 1. máje. Za mostem přes Metuji zatočíme doleva do parčíku a budeme 
se držet cyklotrasy 4034. Ta nás zanedlouho vyvede ven z města do přírody. Asi po 1 
km dojdeme do ostré zatáčky s asfaltovou silničkou, kde se napojíme na zelené místní 
značení.  Zde zahneme doprava a po zeleném místním značení jdeme po hraně 
stráně; přes Dvořáčkovu vyhlídku [2], až k rozcestí s ČTZ, Nad Táborem. Zde 
zatočíme doprava na ČTZ, dojdeme do obce Spy a začneme klesat do údolí Husí krk. 
Nejprve mineme po levé ruce studánku a zanedlouho dojdeme do nejdivočejší části 
s lávkami a skalami. Před koncem údolí doporučuji zahnout doprava kolem vodárny 
k umělému vodopádu na výpusti z nádrže Zákraví [3]. Červená značka nás dovede až 
do obce Zákraví na silnici. Zde zatáčí doprava a my ji opustíme a dáme se neznačeně 
doleva. Za autobusovou zastávkou zahneme u dřevěných vrat stodoly doprava a polem 
přes návrší dojdeme až na okraj lesa a pole. Zde jdeme na rozcestí rovně, za chvíli se 
cesta stočí doleva a začne klesat lesem. Na rozcestí během klesání se dáme doprava a 
dojdeme dolů k potůčku. Ten ihned přejdeme, po pravé straně si všimneme v lese 
mohutného skaliska – Vaňkovy skály. Stoupáme stále rovně lesem, za chvíli vyjdeme 
z lesa a ocitneme se na okraji obce Slavoňov [4]. Zde možná zacházka do obce, 
občerstvení v restauraci. Na rozcestí u dřevěného kostela se dáme na žlutou značku a 
sestoupáme do Klopotovského údolí. Jdeme údolím kolem Lesníkovy studánky, 
Čertovy díry a šlápoty a obůrky, až dojdeme do Nového Města nad Metují, na rozcestí 
Sepský most. Zde možná 200 m dlouhá odbočka na Juránkovu vyhlídku, zříceninu 
hradu Výrov [5]. Po ČTZ a ŽTZ dojdeme až do centra města na malebné renesanční 
Husovo náměstí. Zde možná návštěva muzea, zámku, nebo zámecké zahrady 
s dřevěným Jurkovičovým mostem. Po prohlídce pamětihodností v centru města 
pokračujeme Komenského ulicí na rozc. Rychta, bus. Odtud již jen po modré Nádražní 
ulicí na železniční stanici, kde lze do příjezdu vlaku vyčkat v nádražní restauraci. 
 
Trasa 2: 7 km; 136 výšk.m.; ,,Okolím novoměstského centra“ 
 
Až na rozcestí Nad Táborem společně s trasou 1. Zde zahne doleva a sestoupí po 
červené na rozcestí Sepský most. Odtud do cíle stejně, jako trasa 1. 
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Zpáteční spojení: 

 
Občerstvení: restaurace Slavoňov, centrum Nového Města, nádražní restaurace 
 
Mapa: Zelená edice KČT č. 25 – Podorlicko a okolí Babiččina údolí 
 
Cena: Přes Choceň je základní jízdné pro jednu cestu 124 Kč, přes HK 103 Kč. 
 
OTO: Na výletě lze splnit místa do OTO Rampušák a OTO Náchodsko, úz. celek Čechy. 
 
Trasy připravil a výlet vede Luboš Ďatko (lubos.datko@gmail.com, mobil 723 366 096) 
 
Prosím případné zájemce, aby se mně pro ilustrativní počet účastníků nezávazně 
nahlásili na mail nebo telefon. Díky!  
 
Informační centrum – Husovo nám. 1225;  9:00 – 17:00; 12:00 – 12:30 pauza 
Zámek 

- Zámecké interiéry – 10 – 16; 110 Kč, senioři nad 65 - 70 Kč, zlevněné 60 Kč 
- Věž Máselnice – 9 -16; 20 Kč 
- Zámecká zahrada – 9 – 16, zdarma, při deštivém počasí uzavřena 

Městské muzeum – Na Zádomí 1226; 10 – 16; (35 Kč/ 15 Kč) 
 
 

Vlastivědně poznávací text 
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[1] Nové Město nad Metují – Město se 7600 obyvateli bylo založeno s tvrzí roku 1501. V 
druhé polovině 16. století původní tvrz přestavěna v pohodlný renesanční zámeček. 
Současná podoba pochází z počátku 20. století, kdy byl zámek upravován architektem 
Dušanem Jurkovičem a dalšími výtvarníky. Unikátní historické jádro obehnané hradbami, 
v severní části s kruhovou věží ze 16. století zvanou Zázvorka. Město nazýváno Český 
Betlém. 
 
[2] Dvořáčkova vyhlídka – vyhlídka na historické centrum ze zelené místně značené 
stezky. Otevřena v roce 2007, pojmenována po místním kronikáři Bohumilu Dvořáčkovi. 
 
[3] Vodní nádrž Zákraví – Vybudována v letech 1963 – 1967 jako závlahová. Využívána 
pro rybolov a rekreaci. Výška hráze 15 m. Pod hrází malá elektrárna. 
 
[4] Slavoňov – 247obyvatel. Roubené domy, dřevěný kostel sv. Jana Křtitele se zvonicí z 
roku 1533 
 
[5] hrad Výrov – stával na skále nad soutokem Metuje a Bohdašínského potoka. V letech 
1539 – 1541 sloužil jako vězení pro zvlášť nebezpečné zločince. Dnes na místě hradu 
Juránkova vyhlídka z r. 1981. Pojmenována po Janu Juránkovi – učitel, historik, fotograf, 
archivář, pracovník městského muzea a čestný občan města. Za vyhlídkou kaple Čtrnácti 
svatých pomocníků. 
                 
                             Údolí Husí krk (z vlastního archivu) 

 
 

                              Dřevěný kostel a zvonice Slavoňov (z vlastního archivu) 
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Trasa 1 
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Trasa 2 
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