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Seznam 22 zmapovaných naučných stezek  

- řazeno dle oblastí působnosti jednotlivých infocenter 
 
Kladské pomezí:      

• Broumov     
- Proč chodit daleko? …raději zůstaňte v Křinicích 

 
• Česká Skalice 

- Cesta stromů         
- Justynčina stezka        
- Naučná stezka Babiččino údolí      
- Česká Skalice – Svinišťany – Josefov 1866     
- Stezka Jakuba Míly        
- Ovocná stezka 
- City Walk 
        

• Hronov 
- Vítejte „U NÁS“        
 

• Jaroměř 
- Netradiční stezka Jaroměřskem       
- Josefov – Smiřice – Chlum 1866 
      

• Náchod 
- Naučná stezka Běloves po československém opevnění z let 1936 -38  
- Pevnost Dobrošov        
- Náchod – Vysokov – Václavice 1866     

  
• Police nad Metují 

- Vlastivědná stezka řídícího učitele Jaroslava Petra    
 

• Teplice nad Metují 
- Naučná stezka Josefa Vavrouška (NS teplickým skalním městem)  
- Naučná stezka Skály Bischofstein  
     

• Úpice 
- Historická naučná stezka       
- Poznávací okruh U nás       
- Naučná stezka po hornických památkách Jestřebích hor   
- Naučná stezka Po stopách hornictví      

  
 
Podkrkonoší    

• Dvůr Králové nad Labem 
- Les Království     
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Oblast informačního centra Broumov 

Název naučné stezky 
Proč chodit daleko?         
….raději zůstaňte v Křinicích 

Počet km  14,5  

Lokace  Obec Křinice a Broumovské stěny 

Náročnost  středně náročná    

Vhodnost trasy 
pěší   x   cyklisté  x   rodiny s dětmi  x   kočárky - sportovní 
(lze, jen problém v oblasti Křížové cesty – 18) x   vozíčkáři 
(jen oblast obce Křinice) 

Popis trasy a stavu stezky, 
povrch, sjízdnost 

Asfaltové cesty, lesní pěšiny a cesty 
Na okruhu se nedodržuje číselné řazení tabulí (např. po 6 
následuje 18) 

Seznam mobiliáře na NS 
(počet laviček, košů, 
odpočívadel…) 

Lavičky u dvou tabulí, odpadkové koše v obci Křinice 

Stav (poškození) mobiliáře 
(celkové shrnutí, počty k opravě) 

Poškozené tabule – nečitelné 4ks, 1x vyvrácená, vybledlé 7x, 
1x chybí? – tabule 12 – dle místního občana – jezdí tudy 
každý den a ani on neví, kde by měla být a že by zde měly být 
sochy či kříže ?!- jinak je křižovatka v poli a nikde nic  

- tabule (popsat podrobně)  

- lavičky a ostatní oznámkovat 
jako ve škole 

3 

Značení (druh značek, počet 
kusů), druhy např.:  

- čtverec se zel. pruhem  
- turistické značení KČT 

- start GPS  50°34´44.774´´N, 16°18´14.401´´E 
- od 1 část trasy vede po červené turistické a od 13 část 

po turistické zelené 
 

Kvalita (poškození) a 
(ne)dostatečnost značení  

Značení nedostatečné -  
Neznačeno!!! v letáku ale značka uvedena  

Zeleň (viditelné poškození, 
návrh na doplnění) 

 

Prostupnost krajiny dobrá  
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Vyplněno dle čísel tabulí!!! 

Číslo 
zastavení 

Název zastavení (tabule 
apod.) 

Km od 
minulého 
zastavení   

Km celkem 
(od začátku 
stezky) 

Poznámka     

1. Cesty a procesí  0  
2. O založení Křinic  0,558  
3. Broumovské statky  0,889  
4. Brána času  1,240  
5. Památková rezervace  1,689  
6. Kolem Ameriky  2,092  
7. Život u vody  9,532  
8. Sochy a kříže v krajině I.  10,354  
9. Ovocnářství  11,129  

10. Sochy a kříže v krajině II.  12,973  
11. Křinické pověsti  12,493  
12. Život na vsi  13,128  
13. Vodovod a prameny  14,554  
14. Broumovský meteorit  13,640  
15. Těžba nerostů  14,601  
16. Zdroje vody pro Broumov  8,649  
17. Příroda a její ochrana  5,874  
18. Církevní památky v okolí  3,844  
19. Vesničtí tkalci  4,138  
 
Návrhy na doplnění inventáře, výsadby zeleně apod.: 
- nutná oprava stávajícího 
 
Zajímavosti:  
- Broumovské stěny 
- křížová cesta – velmi zajímavé 
- od tabule 9 vhodné vyjít kopec k turistické chatě Hvězda a poté na Supí hnízdo 
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Vyplněno tak, jak by člověk šel po okruhu!!! 

Číslo 
zastavení 

Název zastavení (tabule 
apod.) 

Km celkem  
od začátku 
stezky   

Km 
 od minulého 
zastavení 

Poznámka     

1. Cesty a procesí 0 0 Bez popisku 
2. O založení Křinic 0,558 0,558  
3. Broumovské statky 0,899 0,331 Vybledlá 
4. Brána času 1,240 0,341 Vybledlá 
5. Památková rezervace 1,689 0,449  
6. Kolem Ameriky 2,092 0,403  
7. Církevní památky v okolí 3,844 1,752  
8. Vesničtí tkalci 4,138 0,294 Vybledlé 
9. Příroda a její ochrana 5,874 1,739  

10. Zdroje vody pro Broumov 8,649 2,775 Vybledlé 
11. Život u vody 9,532 0,883 Bez popisku 
12. Sochy a kříže v krajině I. 10,354 0,882 nenalezeno 
13. Ovocnářství 11,129 0,775 Bez popisku 
14. Křinické pověsti 12,493 1,364 Vybledlé 
15. Sochy a kříže v krajině II. 12,973 0,480  
16. Život na vsi 13,128 0,155  
17. Broumovský meteorit 13,640 0,512 Bez popisku 
18. Vodovod a prameny 14,554 0,914 Vybledlé 
19. Těžba nerostů 14,601 0,047 Vybledlé 
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Oblast informačního centra Česká Skalice 

Název naučné stezky Cesta stromů 

Počet km  0,55 

Lokace  Zahrada Vily Čerych, Křenkova 477,  Česká Skalice 

Náročnost nenáročná     

Vhodnost trasy Pěší,  rodiny s dětmi, kočárky, vozíčkáři 

Popis trasy a stavu stezky, 
povrch, sjízdnost 

Stezka vede po travnatém povrchu udržované zahrady.  

Seznam mobiliáře na NS 
(počet laviček, košů, 
odpočívadel…) 

1 tabule – umístěná v altánu 
lavičky v zahradě  10 ks 
2 altány s lavičkou 
39 malých tabulek s čísly stromů 

Stav (poškození) mobiliáře 
(celkové shrnutí, počty k opravě) 

Malé poškození laviček - výměna prken, průběžné nátěry 
altánů   

- tabule (popsat podrobně) 
Velká tabule – neobsahuje později dosazované stromy 
Malé tabulky s čísly stromů – jsou nové 

- lavičky a ostatní oznámkovat 
jako ve škole 

1 - 2 

Značení (druh značek, počet 
kusů), druhy např.:  

- čtverec se zel. pruhem 
-  turistické značení KČT 

Značeno cedulkami s čísly zabodnutými vedle stromů do 
země (dle plánku) 
Není značeno způsobem KČT  

Kvalita (poškození) a 
(ne)dostatečnost značení  

0 

Zeleň (viditelné poškození, 
návrh na doplnění) 

Zahrada se průběžně dosazuje novými stromy. 
Odstranit torzo starého buku lesního  

Prostupnost krajiny dobrá    
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Číslo 

zastavení 
Název zastavení (tabule 
apod.) 

Km od minulého 
zastavení   

Km celkem (od 
začátku stezky) 

Poznámka     

1. Platan javorolistý  0 0  
2. Buk lesní 0,018 0,018  
3. Douglaska tisolistá 0,007 0,025  
4. Jinan dvoulaločný 0,013 0,038  
5. Dřín obecný 0,005 0,043  
6. Liliovník tulipánokvětý 0,004 0,047  
7. Jasan ztepilý 0,009 0,056  
8. Smrk pichlavý 0,016 0,072  
9. Smrk ztepilý 0,010 0,082  

10. Lípa stříbrná 0,010 0,092  
11. Buk lesní (torzo) 0,010 0,102  
34. Buk lesní 0,013 0,115  
12. Jedlovec kanadský 0,015 0,130  
13. Dub letní 0,028 0,158  
14. Borovice limba 0,015 0,173  
35. Jedlovec kanadský 0,005 0,178  
15. Lípa stříbrná 0,020 0,198  
16. Trnovník akát 0,020 0,218  
17. Ořešák vlašský 0,013 0,231  
39. Zmarličník japon. převislý  0,006 0,237  
18. Bříza převislá 0,013 0,250  
19. Cypřišek hrachonosný 0,007 0,257  
20. Bříza bělokorá 0,008 0,265  
36. Pěnišník 0,006 0,271  
21. Dub červený 0,006 0,277  
22. Modřín opadavý 0,020 0,297  
23. Tis červený zlatý 0,031 0,328  
24. Podražec dřevnatý 0,027 0,355  
37. Ovocný sad 0,019 0,374  
25. Šácholan Soulangeanův 0,040 0,414  
26. Smrk srbský 0,009 0,423  
27. Habr obecný 0,014 0,437  
28. Jedle stejnobarvá 0,032 0,469  
29. Jinan dvoulaločný 0,023 0,492  
38. Svitel latnatý 0,009 0,501  
30. Javor dlanitolistý klaný 0,015 0,516  
31. Zerav obrovský 0,009 0,525  
32. Javor klen 0,009 0,534  
33. Hortenzie latnatá 0,016 0,550  

 
Návrhy:  
- pro rodiny s dětmi doplnit naučnou stezku vhodnými hracími prvky 
- osadit min. 2 venkovními odpadkovými koši 
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Zajímavosti: 

- Zážitková zahrada Vily Čerych 
- Muzeum B. Němcové a Textilní muzeum v České Skalici  
- Barunčina škola v České Skalici 
- Vodní dílo Rozkoš  

 

Název naučné stezky Justynčina stezka  

Počet km 6,93  

Lokace  Slatina nad Úpou – Červená Hora 

Náročnost středně náročná     

Vhodnost trasy pěší x cyklo   

Popis trasy a stavu stezky, 
povrch, sjízdnost 

Justynčina stezka obsahuje 12 zastavení.  Trasa vede od 
Slatinského mostu lesní cestou (obec Slatina nad Úpou) přes 
Boušín, Slatinské Končiny, Boušínskou lávku, dále pak přes 
osadu Mstětín, kolem Žebrácké rokle do obce Červená Hora a 
po asfaltové cestě kolem zříceniny hradu Červená Hora  zpět 
k Slatinskému mostu. 

