ZAJÍMAVÁ MÍSTA NA TRASE
Kostelecké Končiny – viz. pěší výlet č. 4
Zábrodí – obec vznikla od slova brod. Na místě dnešních rybníků Špinka a Brodský byly močály, jimiž se
lidé museli brodit, aby se dostali domů. Horní Rybníky
dostaly svůj název podle malých rybníčků, kterých zde
bývalo několik
Náchod
Vojenský hřbitov z války 1866 – vybudován důstojníky armády a zásluhou majitele panství Viléma prince
ze Schaumburg – Lippe v novogotickém slohu
Alej Kateřiny Zaháňské – vysázena na konci 18. století
od zámku k vojenskému hřbitovu (obora s daňky)

HRONOV

Opevnění na Pavlišově

Pavlišov – malá obec na náhorní planině mezi Náchodem a Hronovem, pevnostní opevnění z let 1935 –
1938, vyhlídka na vrchu Signál
Občerstvení na trase:
Náchod – Zámecká restaurace, Smiřických 1280,
tel.: 491 426 503
restaurace U Barešů na Plhově
Babí – Hotel Tommy, tel.: 491 452 452
Hronov – více možností viz pěší výlety

Alej Kateřiny Zaháňské

Vstupní portál vojenského hřbitova
z roku 1866

Státní zámek Náchod – původně gotický hrad, výhled
ze zámecké věže, prohlídkové okruhy, medvědí příkop,
galerie výtvarného umění

Všeobecné informace:
Informační centrum Hronov,
Čs. armády 500, 549 31 Hronov,
tel.: 491 483 646,
e-mail: mestohronov@mestohronov.cz,
www.mestohronov.cz
Informační centrum Náchod, Kamenice 144, 547 01
Náchod, tel.: 491 420 420
Zdravotnická služba:
tel.: 155 nebo tísňová linka č. 112
Nemocnice Náchod, tel.: 491 601 208,
pohotovost, tel.: 841 155 155
Opravny kol:
Hronov – KT Sport, T. G. Masaryka 24, tel.: 491 482 155
Velké Poříčí – Opravy a prodej jízdních kol J. Ryšavý,
tel.: 491 426 746
Náchod – Cyklo Tony, Mlýnská, tel.: 491 421 594
– Famos, Běloveská 851, tel.: 491 421 888
– Apollobikes, Kladská, tel.: 491 426 020

Vstupní portál Náchodského zámku s erbem rodu Piccolominů

Obora s daňky
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PŘES KONČINY
NA NÁCHODSKÝ ZÁMEK
Cyklotrasa č. 4

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
PŘEKRAČUJEME HRANICE

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF
prostřednictvím Euroregionu Glacensis

PŘES KONČINY NA NÁCHODSKÝ ZÁMEK
Středně náročný výlet vede po silnicích III. třídy nebo
zpevněných cestách. Propojuje zajímavá místa jako modelářské letiště na Kosteleckých Končinách, náchodský zámek
s alejí a vojenským hřbitovem z roku 1866 a zapomenuté
vojenské pevnosti v okolí obce Pavlišova z let 1933 - 1938.

Průběh trasy:
Hronov – Horní Kostelec (silnice č. 567, 5,5 km),
Horní Kostelec – Horní Rybníky (cyklotrasa
č. 4091, 5,5 km), Horní Rybníky – Kramolna (cyklotrasa č. 4095, 5,5 km), Kramolna – Náchod (cyklotrasa č. 4095, 4 km), Náchod – Pavlišov (červená
TZ, 5 km), Pavlišov – Hronov (červená TZ, 4,5 km).
Celkem: 30 km, celkový čas bez zastávek 2,5 hodiny

POPIS TRASY
Výlet zahájíme v Hronově z náměstí Československé armády.
Z náměstí nejprve jedeme směrem na Náchod. Za mostem přes
Metuji odbočíme na Červený Kostelec a Trutnov. Po půl kilometru přejedeme železniční přejezd a budeme projíždět 3 kilometry obcí Zbečník. Za mírného stoupání přijedeme do místní
části Pustiny na konci obce. Následuje stoupání v tzv. Kosteleckých kopcích. Míjíme malou osadu V Ráji až dojedeme na křižovatku v Horním Kostelci. Zde si všimneme po levé straně
značené červené cyklotrasy č. 4091 na kterou odbočíme a čeká
nás prudší, ale krátké stoupání. Na náhorní plošině je krásný
výhled na Krkonoše a Stolové hory. Vpravo je malé modelářské
letiště. Projíždíme osadou Kostelecké Končiny a za příjemného klesání sjedeme k hlavní silnici mezi Červeným Kostelcem
a Náchodem. My silnici přejedeme a stále se držíme naší cyklotrasy č. 4091. Mírným stoupáním po pěkné asfaltové silnici projíždíme Zábrodské Končiny až do osady Horní Rybníky.

Vojenský hřbitov z roku 1866 v zámecké aleji

U bývalého hostince Na Čertovině
odbočíme vpravo
směrem na Českou
Skalici. Cyklotrasa
odbočuje za obecním úřadem v Zábrodí vpravo, my
ale sjíždíme po silnici na další křižovatku. Zde si všimneme cyklotrasy
č. 4095, kterou projedeme až do Náchoda. Po zhruba
400 metrech cyklotrasa odbočuje vlevo na lesní cestu.
Po zpevněné cestě
budeme šlapat ve stínu lesa 4 kilometry pěkným terénem bez
výrazného převýšení až vyjedeme v obci Kramolna. Cyklotrasa
nás provede obcí, aby na křižovatce u informační tabule odbočila vlevo k zámku. Příjemným klesáním kolem vojenského
hřbitova z roku 1866, zámecké obory a alejí přijedeme k náchodskému zámku. Naše cyklotrasa odbočí před vchodem
vlevo a klesá do místní části Náchoda-Plhova. Poté co přijedeme na hlavní silnici se dáme vpravo a za zvýšené opatrnosti

pokračujeme městem až k supermarketu Lidl. Zde nás cyklotrasa vede vlevo kolem parkoviště. Na konci ulice před autobusovými garážemi CDS odbočíme vlevo a stoupáme po silnici s minimálním provozem do obce Babí. Projedeme obec
a sledujeme červenou TZ, která vede souběžně se silnici III.
třídy dále na Pavlišov. Čeká nás poslední stoupání na Pavlišov. Silnici lemují vojenské pevnosti z let 1938. Rodiče s dětmi ocení odpočinek na pěkném dětském hřišti na Pavlišově.
Projedeme malebnou obcí kolem kaple sv. Jana Nepomuckého a míjíme hřbitov. Krátké stoupání k dalším pevnostem
a následuje sjezd. Červená TZ odbočuje pod kopcem vpravo na pěknou asfaltovou místní komunikaci k vrcholu Signál.
Ze Signálu (496 m n. m.) je pěkný výhled k Jestřebím horám
a Krkonoším. Silnička klesá na křižovatku, kde odbočíme vpravo a míjíme osadu Studýnka. Ze Studýnek klesáme do Hronov
s výhledem na Jírovu horu a Bor. Přejedeme železniční přejezd, na křižovatce u splavu se dáme vlevo a po 500 m jsme
zpět na náměstí v Hronově.

Panorama stolové hory Bor nad Hronovem

