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Oblast 26a

Bojiště → Dolce → Oblanov → Volanov

Příměstskými obcemi Trutnova. Nevelký okruh příměstskými obcemi. V obcích několik drobných památek.

na kole nebo pěškyDopravaPopis trasy č. 26a

Bojiště PSČOkres 541 01Trutnov

Bojiště - zemědělská obec 1 km jižně od Trutnova. Od r. 1553 užívaný název Humburky vznikl odvozením z německého 

Hohenbruck=vysoký most. Současný název Bojiště je registrován od r. 1945 a souvisí s válečnými událostmi roku 1866.

německý název: Hohenbruck

kříž kamenný

Ve stoupání od Bojiště po pravé straně mezi stromy je  hromadný hrob vojáků Prusko rakouské války 1866. Označený je 

pískovcovým křížem, který sem byl přesunut z prostouru pole. Z čela text: Wendelin Moller in Inf. Bat. E.K. No 3 starb den 

Helden tod beim Sturme auf die Höhen von Trautenau im 43 ten Lebens jahr am27. Juni 1866. (Kapitán Vendelin Meller  zemřel 

hrdinně při útoku na výšinku u Trutnova  ve 43 roce svého věku dne 27. června  1866.) Zkrácený německý text ze zadu CLARA 

MOLLER truchlící manželka.

Bojiště01 N:50°32.337´,  E:15°54.´724´

kříž kamenný

Bojiště - kříž z r 1826 při silnici před odbočkou do Dolců s iniciálami IK. V podstavci reliéf P.Marie a modlitba psaná německy.

Bojiště02 N:50°32'43.825",  E:15°54'40.643"

kaplička-výklenek,ochranná kaple

Bojiště - kaplička se zvoničkou a schodištěm na cestě do Dolníků. Opraveno byla kolem r.1999.  V roce 2007 darovali manželé 

Z. a K. Volšíškovi u příležitosti narození dcery kapličce nový zvon. Ten vyzvání v šest ráno, v poledne a v šest odpoledne.

Bojiště03 N:50°32'47.624",E:15°54'22.602"

kříž kovový

Bojiště - kříž z roku 1838 proti bývalé škole na cestě k prasečáku. Některé části německého textu  na podstavci nejsou již dost 

zřetelné:  Da a Mensch Schon diner Erföser rec …. Ee hängt  am kreuze. Und ist  für dich gestorben daran. ANo = 1838.

Bojiště04 N:50°32'43.184",  E:15°54'31.485"

kříž kamenný

Bojiště - kříž z roku 1826 (pod most u čp. 53) Errichtet im Jahre 1826 von Josef u Maria Rone … . Na podstavci Modlitba: 

Himel an, hier Herr meinen Dank ohne Dich … meine Hoffnung san.

Bojiště05 N:50°32'43.238",  E:15°54'47.39"

kříž kamenný

Bojiště -  projít pod silniční most  asi 50m v poli  pomníček z války 1866. Text : Hier Ruhen bluten Kampfe von 27. Juni 1866 

fridlich von vereint 60 Österreicher, Preußen  Her gibt Ihned die ewige Ruhe! Vzadu text: Renoviert von Anton u. Katharina 

Tatsch 1888,  B. 1984.

Bojiště06 N:50°32'50.971",  E:15°55'2.377"

dům či chalupa

Bojiště - projít pod silniční most  asi po 50 m vlevo k lesu cestou skrz usedlost ke dvou chalupám.

Bojiště07 N:50°32'45.089",  E:15°54'48.721"

kříž kamenný

Bojiště ul. Svojšova - kříž z roku 2013. V zahradě před domem čp.25 byl vztyčen nový pískovcový kříž s tělem. Na kříži je 

vyryto: "Omnia vincit amor".Na podstavci: "Jezus Hominem Salvator". Kříž nejspíš pochází ze stejné dílny jako kříž v Pilníkově 

III. U čp. 309

Bojiště08 N:50°32'48.462"1E:°54'15.790"

kříž kamenný

Bojiště ul. Svojšova - kříž z roku 2013. Za domem čp. 25 ve stráni byly vytěženy náletové dřeviny a na cestě vedoucí terénem 

byl postaven podstavec s kovovým křížem.