Seznam mobiliáře na NS 
(počet laviček, košů, 
odpočívadel…) 

3 informační tabule, 4xlavičky, koše  

Stav (poškození) mobiliáře 
(celkové shrnutí, počty k opravě) 

u Špetlova buku není tabulka s označením 

- tabule (popsat podrobně) na 3 informačních tabulích je popsáno 12 zastavení 

- lavičky a ostatní oznámkovat 
jako ve škole 

v pořádku 

Značení (druh značek, počet 
kusů), druhy např.:  

- čtverec se zel. pruhem 
- turistické značení KČT 

Od Slatinského mlýna po červené na Boušín, od kostela po 
modré kolem spadlého Špetlova buku, po červené 
k Boušínské lávce, od B. lávky po žluté na Mstětín a po 
modré přes Červenou Horu ke Slat. mlýnu 

Kvalita (poškození) a 
(ne)dostatečnost značení  

Název 1. zastávky by mohl být Slatinský mlýn. 

Zeleň (viditelné poškození, 
návrh na doplnění) 

Špetlův buk – pouze ležící kmen  

Prostupnost krajiny menší problémy    
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Číslo 
zastavení 

Název zastavení (tabule apod.) Km od 
minulého 
zastavení   

Km celkem 
(od začátku 
stezky) 

Poznámka     

1. Obec Slatina nad Úpou 
- Slatinský mlýn 

0 0 po červené, 
lavička, koš  

2. Samota Boušín 1 1  
3. Boušínská studánka 0,35 1,35  
4. Kostel a fara na Boušíně 0,15 1,5 po modré 
5. Špetlův buk 1 2,5 lavička 
6. Odbočka slatinské Končiny 0,5 3  
7. Bathildin stoleček 0,2 3,2 ve špatném stavu 
8. Boušínská lávka 0,5 3,7 po žluté 
9. Žebrácká rokle 1,5 5,2 lavička, koš 

10. Obec Červená Hora 0,5 5,7 po modré, 
posezení 

11. Zřícenina hradu Červená Hora 0,75 6,45  
12. Slatinský most 0,48 6,93  
 
Poškození tabulí, značení a inventáře: 
u Špetlova buku bez označení 
zamčená Boušínská studánka 
 
Informace o prostupnosti krajiny: 
od Špetlova buku – horší sjízdnost pro cyklo – lesní cesta  s kořeny 
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Název naučné stezky Naučná stezka Babiččino údolí 

Počet km  8,14 

Lokace  
Začátek Česká Skalice – Barunčina škola 
Konec – Rýzmburský altán Žernov 

Náročnost středně náročná     

Vhodnost trasy 
Pěší, rodiny s dětmi, cyklisté (v úseku Na Špacíru – vést kolo)  
Pouze část trasy k Bílému kopci (zastavení č.22): + kočárky, 
vozíčkáři 

Popis trasy a stavu stezky, 
povrch, sjízdnost 

Povrch částečně mlatový, asfaltový a přírodní pěšina. 
 

Seznam mobiliáře na NS 
(počet laviček, košů, 
odpočívadel…) 

Městský mob. (MM)+ zámecký mob. (ZM) + mobiliář k NS 
Mobiliář k NS =  lavičky 25 ks,  koše 10 ks  
 

Stav (poškození) mobiliáře 
(celkové shrnutí, počty k opravě) 

Koše nutno renovovat (vyměnit dřevěná prkénka) – 5 ks 
Lavičky – vyměnit dřevěné sedáky (klády) – 3 ks 

- tabule (popsat podrobně) Tabule rekonstruované v roce 2009  -  2010 (stav výborný)  

- lavičky a ostatní oznámkovat 
jako ve škole 

Lavičky 2 
Koše 3 

Značení (druh značek, počet 
kusů), druhy např.:  

- čtverec se zel. pruhem  
- turistické značení KČT 

Čtverec se zel. pruhem a NS jde po značených cestách KČT – 
červená po č.22 , poté modrá, pak žlutá (tabule 24 a 25) 

Kvalita (poškození) a 
(ne)dostatečnost značení  

Značeno dobře 

Zeleň (viditelné poškození, 
návrh na doplnění) 

Průběžně odstraňovat nálety a zajišťovat pravidelnou údržbu 
v úseku Bažantnice   

Prostupnost krajiny dobrá    
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Číslo 
zastavení 

Název zastavení (tabule apod.) Km od 
minulého 
zastavení   

Km celkem 
(od začátku 
stezky) 

Poznámka     

1. Areál Barunčiny školy 0 0 Posezení, stojan, koš, 
(MM)  

2. Maloskalický muzejní areál 0,510 0,510 nový městský mobiliář 
(MM) 

3.  Historie údolí + 4.Geologie 
údolí 

1,020 1,530 Společně na jedné 
tabuli 

4. Geologie údolí – plechová, 
strom 

1,020 1,530 Společně na jedné 
tabuli 

5. Údolí a BN – plechová, strom  ?  Tabule nenalezena 
6. Meliorace ratibořických luk - 

kaplička 
0,750 2,280  

7. Bažantnice - studánka 0,300 2,580  
8. Lovecký pavilon 0,750 3,330  
9. Ratibořický zámek 0,360 3,690 Zámecký park – 

mobiliář (ZM) 
10. Zámecký park – pouze 

informační bod (šlapka) 
0,150 3,840 ZM 

9 b Zámecký park ?  ZM Chybí číslo tabule  
11. Zámecký park – pouze šlapka 0,200 4,040  
12. Zámecký park – pouze 

informační bod (šlapka)  
0,100 4,140 ZM 

13. Byt rodiny Panklovy 0,250 4,390 ZM 
14. + 15. 

+ 16. 
Pomník Babička s dětmi 0,800 5,190 Společně na jedné 

tabuli 
 Ratibořický mlýn 0,8 5,190 - 
 Staré bělidlo 0,8 5,190 - 

17. Řeka Úpa 0,750 5,940 17. a 18. vedle sebe 
18. Viktorčin splav  0 5,940  
19. Půdní typy – geologie - 

kaplička 
0,200 6,140  

20. Život v řece 0,250 6,390 20. a 21. vedle sebe 
21. Břehové porosty 0 6,390  
22. Klima v údolí a Bílý kopec 0,500 6,890  
23. Stromy a rostliny 0,550 7,440 Bez stříšky 
23 b Naučná stezka  - bez čísla 0,300 7,740 Kaplička na rozcestí 

žluté a modré 
24. Živočichové 0,200 7,940  
25. Rýzmburský altán 0,200 8,140  
Návrhy na doplnění inventáře, výsadbu zeleně apod.: 
Koše od čísla 3 – dožívající 
 
Zajímavosti: 
koně na Rýzmburku, 
obec Žernov – kaplička 
u zámku - Blueinfo 
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Název naučné stezky 
Naučná stezka Česká Skalice – Svinišťany 
– Josefov 1866 

Počet km  31,8 

Lokace  Kleny - Česká Skalice – Miskolezy – Svinišťany – Dolany 
– Jaroměř -Josefov 

Náročnost středně náročná  

Vhodnost trasy cyklisté x pěší 

Popis trasy a stavu stezky, 
povrch, sjízdnost 

Začátek je v obci Kleny, konec na pevnostním hřbitově v 
Josefově. Vede po turisticky značených cestách. 
Z Klen vede polní cesta na Dubno, potom je asfaltová cesta, z 
Malé Skalice 1 km polní cesta směrem na Větrník a dále 
asfaltová cesta, za Krábčicemi je polní cesta – cyklostezka 
č.24, která vede k Jakubskému předměstí. Celkově je stezka  
dobře sjízdná. 

Seznam mobiliáře na NS 
(počet laviček, košů, 
odpočívadel…) 

22 zastávek s informačními tabulemi   
Lavičky u č.4, 5, 7, 8, 10, 16, 17, 19, 21 

Stav (poškození) mobiliáře 
(celkové shrnutí, počty k opravě) 

Všechny tabule jsou v dobrém stavu. 

- tabule (popsat podrobně) 
Na tabulích je vždy napsáno, kromě popisu událostí, kudy a 
jak daleko je to k další tabuli, což je výborné pro orientaci. 

- lavičky a ostatní oznámkovat 
jako ve škole 

Lavičky všude, kde je to možné, některá zastavení jsou u 
autobusových zastávek, viz poznámky. 

