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Oblast 12a

Studenec (u TU) → Hajnice - Mravenčí Domky → Nesytá → Vyhnánov → Kohoutov - Běluň

Projížďku obcemi a osadami se zachovalo dřevěnou architekturou a řadou drobných památek. Projížďku začínáme ve 

Studenci u Trutnova odtud do  Hajnice kde nesmíme přejet odbočku na úzkou neznačenou cestu do osady Mravenčí Domky s 

roubenkami. Odtud se dostaneme po lesní cestě do blízké Nesyty, kde je rozbočení silnice do Hořiček nebo Kohoutova. My se 

vydáme na Vyhnánov - Kohoutov. Těsně před obcí Vyhnánov odbočíme vlevo do na Lesní cestu kterou sjedeme do Běluně. 

Ač to celoročně nevypadá za časného jara osadou protéká dosti divoká voda.

na koleDopravaPopis trasy č. 12a

Studenec PSČOkres 541 01Trutnov

Studenec - zemědělská obec 7 km jižně od Trutnova.

německý název: Staudenz

kříž kamenný

Studenec - 100m východně od kaple po pravé straně silnice stojí veliký kříž označen u paty letopočtem 1817. V předu málo 

zřetelný text  ES IST VOLRRN NEF JOH ANNO CAPI  TEL 30 MARS.  Vzadu Erichtet von der Gemainde Staudenz.

Studenec01

kaple

Studenec - v centru obce stojí kaplička sv. Václava postavená r.1890. Sedlová střecha nese uprostřed šestibokou zvoničku. 

Oprava kapličky byla zahájena r.2006. Její  proměnu dokumentuje staré a nové foto.

Studenec02

smírčí kříž

Studenec - v centru obce stojí kaplička severně od ní je smírčí kříž vysoký asi 80cm s jedním ramenem ulomeným v ramenech 

kříže jsou vyryty křížky.  Rozměry:97 x 63 x 29 cm, nadm.výška:478.

Studenec03 N:50°30´17.8´, E:15°56´33.2´ , X: 55 97 

kříž kamenný

Studenec  při vjezdu do Studence od Trutnova vlevo ve strání  při cestě k domkům je kříž s pietou . Na zadním straně text 

ERICHTETT im  J.1912.

Studenec04

podstavec

Studenec  při vjezdu do Studence od Trutnova vpravo 50m v poli mezi křoviskem křížek z r.1923 . Litinový kříž zlomen v 

podstavci soška P. Marie Královna.

Studenec05

podstavec

Studenec - 100m východně od kaple po pravé straně silnice u kříže odbočit. 200m v pastvišti pozůstatky pomníčku . Socha na 

zemi . V podstavci text: Gewidmet von den Bruder Josef, Johann, Karl u. Albin WONDRATSCHEK. Zur ehre der lieben 

Himmels Mutter fur olurckliche Heimkohr aus dem oro en WELTKRIEGE 1914 -1918.

Studenec06

svržený-spadlý obj.

Studenec - 100m východně od kaple po pravé straně silnice u kříže jít vlevo přes silnici polní cestou k lesíku za ním 30m v poli 

překážka při obdělávání pole jde o pozůstatky po pomníčku.

Studenec07

podstavec

Studenec - 100m východně od kaple po pravé straně silnice u kříže jit vlevo přes silnici polní cestou k lesíku po levé straně ve 

vrcholu terénní vlny skupinka stromů s borovicí a posedem pod nimi podstavec křížků. Švabachem psaný text byl nedávno 

obnovován.

Studenec08

Hajnice - Mravenčí Domky PSČOkres 544 66Trutnov

Hajnice - Mravenčí DomkyMaličká rekreační osada 2km jižně od obce Hájnice.

německý název: Ameisenhäuseln

kaplička-výklenek,ochranná kaple

Hajnice - Mravenčí Domky Osada se zachovalými chaloupkami v lesích mezi Hajnicí a Nesytou.Vznik osady je z počátku let 

1800. Uprostřed osady dřevěná kaplička se zvoničkou. Zbudována byla krátce po vzniku osady. Hned vedle je kovový křížek.

MravenčíDom01 N:50°28'44.448",E:15°55'21.957"

boží muka

Hajnice - Mravenčí Domky sloupová kaplička s výklenkem na přijezdové cestě k domu poblíž středu osady.

MravenčíDom02 N:50°28'45.312",E:15°55'23.217"

Nesytá PSČOkres 544 66Trutnov

Nesyta - osada leží 2km od Hajnice při silnici Hajnice - Hořice.

německý název: Nimmersatt

kříž kamenný Nesytá01 N:50°28.850'N, E:15°55.773'E:
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kříž kamenný

Nesyta (osada za obcí Hajnice) - před obcí  20m před křižovatkou je kříž bez textu. Na podzim 2007 odpadl křížek s tělem.

Nesytá01 N:50°28.850'N, E:15°55.773'E:

pomník-památník

Nesytá - za křižovatkou z Nesyty na Vyhnánov před domkem mezi stromy pomníček jehlanovitě zakončený. Z boku na podstavci 

po jedné straně  text IHGW níže IHS, na druhé straně KBD níže MARIA..

Nesytá02 N:50°28.539'N, E:15°55.923'E:

kříž kamenný

Nesytá - Kříž na křižovatce u domu vedle garáže původně zarostlí v křoví. Z podstavce křížku někdo již ukradl hlavičky andělů či

 jiné ozdoby. Na podstavci reliéfy zřejmě patronů donátorů sv. Ignác a vpravo sv. Kateřina Alexandrijská  se zlomeným kolem s 

hřeby pod nohou. Z čela je reliéf Boží Trojice.

