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Oblast 22a

Horní Staré Město → Babí → Prkenný Důl

Za pevnostním opevněním na Stachelberg. Z Horního St. Města přes Babí k pevnosti Stachelberg nad Babím dál kolem 

zaniklé obce Vernířov do Prkenného Dolu.

na kole a pěškyDopravaPopis trasy č. 22a

Horní Staré Město PSČOkres 541 02Trutnov

Obec leží od Trutnova ve směru Krkonoše a je plynule stavebně spojena s městem Trutnovem. Od 19. století tu je  několik 

velikých textilních závodů. Koncem minulého 20.st. zde vyrostlo veliké sídliště s občanskou vybaveností. Postupně zde budují 

svá centra další firmy služeb a obchodu.

německý název: Ober-Altstadt

ostatní

Horní Staré Město -  rekreační oblast Peklo. Rybářské závody.

N:50°34'59.021",E:15°50'49.998"

kostel

Trutnov  - Horní Staré Město - farní kostel svatého Václava, mučedníka. Kostel je historicky a nejstarší památkou v Horním 

Starém Městě. Písemně se uvádí roku 1313 v listině Jana z Varnterberka, držitele Trutnovského panství, "že předal náš kostel, 

položený ve Starém Trutnově,   ve kterém máme plně patronátní právo, s celým majetkem" zderazskému klášteru v Praze ve 

prospěch špitálu v Novém Trutnově. Zasvěcení kostela sv.Václavu je pravděpodobně z 17. století. Prvotní zasvěcení bylo 

sv.Vítu. Ranně gotický kostel byl v době husitských válek   r.1424 vypálen, r.1436 obnoven a roku 1581 renesančně přestavěn, 

přičemž ze starší stavby byl ponechán presbytář a průčelní věž. Reformační období  připomínají, na západní straně renesanční 

věže z roku 1581, tři kamenné hlavy, údajně zpodobňující: po stranách věžních hodin Martina Luthera  a jeho manželku, pod 

oknem předreformační katolickou církev. Jiná verze praví, že jde o pozůstatky výzdoby původního kostela z 13století. Na 

počátku 18. století byla věž nově  završena. Poslední obnovovací práce proběhly v letech 1907 - 1924. V roku 1994 bylo 

provedeno statického zajištění obvodového zdi oratoře, sakristie a presbytáře  včetně gotické žebrové křížové klenby. Kostel je 

obklopen zdí, na niž se zachovalo několik náhrobků  bývalého hřbitova ležícího kolem kostela a zrušeného koncem 19. století. 

Mezi lety 2000 - 2002 byla provedena obnova interiéru lodě a v r. 2007 obnova zastřešení a bednění zvonice.

HSM01 kostel

přírod. a tech. zajímavosti

Horní Staré Město - Farní kostel svatého Václava, mučedníka - interiér. V roku 1994 bylo provedeno statické zajištění obvodové 

zdi oratoře, sakristie a presbytáře  včetně gotické žebrové křížové klenby. Stavbu kostela  charakterizuje  gotický presbytář, 

renesanční  dřevěný stop s pozůstatky původní malby a barokní hlavní oltář z počátku 18.století.

HSM02 kostel

přírod. a tech. zajímavosti

Horní Staré Město - Renesanční epitaf Kašpara Nusse. Dřevěná vyřezávaná polychromovaná náhrobní deska vysoká 2 m. 

Centrem epitafu je dřevořezba proměnění Páně na hoře Tábor. V minulosti před tímto výjevem stávaly i malé figurky 

spodobující početnou Nussovu rodinu.

HSM03 kostel Epitaf

pomník-památník

Náhrobní kámen tamního faráře vsazený u vchodu do zdi kostela nese letopočet 1829.

HSM04 náhrobek

dům či chalupa

Horní Staré Město - budova fary při kostele.

HSM05 fara

zvonice - zvonička

Horní Staré Město  -Zvon je z dílny Donata Schrötera z Hostinného z přelomu 17-18 století.

HSM06 věžZvon

svržený-spadlý obj.

Podstavec křížku ležící v trávě v Družstevní ulici. Na zadní straně text Erichtet von Kath. Kneitschel im Jahre 1806.

HSM07 Družstevní

kříž kamenný

Horní Staré Město - Odbočka z Horské do Tovární ulice,  křížek z r. 1895, s reliéfem ukládání do hrobu, donátorka Pavlína 

Steffan. Podstavec nově osazen křížem a zrestaurován v r. 2010.