Značení (druh značek, počet 
kusů), druhy např.:  

- čtverec se zel. pruhem 
- turistické značení KČT 

Začátek Kleny cyklotrasa č.4055, od zastávky č.2 po modré, 
ze Zliče cyklotrasa č.4018, z České Skalice po červené  směr 
Větrník křiž. 4098.  Od Krábčic cyklotrasa č. 24. Špatné 
značení od zastavení č.17 – 19, na tabulích psáno po modré, 
ale trasa vede po červené. 

Kvalita (poškození) a 
(ne)dostatečnost značení  

Špatné značení od zastavení č.17 – 19, na tabulích psáno po 
modré, ale trasa vede po červené.  

Zeleň (viditelné poškození, 
návrh na doplnění) 

Bez poškození 

Prostupnost krajiny dobrá   
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Číslo 
zastavení 

Název zastavení (tabule 
apod.) 

Km od 
minulého 
zastavení   

Km celkem 
(od začátku 
stezky) 

Poznámka     

1. Kleny 0 0 po modré 
2. Dubenský dvůr 1 1  
3. Dubno 1,2 2,2  

4. 
Zlíč – rakouské levé 
křídlo 

2,3 3,5 u autobusové zastávky 

5. 
Česká Skalice – 
Vojenský hřbitov 

0,9 4,4 lavičky 

6. Na bojišti 0,8 5,2  
7. Nádraží 0,3 5,5 vlakové nádraží 

8. 
Česká Skalice – 
náměstí 

0,9 6,4 lavičky, po červené 

9. Malá Skalice 1 7,4 
za kostelem,  
směr Větrník křiž. 4098 

10. Miskolezy 5,2 12,6 houpací lavička 
11. Miskolezy cihelna 0,9 13,5  
12. Svinišťany – letiště 1,4 14,9  
13. Bitva u Svinišťan 0,4 15,3  
14. Ovčín 0,6 15,9  
15. Sebuč 1,3 17,2  
16. Dolany 1,4 18,6 u autobusové zast. 

17. Krábčice 1,9 20,5 
Psáno po modré, ale je to 
po červené  

18. 
Jaroměř – Jakubské 
předměstí 

5,6 26,1 
Psáno po modré, ale je to 
po červené 

19. Jaroměř 0,8 26,9 
Psáno po modré, ale je to 
po červené 

20. Korunní hradby 2,5 29,4  
21. Pevnost Josefov 0,9 30,3 Po žluté, lavičky 
22. Pevnostní hřbitov 1,5 31,8  
 
Poškození tabulí, značení a inventáře: 
vše v dobrém stavu 
 
Zajímavosti: 
za Krábčicemi – Heřmanice – rodiště Albrechta 
z Valdštejna – kostel 
přírodní rezervace Dubno 
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Název naučné stezky Stezka Jakuba Míly  

Počet km  7 

Lokace  

Okruh v délce 7 km vede po značených turistických trasách. 
Obsahuje 13 zastavení. Začátek okruhu je v Babiččině údolí u 
Panského mlýna. Z Babiččina údolí vede stezka přes 
Žernovskou lávku, kolem bývalé Panklovny, do obce Žernov. 
Dále pak přes Rýzmburk, podle pramene Jakuba Míly, 
samoty Na Pohodlí, přes Bílý most a pokračuje kolem 
Starého bělidla zpět do Ratibořic. 

Náročnost středně náročná 

Vhodnost trasy pěší x cyklo      

Popis trasy a stavu stezky, 
povrch, sjízdnost 

od Žernovské lávky vede lesní cesta do kopce cca 400 m, 
poté asfaltová cesta do Žernova, od Rýzmburku lesní cesta 
s kořeny – špatně sjízdná pro kolo, potom pěšina. 

Seznam mobiliáře na NS 
(počet laviček, košů, 
odpočívadel…) 

Na trase stezky jsou rozmístěny tři informační tabule, které 
popisují třináct zajímavých zastavení. 4x lavičky, koše 

Stav (poškození) mobiliáře 
(celkové shrnutí, počty k opravě) 

v dobrém stavu 

- tabule (popsat podrobně) Tabule popisují přírodní, kulturní a místní zajímavosti. 

- lavičky a ostatní oznámkovat 
jako ve škole 

v pořádku 

Značení (druh značek, počet 
kusů), druhy např.:  

- čtverec se zel. pruhem  
- turistické značení KČT 

od Panského mlýna po žluté značce přes Žernovskou lávku do 
Žernova a po modré na Rýzmburk, odkud pokračuje do 
Babiččina údolí a pokračuje po červené ke Starému bělidlu 
  

Kvalita (poškození) a 
(ne)dostatečnost značení  

Ze značení není zřejmé, kde se nachází zastavení č.8 Jedle 
bělokorá a zda je Haniččina studánka místo zastavení č.9 U 
Merglu? 
 

Zeleň (viditelné poškození, 
návrh na doplnění) 

Bez poškození 

Prostupnost krajiny dobrá    
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Číslo 

zastavení 
Název zastavení (tabule apod.) Km od 

minulého 
zastavení   

Km celkem 
(od začátku 
stezky) 

Poznámka     

1. Panský hostinec 0 0 lavičky 
2. Mlýn 0,15 0,15 lavičky, koše 
3. Žernovská lávka 0,15 0,3 po žluté 
4. Panklovna 0,14 0,47  
5. Žernov 1,2 1,67 dětské hřiště 
6. Rýzmburk 1,5 3,17 po modré 
7. Zastavení NS Babiččino údolí č. 

24 
0,13 3,3 po červené 

8. Jedle bělokorá 0,8 4,1  
9. Pramen Jakuba Míly – U Merglu 0,8 4,9  
10. Pohodlí 0,73 5,63 posezení 
11. Bílý most 0,47 6,1  
12. Zastavení NS Babiččino údolí č. 

17 – 21 
0,18 6,28 lavičky, koše 

13. Zastavení NS Babiččino údolí č. 
16 

0,55 6,83  
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Název naučné stezky Naučná ovocná stezka  (NOS) 

Počet km  
3 300 m  - není to okruh  
Lze zokruhovat + 1 300 m po silnici (vhodné pouze pro 
dospělé)  

Lokace  
Městec (obec Nahořany) – Veselice Nouzín (obec Velká 
Jesenice) – Veselice Na Zboží (obec Velká Jesenice) 

Náročnost nenáročná     

Vhodnost trasy pěší   x   cyklisté  x   rodiny s dětmi  x   kočárky   

Popis trasy a stavu stezky, 
povrch, sjízdnost 

Trasa vede částečně po štěrkové cestě (v 1. části trochu 
výmolů) a přírodní zpevněné cestě. Sjízdnost celoroční, 
dobrá.  

Seznam mobiliáře na NS 
(počet laviček, košů, 
odpočívadel…) 

Koše – 0 
Odpočívadla – 0 
Lavičky – 3 

Stav (poškození) mobiliáře 
(celkové shrnutí, počty k opravě) 

Lavičky je třeba natřít a zajistit obsekávání.   

- tabule (popsat podrobně) 

Tabule  celkem 3 ks – natřít a zajistit obsekávání 
1. NOS - Česká krajina s ovocnými stromy 
2. NOS - Krajinná zeleň 
3. NOS - Možnosti zpracování ovoce  

- lavičky a ostatní oznámkovat 
jako ve škole 

Lavičky – 3 
Tabule – 1 

Značení (druh značek, počet 
kusů), druhy např.:  

- čtverec se zel. pruhem 
- turistické značení KČT 

NEZNAČENO – špatná orientace 

Kvalita (poškození) a 
(ne)dostatečnost značení  

0 

Zeleň (viditelné poškození, 
návrh na doplnění) 

Nutno prořezat, ošetřit, odstranit spadlé a uhnilé větve, 
dosázet stromy, které se nepřijaly (výsadba v roce 2003 – 
2004) – dosázet cca 100 ks různých ovocných stromů a keřů 

Prostupnost krajiny dobrá   

 
 
Číslo 

zastavení 
Název zastavení 
(tabule apod.) 

Km od minulého 
zastavení 

Km celkem (od 
začátku stezky) 

Poznámka     

1. NOS 1 0 0 Městec 
2. NOS 2 2,2 2,2 Nouzín 
3. NOS 3 1,1 3,3 Na Zboží 
 Dále po silnici   1,3 4,6 Městec 

 
 
Návrhy na doplnění inventáře, výsadbu zeleně apod.:  

- dosázet stromy (cca 100ks) – typické pro českou krajinu  
- vyznačit 



 18 

- propojit s nejbližší cyklotrasou 
Zajímavosti 
NOS budována 2003 – 2004 (Tereza Netrestová + INEX – dobrovolníci ze zahraničí) 
V okolí:  

- vodní dílo Rozkoš 
- závlahový systém k řece Metuji (staré koryto řeky Metuje) 
- Šestajovická stráň 
- Šestajovice – Muzeum motocyklů 
- Roztoky – farma s pštrosy 
- Slavětín  - jelení farma + pension 
- Varta (vyhlídka) – Velká Jesenice  
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Název naučné stezky Městské turistické trasy City Walk  

Počet km  12 km 

Lokace  Česká Skalice 

Náročnost středně náročná     

Vhodnost trasy 
pěší   x   cyklisté  x   rodiny s dětmi  x   kočárky  x   školní 
výlety 

Popis trasy a stavu stezky  

Seznam mobiliáře na NS 
(počet laviček, košů, 
odpočívadel…) 

Kiosek – 10x 
Mobiliář – 10x 

Stav (poškození) mobiliáře 
(celkové shrnutí, počty k opravě) 

v dobrém stavu 

- tabule (popsat podrobně) OK 

- lavičky a ostatní oznámkovat 
jako ve škole 

1 

Značení (druh značek, počet 
kusů)  

dobré 

Kvalita (poškození) a 
(ne)dostatečnost značení  

 

