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1. Naučná stezka zaměřená na přírodu Jestřebích hor
Jedná se o bakalářskou práci, kterou bych ale následně chtěla i realizovat.
Naučná stezka by měla mít deset zastavení (cca 13 km) se zaměřením na přírodu, zejména les, a
procházela by po téměř celé délce hřebenu Jestřebích hor, z Petříkovic do Odolova.
Témata:
1. tabule - úvodní slova, informace o délce trasy, případných zkratkách, o jednotlivých tématech,
o Petříkovicích
2. tabule - bledule jarní a možné záměny
3. tabule - pohled na Krkonoše a popis toho, jak vznikly
4. tabule - lesní flora
5. tabule - opevnění na Trutnovsku, mykologie
6. tabule - lesní fauna
7. tabule - CHKO Broumovsko
8. tabule - Žaltman a geologie
9. tabule - araukarity
10. tabule - důlní činnost, odkaz na naučnou stezku
Kontakt:
Simona Strnádková
jess.7@seznam.cz

2. Vycházkový městský okruh – naučná stezka „Výrov“ (Nové
Město nad Metují)
Na základě rozhodnutí rady města připravuje odbor rozvoje města ve spolupráci s městským
architektem a zástupcem novoměstského odboru klubu českých turistů Jiřím Staňkem druhý
Projekt „Stezky za poznáním - šetrný produkt podporující rozvoj venkovské turistiky“ je spolufinancován z programu
podpory nestátních neziskových organizací pro rok 2011 v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Královéhradeckým krajem
Občanské sdružení Centrum rozvoje Česká Skalice, Křenkova 477, 552 03 Česká Skalice, IČO: 266 40 767 DIČ: CZ 266 40 767
Tel: +420 491 451 116, fax: +420 491422 077 e-mail: info@centrumrozvoje.eu, www. centrumrozvoje.eu

novoměstský vycházkový okruh se 7 informačními panely. Navrhovaná trasa je vedena od
městského úřadu po schodech Frintovou uličkou k Horákovu mlýnu, ulicí Zelenou a Pod
Výrovem, dále pak na zříceninu hradu Výrov, podle turistické základny k lázním Rezek, na
Pavlátovu louku, Studýnka, Starou plovárnu, Jiráskovy sady a Klosovu vyhlídku a zpět
k městskému úřadu.
Okruh je obousměrný a má délku cca 5,5 až 6 km.
Odbor RM t.č. zjišťuje možnosti získání grantu na přípravu a realizaci uvedeného investičního
záměru. Vybudování nové naučné stezky je reálné jedině za předpokladu získání dotačních
finančních prostředků.
Momentálně se prověřují majetkové poměry v trase naučné stezky a v návaznosti na to požádá
Městský úřad vlastníky dotčených pozemků o souhlas s vedením trasy naučné stezky.
Kontakt: MěÚ Nové Město nad Metují

3. Další tipy
-

Zlatá jáma (Obec Suchovršice)

-

Geokoutek (Police nad Metují, MěÚ, pan Troutnar, troutnar@meu-police.cz)

-

Vycházkové okruhy kolem Hořiček (tip od: Penzion Rogalo, paní Jirásková)
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