HSM08 uTovární

socha kamenná

Horní Staré Město - Jan Nepomucký na mostě. Sochu nechal zřídit Johann Rudolf aus Oberaltstat Nr.110 im Jahre 1885.

HSM09 JNepomuk

kříž kamenný

Horní Staré Město - za mostem u odbočky na Babí  (u Kousala), kříž z roku 1803 od Joseph Hillner. Na zadní straně nečitelný 

text, asi dodatek po restauraci z r.1859 nebo 1869.

HSM10 kříž1803
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socha kamenná

Horní Staré Město - Jan Nepomucký. Sochu nechal zřídit mistr Franz Hofmann s manželkou Magdalenou roku 1802. Krátký text 

odkazu v němčině. Památka byla roku 2005 z důvodu úpravy komunikace přeložena o 100m. Do té doby byla kryta přístřeskem. 

Andělé po stranách sochy JN nesou štíty. Jeden zobrazuje kostel HSM z dřívějška. Památka byla r. 2010 zrestaurována.

HSM11 JNepomuk

kříž kamenný

Horní Staré Město - Novogotický kříž z r. 1801 u kostela. Dle textu vzadu renovovaný r. 1889, 1929. Kříž se sousoším apoštola 

Jana a Matky Boží P.M. Na podstavci německý text díků a chvály Kristu  a kříži. Dole text méně čitelný: Errichtet  Alle Kostel 

Aledr Locad. . . chrspre n g els Ober Alt Stadt in Jahre 1801.

HSM12 uKostela

socha kamenná

Horní Staré Město - ve štítu požární zbrojnice v původní vitrínce je nová soška sv. Kryštofa slavnostně vysvěcená 8.5.2004 

královehradeckým biskupem Dukou.

HSM13 PožZbroj

zaniklé objekty

Horní St. Město – Ilnerova kaple  u Hamerského rybníka  byla osmiboká cihlová stavba s prejzovou střechou s lucernou. 

Pocházela z 20. let 20. století.Pod kaplí byla hrobka majitele Franze Ilnera, který padl za I.světové války. Hrobka zanikla v 70. 

letech min. století.

HSM14

svržený-spadlý obj.

Horní Staré Město - Zbytky pomníčků mezi dvěmi stromy po zásahu bleskem. Poblíž leží domácí mazlíček Marinka.

HSM15 N:50°34´905´,  E:15°52´795´

kříž kamenný

Horní Staré Město - hlavní hřbitovní kříž s telem Krista, spícím beránkem na knize a reliéfem P.Marie zdobeným zlaceným 

květinovým festonem. Text na spodním dílu: Was soll das kreuz, dass hier am Wege  sleht? Es soll dem Wanderer der vorüber 

geht. Das grosse Worl des Trostes sagen. Das kreuz wird dich zum himmel tragen. Errichtet A.H. Emrling 1863. Z boku podpis 

sochaře Fecit Jos. Kühn Petzka.

HSM16 N:50°34'53.291",E:15°50'0.47"

hřbitovní pomník

Horní Staré Město - rodinná hrobka význačného trutnovského továrníka Etricha.

HSM17

kaplička-výklenek,ochranná kaple

Horní Staré Město - kaplička U pěti buků. V soukromém areálu U pěti buků postavil Jaroslav Mikeš repliku kapličky, zasvěcené 

je sv. Janu Nepomuckému. Replika je vzhledově téměř věrnou kopií kryblické kapličky U nemocnice, jen je o čtvrtinu menší. 

Jinak jsou zachovány shodné prvky. Ve štítě je reliéf panny Marie s děťátkem, dvě ratolesti a na střeše boží oko. Kaplička byla 

vysvěcena v listopadu 2009.

HSM18 kaplička N:50°35'20.017,E:15°53'31.529"

Babí PSČOkres 541 02Trutnov

Táhlá obec severně od Trutnova v údolí Babského potoka. Nad obcí turisticky zpřístupněné vojenské opevnění z 1937.

německý název: Trautenbach

kaple

Babí - kaple svaté Tekly. Původní zasvěcení bylo P.Marii bolestné. Menší kostelík se zvoničkou a bedněným zádveřím. Střecha 

kryta šindelem. Oprava střechy  a odvodnění kolem r.1997. Kolem kaple je hřbitov.

Babí01 N:50°37'3.046",E:15°54'7.128"

socha kamenná

Babí - Hřbitovní pomníčky.