Zeleň (viditelné poškození, 
návrh na doplnění) 

 

Prostupnost krajiny dobrá   
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Číslo 
zastavení 

Název zastavení (tabule apod.) 
Km od 
minulého 
zastavení 

Km celkem (od 
začátku stezky) 

Poznámka    

1. Informační centrum 0 0  
2. Husovo náměstí 0,2 0,2  
3. Barunčina škola 0,2 0,4  
4. Maloskalický muzejní areál 0,3 0,7  
5. Kostel Nanebevzetí Panny Marie 0,2 0,9  
6. Vstup do Bažantnice 0,1 2,0  
7. Lovecký pavilon 1,6 3,6  
8. Zámecký park 0,3 3,9  
9. Ratibořický zámek 0,2 4,1  
10. Zámecký skleník 0,2 4,3  
11. Staré Bělidlo, Viktorčin splav 0,7 5,0  
12. Sousoší Babička s dětmi 0,5 5,5  
13. Staré bělidlo 0,8 6,3  
14. Rudrův mlýn 0,1 6,4  
15. Vodní mandl 1,2 7,6  
16. Jez na řece Úpě 0,5 8,1  
17. Hotel Holzbecher Zlíč 0,9 9,0  
18. Vojenský hřbitov z roku 1866 0,7 9,7  
19. Na Bojišti 0,7 10,4  
20. Vyhlídka – vodní dílo Rozkoš 1,0 11,4  
21. Vlakové nádraží 0,5 11,9  
22. Městský úřad 0,2 12,1  
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Oblast informačního centra Hronov 
 

Název naučné stezky Vítejte „U NÁS“  („U nás v Hronov ě“) 

Počet km 8,13  

Lokace  Město Hronov 

Náročnost Nenáročná        

Vhodnost trasy 
pěší   x   cyklisté  x   rodiny s dětmi  x   kočárky (je určitá část 
naučné stezky) x   vozíčkáři (jen určitá část naučné stezky) 

Popis trasy a stavu stezky, 
povrch, sjízdnost 

Povětšinou po asfaltové cestě, jen malá část po lesní pěšině 

Seznam mobiliáře na NS 
(počet laviček, košů, 
odpočívadel…) 

Nejde vyhodnotit - cesta vede městem a po cestě jsou jak 
lavičky, tak i odpadkové koše. 

Stav (poškození) mobiliáře 
(celkové shrnutí, počty k opravě) 

Bez poškození, pouze chybí tabule 36b a 38 

- tabule (popsat podrobně) v pořádku 

- lavičky a ostatní oznámkovat 
jako ve škole 

1 

Značení (druh značek, počet 
kusů), druhy např.:  

- čtverec se zel. pruhem  
- turistické značení KČT 

Nutná mapa,  
GPS 50°28´47.715´´N, 16°10´58.239´´E 

Kvalita (poškození) a 
(ne)dostatečnost značení  

Neznačeno 

Zeleň (viditelné poškození, 
návrh na doplnění) 

 

Prostupnost krajiny dobrá   
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Číslo 
zastavení 

Název zastavení (tabule 
apod.) 

Km od 
minulého 
zastavení 

Km celkem 
(od začátku 

stezky) 
Poznámka     

1. Škola – hřiště 0 0  
2. Měšťanská chlapecká škola 0,036 0,036  
3. Jiráskovo divadlo 0,034 0,070  
4. Mariánské sousoší 0,155 0,225  
5. Městská radnice 0,060 0,285  

6. 
Hostinec U zeleného 
stromu 

0,010 0,290  

7. Bývalý svobodný dvůr 0.235 0,525  
8. Knahlův (Kalinův) domek 0,575 0,810  

9. 
Rodný domek a socha 
spisovatele Aloise Jiráska 

0,75 0,885  

10. Minerální prameny 0,150 1,035  
11. Mlýn Papírna 0,315 1,350  
12. Husův sbor 0,075 1,425  
13. Jiráskův buk 0,300 1,725  
14. Kostel Všech svatých 0,600 2,325  

15. 
Pozdně renesanční zvonice 
z roku 1610 

0,600 2,325  

16. Socha sv. Václava 0,600 2,325  
17. Starý hřbitov 0,90 2,415  
18. Stará dřevěná škola 0,225 2,640  
19. Araukarit 0,005 2,645  
20. Hrob Aloise Jiráska 0,250 2,895  
21. Hrob rodičů Aloise Jiráska 0,250 2,895  

22. 
Legionářský hřbitov a 
Památník osvobození 

0,250 2,895  

23. 
Hrob Ing. arch. Jindřicha 
Freiwalda 

0,250 2,895  

24. 
Hrob Františka Součka 
staršího a mladšího 

0,250 2,895  

25. Hrob Otýlie Gallmayerové 0,250 2,895  
26. Mistrova lavička 0,405 3,300  

27. 
Prouzův domek čp. 20 Na 
Podloubí 0,900 4,200  

28. Budova městské spořitelny 0,195 4,395  
29. Hotel U Mostu 0,105 4,500  

30. 
Rodný domek Josefa 
Lamky 

0,200 4,700  

31. Rodný domek Josefa Čapka 0,460 5,160  

32. 
Rodný dům Egona 
Hostovského 

0,030 5,180  

33. 
Evangelická modlitebna a 
hřbitov 
 

0,330 5,510 

- Není  v propagačním 
materiálu !!!! 
- jet k železniční 
zastávce, poté přes 
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přejezd a druhá odbočka 
vlevo 

34. Tkalcovna Spiegler 0,440 5,950  

35. 
Sokolovna v Tyršových 
sadech 

0,530 6,480  

36.a 
Jiráskovy letní pobyty 
v Hronově 

0,090 6,570  

36.b 
Letní sídlo Mistra Aloise 
Jiráska 

1,100 7,670 
Kamenná deska je, ale 
není cedule? 

37. Rodinná vila čp. 22 0,220 7,890  

38. Břízy??? 0,240 8,130 

Není cedule a není 
v textu - zjištěno dle 
starousedlíka zde 
bydlícího 

39. Skalákova studánka  
3,900 km od 

tabule č.1 
 

40. 
Roubené stavení – 
Žabokrky 

 
1,421  km od 

tabule č.1 

Mimo trasu – na 
křižovatce v Žabokrkách 
nutno odbočit doprava 

41. 
Rokytník – kaple 
Nejsvětější trojice 

 
3,907 km od 

tabule č.1 
 

 
Zajímavosti:  
- cesta může být kratší, ale pokud se půjde podle čísel, pak je vzdálenost - viz výše 
  
Informace o prostupnosti krajiny a značení: 
- špatně se hledá 13  
- v propagačním materiálu není 33 
- nenalezeno zastavení  38 
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Oblast informačního centra Jaroměř 
 

Název naučné stezky 
Netradiční stezka Jaroměřskem 
(NS s ekologickou tématikou)  

Počet km  0,840  

Lokace  Úsek podél řeky Úpy v Jaroměři  

Náročnost nenáročná  

Vhodnost trasy pěší   x   cyklisté  x   rodiny s dětmi  x   kočárky  x   vozíčkáři 

Popis trasy a stavu stezky, 
povrch, sjízdnost 

Trasa vede  po zpevněné pěšině podél  řeky  Úpy  

Seznam mobiliáře na NS 
(počet laviček, košů, 
odpočívadel…) 

3 tabule 

Stav (poškození) mobiliáře 
(celkové shrnutí, počty k opravě) 

Tabule č.1 ( nebo3??) poškozena – není text 

- tabule (popsat podrobně) Viz fotodokumentace 

- lavičky a ostatní oznámkovat 
jako ve škole 

Nejsou, navrhuji umístit – možná  ale asi problém kvůli 
vandalismu 

Značení (druh značek, počet 
kusů), druhy např.:  

- čtverec se zel. pruhem  
- turistické značení KČT 

- start GPS  50°21´14.480´´N, 15°55´51.384´´E 
- značená cyklotrasa – č. 24 

Kvalita (poškození) a 
(ne)dostatečnost značení  

Značení není a není ani nutné 

Zeleň (viditelné poškození, 
návrh na doplnění) 

Zeleň dostačující 

Prostupnost krajiny dobrá    
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Číslo 
zastavení 

Název zastavení (tabule apod.) 
Km od 

minulého 
zastavení 

Km celkem 
(od začátku 

stezky) 
Poznámka     

1. Netradiční stezka Jaroměřskem  0 0  
2. Netradiční stezka Jaroměřskem 0,405 0,405  
3. Netradiční stezka Jaroměřskem 0,435 0,840 Není popisek 

 
 
Návrhy na doplnění inventáře, výsadbu zeleně apod.:  
- vhodné umístit lavičky 
 
Zajímavosti:  
- poblíž pevnost  Josefov 
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Název naučné stezky 
Naučná stezka Josefov – Smiřice – Chlum 
1866  

Počet km  25 

Lokace  Jaroměř (Josefov) – Smiřice – Chlum 

Náročnost středně náročná   

Vhodnost trasy 
pěší  a vozíčkáři (problematické – cesta vede po hlavní 
silnici!)  x   cyklisté   

Popis trasy a stavu stezky, 
povrch, sjízdnost 

- povětšinou asfaltová cesta, na jedno místo se jede po lesní 
pěšině (Hoříněveské lípy) 

Seznam mobiliáře na NS 
(počet laviček, košů, 
odpočívadel…) 

1 x samostatně koš, 3 x lavička, 2x dětské hřiště 

Stav (poškození) mobiliáře 
(celkové shrnutí, počty k opravě) 

Číslo zastavení 3 – bez popisku (údajně stále poškozeno, 
zabraňuje ve výhledu řidičům osobních automobilů – 
umístění blízko křižovatky) 

- tabule (popsat podrobně) Kromě jedné vše v pořádku 

- lavičky a ostatní oznámkovat 
jako ve škole 

v pořádku 

Značení (druh značek, počet 
kusů), druhy např.:  

- čtverec se zel. pruhem  
- turistické značení KČT 

- start GPS  50°19´49.205´´N, 15°54´28.484´´E 
- v Hoříněvsi část trasy po tur. červené 

Kvalita (poškození) a 
(ne)dostatečnost značení  

Trasa neznačena, propagační materiál nebo mapa nutná. 
Zastavení č.10- obtížně se hledá, je mimo obec a neprostupná 
louka 

Zeleň (viditelné poškození, 
návrh na doplnění) 

Není nutné 

Prostupnost krajiny Dobrá, jen 1x problém 
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Číslo 
zastavení 

Název zastavení (tabule 
apod.) 

