
 

Soutěž „Buďte inspirací 2022 – kategorie Inovativní projekt 

Patnáct zastavení utrpení a naděje 

Soutěžící Městys Nový Hrádek 

Web: youtube.com 

Popis 
projektu: 

Myšlenka vytvořit tuto křížovou cestu vznikla v roce 2020. Na realizaci se společně s městysem Nový Hrádek podílely čtyři střední školy: 

• Střední škola řemeslná Jaroměř se postarala o výrobu křížů, kování a keramických částí.  

• Gymnázium Jaroslava Žáka Jaroměř vytvořilo texty na informačních tabulích a krátké úvahy k jednotlivým zastavením. 

• Česká lesnická akademie Trutnov dodala dřevo na samotnou výrobu křížů.  

• Střední průmyslová škola Otty Wichterleho z Hronova zpracovala grafickou podobu. 

Symbolikou celé křížové cesty jsou ruce, které mají představovat řemesla, jež byla u jejího zrodu. Dalším významem může být i vzájemná pomoc a spolupráce. Díky nim 
celý projekt vznikl. Skrze krátké úvahy studentů by cesta měla vést k zamyšlení nad minulostí, ale i nad současnou dobou a jejími problémy. Jednotlivé úvahy naleznete 
pod QR kódy umístěnými u každého z křížů. 

Křížová cesta začíná nedaleko Rozhledny na Šibeníku (otevřena v r. 2020) nad Novým Hrádkem. Z ní uvidíte na Krkonoše, Hradec Králové, Kunětickou horu, Železné hory, 
Českomoravskou vrchovinu a část Orlických hor. Při dobré viditelnosti dohlédnete i na Ještěd nebo Kaňk u Kutné Hory. Trasa dlouhá 2,5 km, kterou částečně prochází 
Jiráskova turistická stezka, Vám poskytne výhledy na Orlické hory a do údolí říčky Olešenky. Po cestě je patnáct zastavení a na začátku si v infocentru můžete vyzvednout 
prospekt s bližšími informacemi o trase. 

Přínosem projektu je prezentace prací žáků středních škol Královéhradeckého kraje a zvýšení zájmu uchazečů o studium prezentovaných učebních oborů a škol. Zároveň 
došlo ke zvýšení turistické atraktivity v regionu. 

Inovativnost: Projekt podporuje rozvoj kreativity a inovativnosti ve výuce, přispívá ke spolupráci středních škol a samosprávy. 

Prospěšnost 
pro občany: 

Prezentace prací žáků středních škol Královéhradeckého kraje a zvýšení zájmu uchazečů o studium těchto učebních oborů a škol. Zvýšení turistické atraktivity v regionu 
a vytvoření místa k zamyšlení a rozjímání nejen pro věřící. 

Zapojení 
veřejnosti: 

S občany a majiteli pozemků byla konzultována trasa křížové cesty. Slavnostního otevření se zúčastnilo velké množství občanů. 

Udržitelnost: Udržitelnost projektu je zajištěna městysem Nový Hrádek, který bude ve spolupráci se školami zajišťovat údržbu jednotlivých prvků i celé trasy. 

Financování: 469 152 ,- Kč, zdroj: dotace KHK 350 000,- Kč, vlastní financování 

https://www.youtube.com/watch?v=hzY5_bWwx1Y&ab_channel=M%C4%9BstysNov%C3%BDHr%C3%A1dek