Babí04

kříž kamenný

Babí - Křížek z r.1876, u čp. 79 kolem chov hus.

Babí06 N:50°37'25.441",E:15°54'22.875"

pomník-památník

Babí - Podstavec litinového křížku - na začátku obce skrz statek čp.16 až k hraně lesa pak doprava za březový háj a pod stráňkou 

na kraji lesa. Na podstavci reliéf sv. Antonína a sv. Anny. Text : Tod u. Welt musz unterliegen das Kreuj Word übeber  beide 

siegen: Rulin u. Segen blöhelt Allen, die gläubig vor ihn niederfallen. Erbaut 1811 von Anton u. Anna Altman. Křížek byl 

nedávno amatérsky opravován maltou.

Babí07 N:50°37'14.335",E:15°53'2.966"

boží muka

Nad Babím u opevnění stojí asi 3m sloup s dvouramenným kovovým křížkem z roku 1670. Opravený starousedlíky kolem roku 

1997. Nedaleko je pevnost Stachelberg.

BabíVrch01 N:50°37'53.341",E:15°54'21.885"
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kříž kamenný

Nad Babím - kříž kamenný z r. 1870 proti chatě Obešlovce. Text : Gib Jesu  dafs deine Tod mich Schutze und dein Kreuz sei 

meine Stütze deine Gnade mein Geleit! Wenn mein Mattrer Leib wird sterben, Lafs Herr, meine Seel erwerben deines Reiches 

Herrlichkeit! Erichtet  von des Eheleuten Franz a Magdalena Hilbert aus Trautenbach  1870. Po stranách podstavce je reliéf  

Máří Magdaleny a Františka Serafínského. Kameník není podepsán.

NadBabím 01 N:50°37'12.194",E:15°54'42.239"

kříž kamenný

Nad Babím - kříž kamenný z r.1823 asi 300 m za chatou Obešlovkou  směr Horní St. Město. Kříž byl nedávno obnoven. 

Obnovený text psaný švabachem není zcela srozumitelný :  Befracht so Mensch  was Gottes Lamm Vethan für dich am Kreuses 

Slam. Ano:1823. Z předu reliéf sv.Antonína a sv. Josefa. Kameník není podepsán.

NadBabím 02 N:50°37'3.927",E:15°54'37.55"

kříž kamenný

Nad Babím - pomníček při cestě pod vrchem Baba asi po 1 km od Obešlovky. Na pomníček s reliéfem dvou andělíčků byl 

nedávno doplněn zmizelý křížek. Vzadu text: Erbaut im Jahre 1901 familie Demuth.

NadBabím 03 N:50°36'55.003",E:5°54'21.451"

rozhledna, výhled

Nad Babím - výhled na panorama Vraních hor od pevnosti Stachelberg.

Vraní hory

Prkenný Důl PSČOkres 542 01Trutnov

Obec vznikla jako osada kolem pily, r. 1523 je uváděna jako Brettgrunt a český zápis z r. 1591 Prkeny duol se zmiňuje i o valše 

s pilou. Zřejmě měl mlýn 2 kola. Prkenný Důl je rájem turistů-lyžařů především v zimních měsících. Památkou na nepříliš 

vzdálenou historii je vojenská pevnost na vršku Stachelberg, ležící nad údolím Prkenného Dolu, již těsně za hranicí katastru 

města Žacléř.

německý název: Brettgrund

kříž kovový

Prkenný Důl – Křížek litinový  asi 100m pod kapličkou. V Prkenném Dole odbočit ke stanici vleku a projet pod silničním 

podjezdem k roubené kapličce vzdálené cca 300m po 100m za mostkem křížek

PrkennýDůl01 N:50°38'39"N, E:15°54'26.963"

kaple

Prkenný Důl - kaplička sv. Anny z r.1843 se zvonicí kryta šindelem, byla renovovaná r.1968, 2007.

PrkennýDůl02 N:50°38'43.163",E:15°54'20.399"

zaniklé objekty

Vernířovice zaniklá osada se zříceninou kostela – stála nad sjezdovkou v Žacléř - Prkený Důl. V současnosti lze tu nalézt 

přibližně v okruhu 700m hromady plochých kamenů po zřícených domech a jeden přebudovávaný objekt s původními zdivem.

PrkennýDůl03 Vernířovice N:50°38'37.194",E:15°53'48.461"

 -  -  -  Konec sestavy  -  -  -

25. února 2015 Stránka 3 z 3