Km od 
minulého 
zastavení 

Km celkem 
(od začátku 

stezky) 
Poznámka     

1. Josefov 0 0 
Lavička, koš, 
hřbitov 

2. Vlkov 3,5 3,5 Dětské hřiště 
3. U Vachkova mostku 1,02 4,52 Bez informační desky 
4. Smiřice zámek 1,5 6,02 Zámek 
5. Smiřice nádraží 0,58 6,60  
6. Rodov 3,9 10,5  
7. Račice nad Trotinou 2,7 13,2  

8. Horka 0,6 13,8 
Cedule za železniční 
tratí – v kopečku 

9. Hoříněves náves 2,9 16,7 Dětské hřiště 
10. Hoříněveské lípy 1 17,7 Špatně prostupná cesta 
11. Hankův dům 1,5 19,2 Lavičky 

12. 
Pomník 2. mysliveckého 
praporu 

0,5 19,7  

13. Vojenský hřbitov 1866 1,8 21,5  

14. 
Máslojedy – odbočka 
Neděliště 

0,7 22,2  

15. Chlum 2,8 25  
 
Zajímavosti: 
- velmi zajímavé, hlavně vojenský hřbitov (zastavení č. 13), jinak Hankův dům 
- vhodné pokračovat v Chlumu až k muzeu (nově přebudované) + rozhledna + památník 
 
Informace o prostupnosti krajiny: 

- zastavení č. 10 – zastavení v poli, vysoká tráva, neupravené okolí 
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Oblast informačního centra Náchod 
 

Název naučné stezky 
Naučná stezka Běloves po československém 
opevnění z let 1936-38 

Počet km 7,14 

Lokace  Náchod Běloves – Dobrošov a zpět 

Náročnost 
První část náročná – velké převýšení, zpět – náročný sjezd 
pro cyklisty (les – kořeny) 

Vhodnost trasy pěší   x   cyklisté  x   rodiny s dětmi   

Popis trasy a stavu stezky, 
povrch, sjízdnost 

Trasa vede  zprvu  po asfaltové cestě a poté pokračuje po  
zpevněných či nezpevněných lesních cestách a pěšinách, 
střední část po cestách loukami.  

Seznam mobiliáře na NS 
(počet laviček, košů, 
odpočívadel…) 

Lavičky a koše se nacházejí pouze u bunkrů 

Stav (poškození) mobiliáře 
(celkové shrnutí, počty k opravě) 

Vše v pořádku 

- tabule (popsat podrobně) 
Tabule v pořádku. Je vidět, že se o ně starají - stříšky 
opravené 

- lavičky a ostatní oznámkovat 
jako ve škole 

1 

Značení (druh značek, počet 
kusů), druhy např.:  

- čtverec se zel. pruhem  
- turistické značení KČT 

- start GPS  50°26´16.280´´N, 16°11´24.669´´E 
- turistické značení: 

tabule 1,2 – tur. žlutá, poté turistická zelená po tabuli 
č.11 a od tabule 13 – turistická modrá 
- vhodné s sebou mapu nebo propagační materiál  
 

Kvalita (poškození) a 
(ne)dostatečnost značení  

Značení  dostatečné 
- některé značky mimo turistické značky, nutno dávat pozor 

Zeleň (viditelné poškození, 
návrh na doplnění) 

V pořádku 

Prostupnost krajiny Jak kde (menší problémy – louky – zarostlé, kopřivy)  
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Číslo 
zastavení 

Název zastavení (tabule 
apod.) 

Km od 
minulého 
zastavení 

Km celkem 
(od začátku 

stezky) 
Poznámka     

1. Pěchotní srub N-S 84 VODA 0 0 Po žluté 

2. 
První sled lehkého opevnění 
vzor 37 

0,435 0,435  

3. 
Typy překážek 
v Náchodském údolí 

0,360 0,795 Dále po zelené 

4.   1,390  

5. Lehký objekt vz. 36 číslo 52  1,755 
V louce, není odbočka, 
pokud louka zarostlá – 
problém 

6. 
Překážky v linii těžkého 
opevnění 

0,150 1,905  

7. 
Pěchotní srub N-S 82 
Březinka 

0,150 2,055  

8. Pěchotní srub N-S 81 Lom 0,360 2,415 Špatný přístup s kolem 

9. 
Pěchotní sruby N-S 78,79 a 
80 

0,315 2,730  

10. Dělostřelecká tvrz Dobrošov 0,435 3,165 
!!mimo značenou cestu – 
tabule na souběžné cestě, 
která není značená  

11. 
Minometní věž N-S 77 
Kaplička 

0,465 3,630 Asi jsem foto zapomněl 

12. 
Informace k naučné stezce 
Běloves 

0,270 3,900 
Od 11 přes louku?? 
Problém 

13. 
Dělostřelecký srub N-S 76 
Amerika 

0,765 4,665 

K 14 špatné značení, občas 
modrá vybledlá a chybí 
odbočky – naštěstí se nedá 
ztratit, je tam vlek a další 
značka je u ve spodní části 
vleku 

14. 
Pohledová tabule na linii LO 
a TO 

1,350 6,015  

15. 
Pěchotní srub N-S 85 
Montace 

1,125 7,140   

 
Návrhy na doplnění inventáře, výsadbu zeleně apod.  

- možná u 5, kde je krásná vyhlídka na Náchod 
 

Zajímavosti: 
- na celé trase pěchotní sruby - pokud se navštíví, pak je to časově náročnější 
- Dva kohouti na jednom smetišti – nedohodli se, vidět na cedulích – umístění či 

tvary – Bělolovesáci a Dobrošováci 
 
Informace o prostupnosti krajiny: 

- U  8 je okolo srubu zábradlí, velmi úzký průchod, ani kočárek neprojede, i s kolem 
je  problém 
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- Cesty vedou přes louky a někde jsou tabule informující o cizích pozemcích….ale 
asi se to trochu trpí….. 
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Název naučné stezky Naučná stezka Pevnost Dobrošov   

Počet km  
3,720 
Trasa B 3,220  

Lokace  
Dobrošov a okolí 1-8  
Dobrošov – Běloves 6B – 9B 

Náročnost Středně náročná 

Vhodnost trasy pěší   x   cyklisté – velmi špatné x   rodiny s dětmi   

Popis trasy a stavu stezky, 
povrch, sjízdnost 

Trasa vede  po  lesních cestičkách a okolních loukách 

Seznam mobiliáře na NS 
(počet laviček, košů, 
odpočívadel…) 

Lavičky a koše se nacházejí pouze u bunkrů 

Stav (poškození) mobiliáře 
(celkové shrnutí, počty k opravě) 

U některých známky koroze  

- tabule (popsat podrobně) 
Tabule – známky koroze, cestičky „vyšlapané“, pár lidí asi 
projde 

- lavičky a ostatní oznámkovat 
jako ve škole 

3 

Značení (druh značek, počet 
kusů), druhy např.:  

- čtverec se zel. pruhem  
- turistické značení KČT 

- start GPS  50°24´08.633´´N, 16°12´07.453´´E 
- vhodné s sebou propagační materiál – stojí 15 Kč, 
k zakoupení na pevnosti Dobrošov – cesta sice 
značená, ale bez mapy bych si asi netroufl vyrazit – 
zvláště pak na trasu „B“ 

Kvalita (poškození) a 
(ne)dostatečnost značení  

Značení dostatečné, ale -  pokud jsou louky zarostlé, pak 
značky jistě nejsou vidět 

Zeleň (viditelné poškození, 
návrh na doplnění) 

V pořádku 

Prostupnost krajiny 
Špatná – louka, zarostlé pěšiny – od 5 k 6, „kopřivové pole“ u 
tabule č.7  , vhodné dlouhé kalhoty – klíšťata 
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Číslo 
zastavení 

Název zastavení (tabule 
apod.) 

