W latach 90. minionego wieku na prywatnej działce zbudowano tu farmę wiatrową z czterema siłowniami wiatrowymi.
Z powodu kłopotów technicznych i zbyt wysokiego poziomu
hałasu nigdy jej na stałe nie uruchomiono, a w 2013 roku
ostatni pozostały maszt wraz z obiektem stacji transformatorowej przeszły na własność Novego Hrádku. Miasto postanowiło wykorzystać go do stworzenia atrakcji turystycznej.
W 2020 roku w ramach projektu „Czesko-Polski Szlak Grzbietowy – część wschodnia” zbudowano tu wieżę widokową
o wysokości 47 metrów. Platforma widokowa znajduje się na
wysokości 32 metrów na dawnym maszcie. W dawnej stacji
transformatorowej stworzono nową informację turystyczną,
łącząc oba obiekty kładką.
Pokonanie wszystkich 183 stopni spiralnych schodów, wijących się wokół masztu, jest wprawdzie dużym wyzwaniem
fizycznym i psychicznym, ale nagrodą za trud jest widok na
niemal całe wschodnie Czechy – na Karkonosze, Hradec Králové, Kuněticką horę koło Pardubic, Góry Żelazne, Masyw
Czesko-Morawski, północno-zachodnią część Gór Orlickich,
a przy dobrej widoczności także na Jeszted i Kaňk koło Kutnej Hory.

Nový Hrádek i okolice obfitują także w wiele innych atrakcji turystycznych, spośród których można wymienić niedalekie
miejsce pielgrzymkowe Homole lub pałac w Novym Městie nad
Metují. Z rynku miasta prowadzi Ścieżka Skrzata Frymbulina
oraz inne szlaki turystyczne. Można tu odwiedzić kościół św.
Piotra i Pawła, a droga do ruin zamku Frymburk zajmie tylko 10
minut na piechotę.

Nový Hrádek

NIESPEŁNA PÓŁ KILOMETRA OD MAŁEGO MIASTECZKA NOVÝ HRÁDEK, LEŻĄCEGO NA OBRZEŻACH GÓR ORLICKICH, ZNAJDUJE SIĘ WZNIESIENIE ŠIBENÍK, LICZĄCE 655 M N.P.M.
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NECELÝ PŮL KILOMETR OD MĚSTYSE NOVÝ HRÁDEK, MALÉHO MĚSTEČKA NA OKRAJI ORLICKÝCH
HOR, SE NACHÁZÍ V NADMOŘSKÉ VÝŠCE 655 METRŮ
VRCH ŠIBENÍK.
V 90. letech minulého století zde na soukromém pozemku vyrostl větrný park čítající celkem čtyři větrné elektrárny. Kvůli
technickým potížím a hluku se ale nikdy nedočkal trvalého
provozu a v roce 2013 se poslední zbývající tubus společně
s objektem trafostanice dostal do rukou Nového Hrádku. Ten
se rozhodl z něj udělat cíl turistických návštěv a svoji dominantu. V roce 2020 zde v rámci projektu „Česko-polská Hřebenovka – východní část“ vybudoval 47 metrů vysokou rozhlednu. Její vyhlídková plošina je posazena ve výšce 32 metrů na
bývalém tubusu. Ve staré trafostanici vzniklo nové informační
centrum a obě stavby jsou propojeny lávkou.
Zdolat všech 183 točitých schodů vinoucích se kolem tubusu
je sice náročné fyzicky i psychicky, ale odměnou vám bude výhled na téměř celé východní Čechy – na Krkonoše, Hradec Králové, Kunětickou horu u Pardubic, Železné hory, Českomoravskou vrchovinu, severozápadní část Orlických hor a při dobré
viditelnosti i na Ještěd nebo Kaňk u Kutné Hory.

Nový Hrádek a okolí nabízí i řadu dalších turistických lákadel jako
například nedaleké poutní místo Rokole, nebo zámek v Novém
Městě nad Metují. Přímo z náměstí městyse vychází Stezka skřítka Frymbulína a další turistické trasy, zde také naleznete a můžete
navštívit kostel sv. Petra a Pavla a jen 10 minut chůze je vzdálená
zřícenina hradu Frymburk.

HREBENOVKA.CZ

OTEVÍRACÍ DOBA TIC
Hlavní turistická sezóna (květen – září)
po – ne | 10:00 – 17:00
(polední přestávka 12:00 – 12:30)
Vedlejší turistická sezóna (říjen – duben)
út – ne | 10:00 – 16:00
(polední přestávka 12:00 – 12:30)
Vstup na rozhlednu bezplatný, denně v době
od východu do západu slunce za klimaticky
vhodných a zdraví neohrožujících podmínek.

32 m

ROZHLEDNA A TIC

47 m

Městys Nový Hrádek

Termín dokončení – 11/2020
Parkoviště: u bunkru Žižka
> dále po červené značce (210 m)
náměstí > dále po červené značce (1,2 km)

655 m n. m.
655 m p. m.

Cyklotrasy v okolí:
č. 22 Mladkov – Adršpach
č. 4035 Peklo – Olešnice v Orlických horách
č. 4038 Rokole – Nový Hrádek, U Jedle

GODZINY OTWARCIA IT
Główny sezon turystyczny (maj – wrzesień)
pon – ndz | 10:00 – 17:00 (przerwa obiadowa 12:00 – 12:30)
Niski sezon turystyczny (październik – kwiecień)
wto – ndz | 10:00 – 16:00 (przerwa obiadowa 12:00 – 12:30)
Na wieżę widokową jest wstęp wolny codziennie, w czasie między
wschodem a zachodem słońca, przy sprzyjających i niezagrażających zdrowiu warunkach klimatycznych.
Termin zakończenia budowy – 11/2020 r.
Parking: przy bunkrze Žižka > dalej czerwonym szlakiem (210 m)
rynek > dalej czerwonym szlakiem (1,2 km)
Szlak rowerowy w okolicy:
nr 22 Mladkov – Adršpach
nr 4035 Peklo – Olešnice v Orlických horách
nr 4038 Rokole – Nový Hrádek, U Jedle

Větrný park z 90. let
20. století / Park
wiatrowy w latach
90. XX wieku

