
Výletová trasa a její památky  Vojáček Karelwww.trutnovsko.net

Oblast 01a

Čistá u Horek → Horka u St.Paky → Borovnice - Na Mýtě

Za hezkou přírodou do sousedního okresu. Vyjížďku začínáme v Čistá u Horek vystoupáme na Horka u St.Paky odkud je 

nádherný rozhled na hřebeny Krkonoš. Na odbočce k Vrchlabí si povšimneme letitého cestníku. Pokračujeme však dále a u 

konce obce  odbočíme směr Borovnice. Po 2km jsme na křižovatce na Pecku v místě zvaném Na Mýtě u sochy Jana 

Nepomuckého.Divíme-li se na sochu na pravé ruce je les s potokem Zlatnice nalezištěm polodrahokamů a poutním místem.

na kole a pěškyDopravaPopis trasy č. 01a

Čistá u Horek PSČOkres 512 35Semily

výměra ha: 1053

Čistá u Horek - zemědělská obec na hranici okresu Trutnova a Jičín.

obyvatel: 541

kostel

Čistá u Horek – původně gotický kostel sv. Prokopa byl r.1819 empírově přestavěn. Vystavěn nad obcí je v dobrém stavu, kolem 

hřbitov. Správa farnosti z Dolní Kalné.

Čistá01 N:50°31'53.942",E:15°36'27.199

socha kamenná

Čistá u Horek – Socha Jana Nepomuckého nedaleko školy po pravém okraji silnice ve směru na Horka. K soše vede šest schodů. 

Podstavec je ozdoben reliéfem, kdy sv. Anna a P.Maria  drží za ruce Ježíše v dětském věku. Kolem reliéfu je letopočet 1755. 

Dole ozdobně napsáno IHS,  MARIA, ANA. Ze zadu obnoveno 1858, 1898. Zbytek českého textu z velké části nečitelný.

Čistá02

socha kamenná

Čistá u Horek – Sousoší Korunování P.Marie před prvním domem po vjezdu do obce od Kalné u čp. 119 asi 3 m od silnice. 

Z předu text Královno bez poskvrny prvotního hříchu počata oroduj za nás. Vzadu : Nákladem Antonína Krofa bývalého občana 

Čisté Léta Páně 1863. Z čela podstavce reliéf sv. Václava.

Čistá03 N:50°32'7.285",E:15°37'21.547"

Horka u St.Paky PSČOkres 512 34Semily

výměra ha: 203

Horka u St.Paky - obec  na hranici okresu Trutnov a Jičín. Místo pěkných rozhledů.

obyvatel: 264

kříž kamenný

Horka u Staré Paky v odbočce na Borovnici a Dvůr Kr. křížek v zahradě. Texty nečitelné. Ve vrcholu na zadní straně vyryté 

srdce a IHS.

Horka01 N:50°31'33.224",E:15°34'28.696"

přírod. a tech. zajímavosti

Horka u Staré Paky – starý sloupový cestník na křižovatce vyznačující směr a vzdálenost měst:  Praha 101,7 km; Mladá Boleslav 

57; Jičín 21,9; Nová Paka 6,3 km; Konigchan 46,7; Trutnov 29,7; Pilníkov  20,7 ; Jilemnice 10,8 ; Vrchlabí 15 ; Vysoké 26,3; 

Schenkenhahn km 38;   výška nad mořem 503m

Horka02 N:50°31'35.047",E:15°34'33.289"

rozhledna, výhled

Horka u Staré Paky s pozadím Krkonoš

Horka03

Borovnice - Na Mýtě PSČOkres      0Trutnov

Samota na křížovatce za obcí Borovnice ve směru na Horka u St. Paky.

socha kamenná

Borovnice  - Jan Nepomucký na křižovatce za Borovnicí na Pecku vybudován LP 1875 a renovován LP 1926. Podstavec sochy 

je oboustranně zdoben reliéfy.

Borovnice10 N:50°30'51.814",E:15°35'30.267"

přírod. a tech. zajímavosti

Borovnice - poutní místo Zlatnice (kaple, křížová cesta, studánka). Na křižovatce za Borovnicí na Pecku se přejde šikmo louka 

ležící proti jedinému domku. Potůček který na louce vyvěrá je Zlatnice. V rohu lesa je cesta po které  se dojde po 300m ke 

kapličce. Na kapličce je letopočet 1938 a nápis "Zdrávas královno matko milosrdenství". Místo je částečně zanedbané a více jej 

využívají zálesáci než poutníci. Zastavení křížové cesty jsou úplná.

Borovnice-Zlatnice N:50°30'46.233",E:15°35'3.82"

 -  -  -  Konec sestavy  -  -  -
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