Km od 
minulého 
zastavení 

Km celkem 
(od začátku 

stezky) 
Poznámka     

1. 
Provozní areál pevnosti 
Dobrošov 

0 0  

2. Srub N-S 72 Můstek 0,150 0,150  

3. 
Obranný rajon na hoře Vrch, 
kóta 641 m 

0,510 0,660  

4. 
Opevněný rajon na Malinové 
hoře – kóta 581 m  

0,735 1,395  

5. 
Pozoruhodný objekt pod 
vrcholem Malinové hory   

0,345 1,740 - k 6 vysoká tráva 

6. Srub Jeřáb 0,675 2,415 

- mezi 6 a 7 tabule o 
Náchodu Vyhlídka nad 
Náchodem  
- od 6 vzdálen 480 
metrů 

7. Otočná dělová věž 0,510 2,925  
8. Ideální rekonstrukce 0,795 3,720  

6B. Izolované pěchotní sruby 0 0 
105 m od 5 
Stejné jako NS 
Běloves č.9 

7B. 
Pěchotní srub N-S 82 
Březinka 

0,675 0,675 - na trase NS Běloves 

8B. 
Pevnostní uzávěr údolí 
Metuje 

0,150 0,825 - na trase NS Běloves 

9B. 
Naučná stezka – Pevnost 
Dobrošov 

0,880 1,705 
Od tabule 1 je to 3,220 
km 

 
Návrhy na opravy: 

- některé tabule či tabulky – koroze, vhodné opravit 
 
Zajímavosti: 

- stavební kameny na Jiráskově boudě   
- nádherné pohledy na Náchod od 7B 
- pevnost Dobrošov 
- Dva kohouti na jednom smetišti – nedohodli se, vidět na cedulích rozmístění, 

tvary…Bělolovesáci a Dobrošováci 
 
Informace o prostupnosti krajiny: 

- cesty vedou po loukách – byly sice posekané, ale asi před týdnem,….pokud by šel 
člověk před tím, určitě tráva byla vysoká….asi posekáno na „sezónu“ (soudím dle 
délky trávy)  
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Název naučné stezky 
Naučná stezka Náchod – Vysokov – 
Václavice 1866  

Počet km  10,4 

Lokace  Náchod (zámek) - Provodov 

Náročnost  středně náročná   

Vhodnost trasy 
pěší   x   cyklisté  x       
rodiny s dětmi x kočárky  x   vozíčkáři (č.1 – 3)  

Popis trasy a stavu stezky, 
povrch, sjízdnost 

asfalt (po č.3) zpevněná (3 -5), asfalt (5 – 10)    

Seznam mobiliáře na NS 
(počet laviček, košů, 
odpočívadel…) 

Mimo mob. zámku + 3 x odpočívadlo, 4 x koš, 2 x lavička 
- bez připomínek  

Stav (poškození) mobiliáře 
(celkové shrnutí, počty k opravě) 

 

- tabule (popsat podrobně) Viz  www.1866.cz 

- lavičky a ostatní oznámkovat 
jako ve škole 

1 

Značení (druh značek, počet 
kusů), druhy např.:  

- čtverec se zel. pruhem 
- turistické značení KČT 

- čtverec se zel. pruhem pouze na tabulích, v terénu ne 
- po trasách KČT po Václavice, pak bez značení  

 

Kvalita (poškození) a 
(ne)dostatečnost značení  

Nedostatečné, nevhodně umístěné (Myslivec)  

Zeleň (viditelné poškození, 
návrh na doplnění) 

Dosadba, nálety, obsekávání 

Prostupnost krajiny dobrá   
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Číslo 
zastavení 

Název zastavení (tabule 
apod.) 

Km od 
minulého 
zastavení 

Km celkem 
(od začátku 

stezky) 
Poznámka     

1. Zámek Náchod 0 0 
Červená – dosázet 
cca 50 lip 

2. Vojenský hřbitov 1,02 1,02 
Červená 
dosázet 

3. Kramolna 0,73 1,75 Červená – žlutá 
4. Pomník myslivce 2,47 4,22 Žlutá – odpočívadlo, koš,  
5. Vysokov 1,53 5,75 Žlutá odpočívadlo, koš 

6. Pomník jízdy 0,65 6,40 
Žlutá – lavička, koš 
Dosázet cca 20 lip 

7. Bitva u Náchoda 0,45 6,85 
Žlutá – upravit prostranství, 
dosázet 15 jeřábů 

8. Dobenín 0,97 7,82 Žlutá- odpoč., koš 
9. Václavice 0,81 8,63 Bez značení 
10. Provodov 1,75 10,38 Bez značení 
 
Návrhy na doplnění inventáře, výsadbu zeleně: 
Tabule 1.-3. – mobiliář zámecká alej – v pořádku 
 
Tabule 7. – Bitva u Náchoda – úprava prostranství 

- přes Václavce – špatné značení, do Provodova žádné 
- celou trasou značit zeleným čtvercem (NS) 
- nevhodně umístěná cykloznačka 4056 – k Myslivci (tab.č.4) – Svazek obcí – 

vybledlá tabulka 
 
Zajímavosti: 
Zámek Náchod, Obora zámecký kopec, Vysokovské letiště, Rozkoš 
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Oblast informačního centra Police nad Metují 

Název naučné stezky 
Vlastivědná stezka řídícího učitele 
Jaroslava Petra  

Počet km 4,7 

Lokalizace  Machov – Bor a zpět  

Náročnost Náročná pro cyklisty, středně náročná pro pěší 

Vhodnost trasy pěší   x   cyklisté  x   rodiny s dětmi   

Popis trasy a stavu stezky, 
povrch, sjízdnost 

V Machově vede cesta po asfaltu, mimo po nezpevněných 
lesních cestách nebo po polních či lesních  pěšinách  

Seznam mobiliáře na NS 
(počet laviček, košů, 
odpočívadel…) 

10 tabulí, jinak viz níže 

Stav (poškození) mobiliáře 
(celkové shrnutí, počty k opravě) 

Vše v pořádku 

- tabule (popsat podrobně)  

- lavičky a ostatní oznámkovat 
jako ve škole 

Počet dostačující – 1 

Značení (druh značek, počet 
kusů), druhy např.:  

- čtverec se zel. pruhem  
- turistické značení KČT 

start GPS  50°29'57.396"N, 16°16'36.367"E 

 
- NS značená – turistická žlutá, poté pokračuje zpět po 

turistické modré 

Kvalita (poškození) a 
(ne)dostatečnost značení  

Značení mimo cestu loukou /žlutá, vrchní stanice lanovky – 
cesta pokračuje loukou a není zcela jasno, kudy jít..) 

Zeleň (viditelné poškození, 
návrh na doplnění) 

Značení – viz výše, zeleň dostačující 

Prostupnost krajiny dobrá    
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Číslo 
zastavení 

Název zastavení (tabule 
apod.) 

Km od 
minulého 
zastavení 

Km celkem 
(od začátku 

stezky) 
Poznámka     

1. Na Městečku  0 0 Lavička a koš 
2. Školství na Machovsku 0,045 0,045 Lavička  a koš 

3. 
Pomník padlých v 1. 
světové válce 

0,165 0,210 Lavička 

4. Kostel sv. Václava 0,030 0,240  

5. 
Sbor Církve 
československé husitské 

0,195 0,435  

6. U Barunky 0,345 0,780 Skokanské můstky 

7. U Jeřábu 0,450 1,230 

Lavička, krásná vyhlídka do 
kraje 
- cesta vede po lesní cestě, 
po které se stahuje dřevo, za 
deště rozbahněné 
- velké převýšení, nelze na 
kole vyjet 

8. Tkalcovský stezník 0,930 2,160 
Nebezpečná cesta pro 
cyklisty a není ani pro ně 
vhodná 

9. Pod  Českou vyhlídkou  1,140 3,300 
- náročný sjezd, pro cyklisty   
obtížný 

10. U Studánky 1,365 4,665 
- od tabule 100 m pěkná 
přírodní studánka 

 
Návrhy na doplnění značení: 
- možná na louku (strom, co je poslední žlutá – doplnit značku – cesta k vrcholu louky) - 
pokud člověk nemá mapu a je zde poprvé – tápe kudy – nabízí se cesta po okraji lesa  
 
Zajímavosti: 
- skokanské můstky, v zimě vlek 
- u 9. je kousek výš Zlatá vyhlídka – vhodné dojít 
- u 10. – 100 m od tabule krásná zastávka – pramen pitné vody 
  
Značení – problematické na začátku! 
Prvních pět zastávek je nutno hledat přímo v Machově. Jsou nelogicky seřazené – nejdou za 
sebou… ze středu Machova nejprve ke škole, poté zpět a ke kostelu a znovu nazpět k 5.  Žlutá 
značka a zvláště celá stezka začíná na náměstí…. a má pokračovat po žluté! Ale je nutno se 
na 3 a 4 vrátit proti směru  
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Oblast informačního centra Teplice nad Metují 

Název naučné stezky 
Naučná stezka Josefa Vavrouška 
(Naučná stezka teplickým skalním městem) 

Počet km  6  

Lokace  Teplice nad Metují 

Náročnost středně náročná     

Vhodnost trasy pěší   x   rodiny s dětmi   

Popis trasy a stavu stezky 
Stezka vede převážně po nezpevněném povrchu, mírné 
stoupání, než se dostaneme do skal. Stezka je ve výborném 
stavu.  

Seznam mobiliáře na NS 
(počet laviček, košů, 
odpočívadel…) 

Lavičky – 29; Odpočívadla – 3; Odpadkové koše - 11 

Stav (poškození) mobiliáře 
(celkové shrnutí, počty k opravě) 

Výborný stav, opravy nejsou zapotřebí. 

- tabule (popsat podrobně)  

- lavičky a ostatní oznámkovat 
jako ve škole 

1 

Značení (druh značek, počet 
kusů)  

Modré turistické značení, místní značení pomocí bílých šipek 
s černým textem ukazující směr prohlídky a dále stejné šipky 
ukazující na zajímavosti, které odbočují ze stezky a dále 
šipky upozorňují na názvy skal. 

Kvalita (poškození) a 
(ne)dostatečnost značení  

Poškození žádné, dostatečné značení – nelze zabloudit.  