Nesytá03 N:50°28'41.645",E:15°55'58.764"

kříž kamenný

Nesyta - za mostem ve směru Komárov po 100m vlevo odbočka.Ta nás dovede k několika památkám – křížek podepsán 

A.LUKEŠ  N.PAKA. Dole na podstavci modlitba v němčině. Vzadu Errichtet von Winz. u. Kath. Jarausch 1891.

Nesytá04 N:50°28'49.81",E:15°56'16.101"

boží muka

Nesyta za mostem ve směru Komárov po v 100 m vpravo odbočka ta nás dovede k několika památkám – sloupová kaplička u čp. 

178.

Nesytá05 N:50°28'56.48",E:15°56'18.136"

kříž kamenný

Nesyta - za mostem ve směru na Komárov po v100 m je vpravo odbočka, ta nás dovede až k poslednímu statku čp. 163, zde je 

křížek z r. 1843 se sousoším  P.Marie s anděly. Po stranách ramen kříže byly původně asi ještě upevnění andělé. Dole na 

podstavci je zřetelný text ve starobylé němčině.

Nesytá06 N:50°29'4.592",E:15°56'27.862"

podstavec

Nesyta -  podstavec křížku. Litinový křížek  již leží na zemi. Vepsaný německý text věnování se vytrácí. Nejdeme jej: od 

křižovatky z Nesyty na Vyhnánov před druhým domkem od křižovatky vystoupat k cípu lesa. Po jeho hraně stoupat výš kde 

začíná lesní cesta. Podstavec je vzdálen od kraje lesa 25m. Stojí na okraji u cesty.

Nesytá07 N:50°28.575', E:15°55.637'

boží muka

Nesyta -  Na Kamenici. Boží muka vysoká cca 2,8m u starého zatopeného lomu. Na vrcholu BM je hranol s prázdnou niku. Pod 

ní je na sloupku vyrytý křížek, písmena J+G a u paty letopočet 1884 a z boku čtyřlístek. Jde o ojedinělý typ v našem okrese. 

Poblíž je stará užívaná rekreační chalupa. Je domek bývalého německého majitele lomu který je vedle a zatopen. Les je plný 

velkých kamenů proto se to tam nazývá Na kamenici. Ze strany od Nesyty vede k místu lesní cesta. Cesta začíná na hraně lesa ke 

kterému dorazíme po silnici od křižovatky za středu Nesyty  směrem na Vyhnánov. Lesem se stoupá šikmo asi 400m.

Nesytá08 N:50°27.948´,  E: 15°55.522´, n.m. výška

Vyhnánov PSČOkres 544 66Trutnov

Zemědělská obec 3 km severně  od Kohoutova.

německý název: Wihnan

kaple

Vyhnánov - kaple Panny Marie z r.1869.

Vyhnánov01 N:50°27'.467",E:15°55'.714"

kříž kamenný

Vyhnánov - kříž u kaple nechala vyhotovit obecz r.1869.

Vyhnánov02 N:50°27'.4",E:15°55'.7"

Kohoutov - Běluň PSČOkres 544 66Trutnov

Samota na potoku Běluňce. Rekreační osada 1km východně od Vyhnánova. Víska se připomíná již roku 1654.

německý název: Bielaun

podstavec

Běluň - podstavec křížku na konci asfaltové cesty proti  bývalému školícímu středisku. Ve vrcholu podstavce symbol PAX. 

Napsaný modlitba z předu nečitelná. Vzadu Errichtet von Josef Mahrle 19.7.1885

Běluň 01 N:50°27'17.9",E:15°56'10.1"

socha kamenná

Běluň - 200m před koncem asfaltové cesty vpravo ve svahu značně poničené sousoší korunování Panny Marie  s reliéfem 14 

pomocníků. Dole  na podstavci jméno sochaře Ant. Hercok. Z předu: Aus des Himmels Höhen blicksk  Du auf uns herab o 

Mütter der barm herzikkeit uha sehickst uns deine Gnade  Ich trete vor den Angesicht mit Kindlichen vertaen. Dulassest Herr die  

Deinen nicht die glabing zu Dir schemen. Jesus, Maria, Josefe. Vzadu  věnování: Erichtet Josef und Anna Teichman aus Wihnan  

1907. Erichtet  J.1936 Berek Teichman.

Běluň 02 N:50°27'20.6",E:15°56'6.605"

přírod. a tech. zajímavosti

Běluň - Potok Beluňka je z jara romantické místo pro vodáky.

Běluň potok01_3 N:50°27'16.276",E:15°56'13.795"
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Komárov PSČOkres 552 05Trutnov

Malá osada podél silnice na Hořičky na okraji okresu Náchod a Trutnov.

německý název: Komarow

smírčí kříž

Komárov - před obcí smírčí kříž vpravo u příkopu silnice.Již hranice okresu Náchod.

Komárov01

podstavec

Komárov - 150 m za autobusovou zastávkou vlevo u lesa  podstavec křížku z r.1832 s pěkný reliéfem P.Marie. Dole zachovalý 

německý text. Aufgeßtellt zur Vermehrung der Ehre und des sohes  Gottes Anno 1832 Stiften Franz Lothsad Herr Schenke ihr 

die ersige Ruhe.

Komárov02

 -  -  -  Konec sestavy  -  -  -
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