Bojiště09

kříž kamenný

Bojiště - při kraji lesa na naučné stezce (zastávka 20A) po stopách války 1866  -  stojí kamenný kříž z roku 1929 s kovovým 

oplůtkem. Třístupňový podstavec z bílého  pískovce s reliéfem P. Marie nese  na vrcholu kříž s tělem. Na  podstavci  jsou 

německé texty. Postaveno v roce 1929 Marii Demuth z Hohenbruck  No.14. Níže vzkaz kolemjdoucím: V krásné zahradě v 

přírodě můžete vidět velkou Boží stopu. Chcete, aby byla ještě větší pak se zastavte pod jeho křížem.  Křížek zhotovil Spatenka. 

Obnoven městem v r. 2013.

Bojiště10 N:50°32'35.218",

Dolce PSČOkres 541 01Trutnov

Po roku 1945 název Dolce lidově též Příkopy. V mapě r.1945 chybný název Dolníky.

německý název: Grabenhäuser

kříž kovový

Dolce - podstavec křížku mezi stromy při cestě k Bojišti . Obvod oválu v podstavci tvoří had. Pomníček v roce 2011 

zrestaurován a osazen novým železným křížkem.

Dolce01 N:50°32'49.751",E:15°54'3.055"
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kříž kovový

Dolce - velký novodobý kovový kříž v zahradě.

Dolce02

podstavec

Dolce - při cestě k Bojišti 300m od masokombinátu je za potokem pomníček sv. Václava z r.1852. Při regulaci potoka v roce 

2011 byl pomníček o pár metrů posunut, zrestaurován a  okolí upraveno.

Dolce03 N:50°32'49.374",E:15°54'5.766"

Oblanov PSČOkres 541 01Trutnov

Oblanov - kdysi zemědělská nyní rekreační osada 4 km západně od Trutnova.

německý název: Kaltenhof

kaplička-výklenek,ochranná kaple

Oblanov -  kaplička  se zvoničkou a za ní v zahradě křížek (dost hluboko v zahradě).

Oblanov01 N:50°33'9.732",E:15°52'24.594"

svržený-spadlý obj.

Oblanov - Valy. Pomníček s křížkem pod starou lípou byl zrestaurován nákladem města Trutnova v období let 2011-12. Řadu let 

ležel na zemi zlomený na několik části. Pomníček je označen letopočtem A 1834. Jiný text nenese.  Místo určuje vzrostlý stom 

viditelný cestou do Dolců od konce zdi starého hřbitova při pohledu k Oblanovu (jihozápadu).

Oblanov02 N:50°33'3.052",E:15°53'17.37"

Volanov PSČOkres 541 01Trutnov

Volanov - zemědělská obec 2 km jižně od Trutnova.

německý název: Weigelsdorf

kříž kamenný

Volanov - před čp.41 křížek z r. 1847.

Volanov01 N:50°33'33.346",E:15°52'44.598"

kříž kamenný

Volanov - u odbočky k sídlu družstva křížek již jen s jedním ramenem.Z  předu: Gelobt sei Jesus Christus.

Volanov02 N:50°33'29.686",E:15°52'31.976"

kříž kamenný

Volanov - ul. Za Křížkem: Na konečné MHD ve strání křížek s textem: Erichtet zur ehre Gottes V.Theresia Breiter 1874, text 

pod křížem: Wem wir Leidunel Schmerzbedroh Vor Dir um Hiefefechen Dan lasso Hirr! in langer Noth Uns Trostund Rettung 

sehr.

Volanov03 N:50°33'30.523",E:15°52'15.22"

kaplička-výklenek,ochranná kaple

Volanov - kaplička při silnici v půlce obce  proti čp.52 obnovena r.2002-3. Text nad vstupem: Alle Creat Uren 3chet Die Ehre 

Jesus Maria  a Jesepha.

Volanov04 N:50°33'30.994": E:15°53'0.157"

socha kamenná

Volanov - reliéf Boží Trojice u čp.127 dvou garáž u odbočky k rybníkům.

Volanov05 N:50°33'28.248",E:15°53'12.202"

kříž kamenný

Volanov - kamenný kříž z bílého pískovce. Podstavec je potrhán mrazem . Vzadu text :Ehre Gottes …. Eheleuten Frabz und 

Anna Pohl 1852. Z předu ve spodním dílu již málo čitelný německý text je vytesán v psacím písmu.Ve středním dílu hluboký 

reliéf Panny Marie s ozdobným medailonem MARIA.

Volanov06 N:50°33´33.5",  E:15°51´42.0"

 -  -  -  Konec sestavy  -  -  -
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