Zeleň (viditelné poškození, 
návrh na doplnění) 

Žádné návrhy 

Prostupnost krajiny dobrá   
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Číslo 
zastavení 

Název zastavení (tabule apod.) 
Km od 

minulého 
zastavení 

Km celkem 
(od začátku 

stezky) 
Poznámka 

1. Střmenské podhradí 0 0 
Před podkladnou – 2 
tabule (Příroda, Lidé) 

x. Josef Vavroušek 0,3 0,3  
2. Ozvěna 0,3 0,6  
3. Pod Střmenem 0,2 0,8  
4. Skalské údolí 0,3 1,2  
5. Harfa 0,2 1,4  
6. Sekera 0,1 1,5  
7. Pod Hláskou 0,1 1,6  
8. Chrámové náměstí 0,2 1,8  
9. Skalní koruna 0,3 2,1  
10. Chrámové a Martinské stěny 0,1 2,2  

10. 
Chrámové a Martinské 
stěny 

0,2 2,4  

11. Skalní ostrov 0,5 2,9  
12. Anenské údolí 0,6 3,5  
13. Sibiř 1.0 4,5  
Cíl Zastavení č. 1 1,5 6  
 
Zajímavosti: 
Možnost zajít na zříceninu hradu Střmen (630 m vysoká, slouží jako vyhlídka);  
Skály – Čáp, bludiště. 
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Název naučné stezky Naučná stezka Skály - Bischofstein 

Počet km 0,8  

Lokace  Teplice nad Metují 

Náročnost nenáročná     

Vhodnost trasy pěší   x   cyklisti x rodiny s dětmi   

Popis trasy a stavu stezky 
Stezka vede po nezpevněném povrchu, kolem jezera a 
lesíkem. Stezka je ve výborném stavu.  

Seznam mobiliáře na NS 
(počet laviček, košů, 
odpočívadel…) 

Lavičky – 5 

Stav (poškození) mobiliáře 
(celkové shrnutí, počty k opravě) 

Výborný stav, opravy nejsou zapotřebí. 

- tabule (popsat podrobně)  

- lavičky a ostatní oznámkovat 
jako ve škole 

1 
 na stezce chybí koše – není ani jeden 

Značení (druh značek, počet 
kusů)  

Červené turistické značení, místní značení červeno-bílý 
čtvereček a dále značení na zříceninu hradu Skálu – bílý 
čtvereček s červeným trojúhelníkem.  

Kvalita (poškození) a 
(ne)dostatečnost značení  

Poškození žádné, dostatečné značení – nelze zabloudit.  

Zeleň (viditelné poškození, 
návrh na doplnění) 

Žádné návrhy 

Prostupnost krajiny dobrá   

 
 
Číslo 

zastavení 
Název zastavení (tabule 
apod.) 

m od minulého 
zastavení 

m celkem (od 
začátku stezky) 

Poznámka 

1. Osídlení – Osada Skály 0 0  
2. Zámek 200 200  
2. Černé jezírko 200 400  
4. Hrad 400 800  

 
 
Návrhy na doplnění inventáře, výsadbu zeleně apod.  
- umístění odpadkových košů 
 
Zajímavosti:  
- možnost zajít  na zříceninu hradu Skály a na vyhlídku 
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Oblast informačního centra Úpice 

Název naučné stezky Historická naučná stezka  

Počet km  5,925  

Lokace  Město Úpice 

Náročnost nenáročná     

Vhodnost trasy 
pěší   x   cyklisté  x   rodiny s dětmi  x   kočárky (mimo 25 a 
26) x   vozíčkáři (mimo 25 a 26) 

Popis trasy a stavu stezky, 
povrch, sjízdnost 

Trasa vede po dlážděných a asfaltových cestách v Úpici, 
mimo Úpici vede i po lesních pěšinách (25 a 26)  

Seznam mobiliáře na NS 
(počet laviček, košů, 
odpočívadel…) 

2x lavička, 5x koš 

Stav (poškození) mobiliáře 
(celkové shrnutí, počty k opravě) 

Cedule 20 a 26 chybí, cedule 8 odpadlá 

- tabule (popsat podrobně) Viz zápis 

- lavičky a ostatní oznámkovat 
jako ve škole 

2 

Značení (druh značek, počet 
kusů), druhy např.:  

- čtverec se zel. pruhem 
- turistické značení KČT 

- start GPS  50°30´33.515´´N, 16°01´08.596´´E 
- trasa občas vede po turisticky značených trasách  
- je  nutné mít s sebou mapu 

 
Kvalita (poškození) a 
(ne)dostatečnost značení  

Nutná mapa, trasa bez označení 

Zeleň (viditelné poškození, 
návrh na doplnění) 

Bez návrhu 

Prostupnost krajiny 
dobrá   
- pro cyklisty od 22 k 23 nevhodné – jízda v protisměru!!! 
- bod 9 mimo značenou trasu  
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Číslo 
zastavení 

Název zastavení (tabule 
apod.) 

Km od 
minulého 
zastavení 

Km celkem 
(od začátku 

stezky) 
Poznámka     

1. Dům č.p. 265 0 0 Lavičky, koše 
2. Dům č.p. 557 0,180 0,180  

3. 
Sbor Mistra Jana Husa – 
Husův sbor č.p. 644 

0,405 0,585 Odpadkové koše 

4. Barokní kaple sv. Michala 0,075 0,660  
5. Divadlo Aloise Jiráska 0,075 0,660  
6. ZŠ Bratří Čapků č.p. 151 0,060 0,720  

7. 
Městský hřbitov – od r. 
1887 

0,450 1,170 Odpadkový koš 

8. U Lipek 0,495 1,665 Odpadlá cedule 
9. Dům č.p. 165 0,795 2,460 Dům mimo trasu 
10. Dům č.p. 44 0,540 3,000 Restaurace 
11. Dům č.p. 45 0,015 3,015  
12. Dům č.p. 46 0,015 3,030  
13. Dřevěnka č.p. 92 0,015 3,030  
14. Kostel sv. Jakuba Většího 0,135 3,165 Lavičky, koše, náměstí  
15. Fara č.p. 1 0,060 3,225  
16. Mariánský sloup 0,015 3,240  
17. Dům č.p. 5 0,060 3,300  
18. Dům č.p. 7 0,060 3,300  
19. Morawetzova vila 0,045 3,345  
20. Stará radnice č.p. 30 0,060 3,405 Není cedule 
21. Dům „U Johanesu“ 0,075 3,480  

22. Dům č.p. 36 0,030 3,510 

Od 22 nevhodné 
pokračovat v cestě  na kole  
podle značené trasy – jízda 
v protisměru 

23. 
Oberländerova vila  
č.p. 133 

0,180 3,690 
Turistické informační 
centrum, ubytování 

24. Dům č.p. 695 0,420 4,110  
25. Sousoší sv. Trojice 0,345 4,455  
26. Kříž „U zabitého“ 0,300 4,755 Není cedule 
27. Nová radnice č.p. 624 0,915 5,670 Odpadkový koš 

28. 
Městská poliklinika 
 č.p. 773 

0,180 5,850  

29. 
Městská spořitelna 
č.p. 800 

0,060 5,910  

30. Dům č.p. 404 0,060 5,910  
31. Most Svatopluka Čecha 0,015 5,925  

 
 
Návrh na opravy a doplnění inventáře, výsadbu zeleně apod.  
- hlavní tabule vybledlá - vhodné opravit 
 
Zajímavosti: 
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- vhodné navštívit úpickou hvězdárnu a Dřevěnku 
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Název naučné stezky Poznávací okruh „U nás“   

Počet km  22  

Lokace  Obec Havlovice  

Náročnost středně náročná   

Vhodnost trasy 
pěší   x   cyklisté  x   rodiny s dětmi (nutno zvážit počet km) x   
kočárky (jen určité úseky) x   vozíčkáři ( jen po obci 
Havlovice) 

Popis trasy a stavu stezky, 
povrch, sjízdnost 

Asfaltové cesty, lesní pěšiny a zpevněné lesní cesty 

Seznam mobiliáře na NS 
(počet laviček, košů, 
odpočívadel…) 

5 x lavička, 4 x koš 

Stav (poškození) mobiliáře 
(celkové shrnutí, počty k opravě) 

Mimo chybějící odbočku v louce je vše v pořádku 

- tabule (popsat podrobně) Vše v pořádku 

- lavičky a ostatní oznámkovat 
jako ve škole 

1 

Značení (druh značek, počet 
kusů), druhy např.:  

- čtverec se zel. pruhem 
- turistické značení KČT 

- start GPS  50°29´15.975´´N, 16°01´50.572´´E 
- trasa občas vede po turisticky značených trasách a po 

značených cyklotrasách 
- je vhodné mít s sebou mapu 

Kvalita (poškození) a 
(ne)dostatečnost značení  

Značení nové   

Zeleň (viditelné poškození, 
návrh na doplnění) 

 

Prostupnost krajiny dobrá   
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Číslo 
zastavení 

Název zastavení 
(tabule apod.) 

