ZAJÍMAVÁ MÍSTA NA TRASE
Vodní nádrž Rozkoš –
směrem na Nové Město
nad Metují zde najdeme
půjčovnu šlapadel, lodiček
a windsurfů. Dále je tady
škola windsurfingu, tábořiště a možnosti občerstvení.
Černčická věž – postavena
v roce 1613 Rudolfem Štubenberkem. Nad vstupem
do věže je vytesán erb tohoto rodu, tj. obrácená
kotva. Vedle věže je černčický Kostel sv. Jakuba.

Zámek Opočno

pisných exotik a loveckých
trofejí.
Obec Pohoří – obec proslulá díky přírodnímu areálu, ve kterém se v letní sezóně pořádají letní zábavy
a koncerty.
Kostel sv. Mikuláše v Bohuslavicích – kostel byl vystavěn po roce 1200.

ČESKÁ SKALICE
Kostel sv. Mikuláše v Bohuslavicích

Černčická věž

Rybník Broumar – jedná se
o největší rybník v Rychnovském okrese, místo je ideální pro vyznavače vodních
sportů a rybaření. Nachází
se zde koupaliště a kemp.
Město Opočno – dominantou města je zámek,
přímo ve městě najdeme
velké množství památkově
chráněných budov a kostelů, nechybí ani romantická zákoutí.
Zámek Opočno – v renesančním slohu, velké sbírky obrazů, zbraní, národo-

Jeden z exponátů na zámku v Opočně

Jelení farma ve Slavětíně

Obec Slavětín nad Metují
– nachází se zde soukromá
jelení chovná farma o rozloze 18,5 ha, byla založena
v roce 1993.

Občerstvení na trase:
Česká Skalice – více možností
Opočno – více možností
Pohoří – Pohostinství Pohoří, Pohoří 1, tel.: 608 515 919
Slavětín nad Metují – Hostinec U Dvojky
Slavětín nad Metují 2, tel.: 774 999 708
Hospoda Jurák, Slavětín nad Metují 5, tel.: 491 475 304
Všeobecné informace:
Regionální informační centrum
Třída T. G. Masaryka 33, 552 03 Česká Skalice
tel.: 491 453 870, 773 578 112
e-mail: infocentrum@ceskaskalice.cz
www.ceskaskalice.cz; www.centrumrozvoje.eu
Informační centrum
Kupkovo nám. 247, 517 73 Opočno
tel.: 494 668 111
e-mail: infocentrum@opocno.cz
www.opocno.cz
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Z ČESKÉ SKALICE
DO OPOČNA
Cyklotrasa č. 2

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
PŘEKRAČUJEME HRANICE

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF
prostřednictvím Euroregionu Glacensis

Z ČESKÉ SKALICE DO OPOČNA
Město Opočno je jedním z nejnavštěvovanějších míst v podhůří Orlických hor. Díky dobré dostupnosti se stalo východiskem do Orlických hor. Patří k nejstarším městům v ČR.
V roce 1990 bylo historické centrum města vyhlášeno památkovou zónou.
Cyklovýlet nás zavede do malebných vesniček Podorlicka,
do krásného podhorského města Opočna a při zpáteční cestě
si na své přijdou i ty nejmenší a to při návštěvě obory ve Slavětíně nad Metují.

Průběh trasy: Česká Skalice, nám. – Městec
(6 km); cyklotrasa č. 4060 Městec – Homole
(10 km); cyklotrasa č. 4034 Homole – Černčice (12 km); cyklotrasa č. 4059 Černčice – Spy
(17 km); silnice III. třídy Spy – Val (20,5 km);
silnice č. 298 Val – Křovice (23 km); silnice III.
třídy Křovice – Puličky (26,5 km); silnice III.
třídy Puličky – Opočno (29,5 km); silnice 304
Opočno – Městec (42,5 km); silnice 304 Městec – Velká Jesenice (45 km), silnice III. třídy
Velká Jesenice – Česká Skalice (50,5 km)
Předpokládaný čas bez zastávek: 4,5 hod.

POPIS TRASY
Z náměstí v České Skalici se vydáme směrem na Nové Město
n. Met. Zelenou ulicí, přejedeme obchvat a již klidně pokračujeme okolo přehradní nádrže Rozkoš. Za hrází se napojíme na cyklostezku č. 4060, která nás dovede na silnici mezi
Nahořany a Městcem, odbočíme vlevo a asi po 1 km vpravo.
Po cyklotrase 4060 pojedeme dál do Dolska, projedeme celou
obcí a na místě zvaném Homole sjedeme na cyklostezku 4034
a asi po 2 km odbočíme vpravo na cyklotrasu č. 4059. Proje-

deme obcí Černčice, po levé straně
míjíme kostel, za železničním přejezdem se dáme vpravo a ihned
vlevo do obce Vršovka. Přes Vršovku do obce Spy jedeme stále po
č. 4059. Ve Spech mineme hřbitov
a u hlavní silnice pokračujeme rovně do Chlístova a dál na Val, kde
uhneme vpravo. Asi po 2 km odbočíme vpravo na Křovice, přejedeme hlavní silnici vedoucí z Nového
Města n. Met. do Dobrušky a dostáváme se do Pulic. Za Puličkami
odbočíme vlevo na Opočno, poté
vpravo do města a na okraji města
zase vlevo na Semechnice. Kolem
rybníka Broumar, kde zahneme
vpravo na červené turistické značení a dostaneme se do centra města. Přejedeme náměstí a na konci
města, za Restaurací Jordánek, odbočíme vpravo, přejedeme koleje
a projíždíme obcemi Pohoří a Bo-
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huslavice, kde za kostelem zahneme vpravo. Pokračujeme
do obce Slavětín nad Metují a dále po silnici zpět přes Městec, vlevo na Velkou Jesenici a Říkov do České Skalice.