Km od 
minulého 
zastavení 

Km celkem 
(od začátku 

stezky) 
Poznámka     

1. U Lípy 0  0  Lavička 

2. U Školy 0,05  0,05  
Lavička, koš, občerstvení – 
bufet 

3. U Lávky 0,933  0,983  Restaurace 
4. Horní Konec 0,196  1,179   
5. Peterkův Dolec 0,345  1,524   
6. Popluží 0,650  2,174   
7. Podhradí 1,635  3,809  Lavička, koš 

8. Vízmburk 0,904  4,713  
Lavička, koš, zřícenina hradu 
Vízmburk 

9. U Lomu 1,196  5,909  
Problémová odbočka v lese 
k tabuli č. 10, lom  

10. U Devíti křížů 0,687  6,596  
Možno občerstvení 
v restauraci, která je  
nedaleko 

11. Potůčky 1,459  8,055  Nebezpečná cesta 
12. Náchodec 2,407  10,462  Kameny v cestě 
13. U Šiškovny 0,222  10,684   

14. U Rybníka 0,790  11,474  
Chov zlatých pstruhů 
(chovné rybníky) 

15. U Mandle 0,505  11,979   
16. Barchoviny 0,888  12,867   
17. Muchov 2,043  14,910   
18. Králův kopec 0,414  15,324   
19. Kobylinec 1,333  16,657   

20. Svobodné 1,540  18,197  
- Výhled na Krkonoše 
-  odbočka v louce! není 
značka 

21. U Sparty 1,366  19,563   
22. Habřina 1,001  20,564   
23. Ves 0,548  21,112  Lavička, koš, restaurace 
24. Podhájí 0,396  21,508   

 
Zajímavosti: viz tabulka 
 
Problémy se značením: 
- mnoho lesních cest v oblasti Podhradí – Devět křížů – problematičtější orientace 
(problémová odbočka mezi tabulí č. 9 a 10) 
- cesta mezi tabulí 20 a 21 vede zčásti loukou a zde chybí značená cesta – odbočka 
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Název naučné stezky 
Naučná stezka Po hornických památkách 
Jestřebích hor   

Počet km  9,650 

Lokace  Rtyně v Podkrkonoší – Odolov a zpět 

Náročnost Náročná první část (od 2 ke 3), poté středně náročná 

Vhodnost trasy pěší   x   cyklisté  x   rodiny s dětmi   

Popis trasy a stavu stezky, 
povrch, sjízdnost 

Trasa vede  zprvu  po asfaltové cestě a poté pokračuje po  
lesních cestách a pěšinách. Povrch je většinou zpevněný, 
pouze lesní pěšiny jsou občas poničené od dešťů – eroze. 

Seznam mobiliáře na NS 
(počet laviček, košů, 
odpočívadel…) 

Lavičky a koše se nacházejí pouze u tabule č.1 a 2. 

Stav (poškození) mobiliáře 
(celkové shrnutí, počty k opravě) 

Vše v pořádku 

- tabule (popsat podrobně) Tabule v pořádku 

- lavičky a ostatní oznámkovat 
jako ve škole 

1 

Značení (druh značek, počet 
kusů), druhy např.:  

- čtverec se zel. pruhem  
- turistické značení KČT 

- start GPS  50°30´14.572´´N, 16°04´17.725´´E 
- turistické značení: 

tabule 1,2 a3 – tur. žlutá, poté až k tabuli 5 – turistická 
červená nebo cyklotrasa č. 4091. Od tabule č. 5 zpět 
k muzeu po turisticky žluté 
- vhodné s sebou mapu nebo prop. materiál  

Kvalita (poškození) a 
(ne)dostatečnost značení  

Značení kvalitní a dostatečné 

Zeleň (viditelné poškození, 
návrh na doplnění) 

V pořádku 

Prostupnost krajiny dobrá (menší problémy na lesních pěšinách)  
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Číslo 
zastavení 

Název zastavení (tabule 
apod.) 

Km od 
minulého 
zastavení 

Km celkem 
(od začátku 

stezky) 
Poznámka     

1. 
Rtyňský okruh – zastávka č.1 
- Muzeum 

0 0 Lavičky, koše 

2. 
Rtyňský okruh – zastávka č.2 
– Na dopravní trase od štoly 
Benigna na rtyňské nákladiště 

1,504 1,504 vlaková zastávka 

3. 
Rtyňský okruh – zastávka č.3 
– Jámy Myslivna, Fajfrova, 
Benigna a Ambrož 

1,6012 3,116  

4. 
Rtyňský okruh – zastávka č.4 
– Hornický památník a 
hornický kříž 

0,585 3,701 Po 945 m araukarit 

5. 
Rtyňský okruh – zastávka č.5 
– Pod Větrákem 

2,120 5,821 
nebezpečný sjezd pro 
cyklisty!! 

6. 
Zpět Muzeum – Rtyně v 
Podkrkonoší  

3,829 9,650  

 
 
Zajímavosti:  

- mezi zastávkou 2 a 3 výhled na Sněžku a okolní krajinu  
- araukarit mezi tabulí  4 a 5 

 
Informace o prostupnosti krajiny: 

- prostupnost až na výjimku (od 2 k 3) dobrá 
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Název naučné stezky Naučná stezka Po stopách hornictví   

Počet km 8,5  

Lokace  Malé Svatoňovice, Jestřebí hory, Markoušovice a zpět 

Náročnost středně náročná   (náročnější první část –  až po: U Mašiny 2) 

Vhodnost trasy pěší   x   cyklisté  x   rodiny s dětmi   

Popis trasy a stavu stezky, 
povrch, sjízdnost 

Trasa vede po asfaltové silnici, lesních pěšinách a také po 
zpevněných lesních cestách (od Markoušovic přechází v lesní 
cestu, která je po dešti velmi blátivá) 

Seznam mobiliáře na NS 
(počet laviček, košů, 
odpočívadel…) 

Bez laviček a košů 

Stav (poškození) mobiliáře 
(celkové shrnutí, počty k opravě) 

Neudržováno, poškozeno U Mašiny 2 (cedule visí na 
provázku),  tabule Dědičná štola Xaver – špinavá, nečitelná 

- tabule (popsat podrobně) Špinavé, neudržované 

- lavičky a ostatní oznámkovat 
jako ve škole 

4 

Značení (druh značek, počet 
kusů), druhy např.:  

- čtverec se zel. pruhem 
- turistické značení KČT 

- start GPS  50°32´02.567´´N, 16°03´01.485´´E 
- trasa občas vede po turisticky značených trasách a po 

značených cyklotrasách 
- nutné mít s sebou mapu 

Kvalita (poškození) a 
(ne)dostatečnost značení  

Špatné značení, U Mašiny 2 chybí odbočka na turisticky 
značenou cestu – žlutá 

Zeleň (viditelné poškození, 
návrh na doplnění) 

Nemám 

Prostupnost krajiny horší prostupnost od 2 k 3 – turistická modrá 
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Číslo 
zastavení 

Název zastavení (tabule 
apod.) 

Km od 
minulého 
zastavení 

Km celkem 
(od začátku 

stezky) 
Poznámka     

1 
Náměstí Malé 
Svatoňovice 

 0  

2 Dědičná štola Kateřina 0,200 0,200  

3 U Mašiny 2 1,200 1,400 
Poškozeno, chybí značení – 
turistická žlutá 

4 Augurské jámy 1,300 2,700  
5| Nad dolem Petr 1,800 4,500  
6 Důl Antonín 0,570 5,070  
7 Dědičná štola Xaver 1,030 6,100 Nečitelné tabule – špinavé 
8 Dědičná štola Hugo 1,040 7,140  
9 Geologický odkryv 1,440 8,580  

 
 
Návrhy na opravy a doplnění inventáře, výsadbu zeleně apod.:  
- nově upravený prostor před Dědičnou štolou Kateřinou – vhodné dát lavičky a odpadkové 
koše  
- oprava tabulí 
- propagační materiál ??? bez něj asi nikdo nic nenajde  
 
Zajímavosti: 
- V Malých Svatoňovicích – studánka a Křížová cesta 
 
Informace o prostupnosti krajiny: 
- horší prostupnost od 2 k 3 – turistická modrá  
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Oblast informačního centra Dvůr Králové nad Labem 
 

Název naučné stezky Stezka Lesem Království   

Počet km  3,502 

Lokace  
Vítězná, Hájemství – Těšnov, přehrada (vodní nádrž Les 
Království) 

Náročnost nenáročná     

Vhodnost trasy 
pěší   x   cyklisté  x   rodiny s dětmi  x   kočárky – sportovní 
(problém v úseku od tabule U Buku – U Osiky)  

Popis trasy a stavu stezky, 
povrch, sjízdnost 

Cesta vede po zpevněné lesní cestě a přechází v lesní pěšinu 
(U Buku – U Osiky) 

Seznam mobiliáře na NS 
(počet laviček, košů, 
odpočívadel…) 

3 odpočívadla 
- odpadkové koše U Lípy a U Osiky 

Stav (poškození) mobiliáře 
(celkové shrnutí, počty k opravě) 

Bez poškození, udržovaný 

- tabule (popsat podrobně) Bez poškození 

- lavičky a ostatní oznámkovat 
jako ve škole 

2 

Značení (druh značek, počet 
kusů), druhy např.:  

- čtverec se zel. pruhem  
- turistické značení KČT 

Start : 50°29'15.974"N, 15°46'13.294"E 
 - turistická modrá 
!!! problém – dříve trasa v poslední části vedla po turistické 
modré, která však byla přeznačena! 

Kvalita (poškození) a 
(ne)dostatečnost značení  

Značení dostatečné – turistická modrá 

Zeleň (viditelné poškození, 
návrh na doplnění) 

 

Prostupnost krajiny dobrá   
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Číslo 
zastavení 

Název zastavení (tabule 
apod.) 

Km od minulého 
zastavení 

Km celkem (od 
začátku stezky) 

Poznámka     

1. U Lípy 0 0  
2. U Olše 0,734 0,734  
3. U Douglasky 0,704 1,438  
4. U Modřínu 0,205 1,643  
5. U Dubu 0,442 2,085  
6. U Buku 0,705 2,790  
7. U Osiky 0,712 3,502  

 
Zajímavosti:  

- Na začátku seznámení s keltským stromovým kalendářem + prohlídka parčíku 
- Na konci krásný pohled na přehradní hráz vodní nádrže Les Království 

 
Informace o značení a prostupnosti krajiny: 

- Poslední tabule je umístěna mimo turistickou modrou trasu (ta byla přeznačena) a je 
nutné ji hledat – od přehrady se vrátit k závoře a poté pár metrů do kopce vpravo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


