Výletová trasa a její památky

www.trutnovsko.net

Vojáček Karel

Oblast 29a
Popis trasy č. 29a
Doprava na kole
Zlatá Olešnice → Rybníček → Bečkov → Bernartice u Trutnova
Nádherná projížďka krajinou pod Královeckým Špičákem. Nad Zlatou Olešnicí ze silnice na vpravo asfaltovou zemědělskou
cestu přes osadu Rybníček na osadu Bečkov a zpět kolem šestiboké kapličky do Bernartic.
Okres Trutnov

Zlatá Olešnice
výměra ha: 943

obyvatel: 154

německý název: Goldenöls

PSČ 542 04
Nadm. výška: 440

Obec je poprvé zmiňována v roce 1297, kdy Idík ze Švábenic přenechává patronát nad kostelem zderazským křížovníkům. O
starých kostelech však v podstatě není nic známo. Dřevěný kostel protestantských obyvatel z roku 1568 po několika desetiletích
zanikl. Nynější renezanční stavba pochází z první třetiny 17. století. Tehdy byl majitelem celkem bohaté obce Jan Jakub de
Vaghi.
Kostel svaté Kateřiny byl opraven v letech 1995 - 2004. V okolních lesích a na stráních pevnosti pohraničního opevnění. Dříve
se tu těžilo zlato.
Zl_Olešnice01

socha kamenná

Zlatá Olešnice - socha Krista ve stráni proti kostelu s textem: Rud.Suske 1936, detička Gewidmet V.D.FAMILIE
FEICHTINGER.
Zl_Olešnice02

kříž kamenný

Zlatá Olešnice - misijní kříž u kostela text na desce : Familie HILBERT - SEIDEL .Na příčném břevně MISSION.
Zl_Olešnice03

podstavec

Zlatá Olešnice - za kravínem podstavec křížku z r.1843 s německým textem po třech stranách, ve vrcholu býval železný kříž,
který ležel na zemi.
Zl_Olešnice04

boží muka

Zlatá Olešnice - křížek v lese Vondráčkova mulda letopočet r.1837( psáno MDCCCXXXVII ), za dva roky v roce 2003 jsem jej
našel již rozlomený.
Zl_Olešnice05

kostel

Zlatá Olešnice - renesanční kostel sv.Kateřiny ze 17 st. V první polovině 18. století byl kostel zbarokizován, hlavně v interiéru,
ale také v exteriéru. Novorenesanční zásahy nebyly nijak významné a týkají se vnitřní výmalby a interiéru (např. torzo varhan).
Pro velmi zchátralý stav již více jak 30 let neslouží svému účelu. Památkově chráněný objekt.Vnější část opravena mezi lety
1995 - 2004.
Zl_Olešnice06

socha kamenná

Zlatá Olešnice - socha P.Marie u požární zbrojnice text: Seiner frühversümbeneu frallin Karolina gewidnet von Johann Hilbert
Nr. 23, 1901.
Zl_Olešnice07

kříž kamenný

Zlatá Olešnice - proti kravínu křížek donátorka Carolina Seidel No 87, tvůrce Jos.Jiříček Bilabaiise in Horitz.
Zl_Olešnice08

kříž kamenný

Zlatá Olešnice - kříž u posledního domu v zatáčce mezi stromy. Křížek sem byl přenesen sesazené díly nejsou z jediného
pomníčku.
ZL_Olešnice09

socha kamenná

Zlatá Olešnice - pieta (P.Maria s tělem Krista a klíně) u cedule obce odbočit vpravo a po pár metrech za mostkem opět vpravo k
posledního domu. Po stranách podstavce jsou reliéfy sv.Františka Xaverského a málo známe sv. Tekly (její mučednictví je prý
smyšlené) . Jméno kameníka Joh. Rufs. Zpředu je text: O Mutter Christi Schmerzen-sreiche Ih deinem Muterschoofseruht. Des
bestem Sohnes kalte Leiche, Beströmtvon deiner Thränen Fluth! O Gmadenvolle hör mein Flehen, und gieb dafs nach dem letzen
Streit, Ich aus ruh von der Erde Wehaus im, Schoofse der Barmherzigkeit! Vzadu málo zřetelné 71 asi rok 1871.
Okres Trutnov

Rybníček

PSČ 542 04

německý název: Teichwasser

V roce 1703 jezuité ze Žacléře vybudovali na pozemcích, které patřily k Bečkovu rybník. V okolí pak vyrostla osada, nazývaná
Teichwasser - Rybníček a měla i svůj znak: ryby ve vodě. Ve středu obce stála kaple nedaleko ní velký hostinec, který sloužil i
pocestným na cestě do Petříkovic, kde navštěvovali kapli, zázračnou studánku a křížovou cestu. Kaplička z roku 1901 se dvěma
zvony ve středu obce stojí dodnes. Severním směrem od osady leží bývalé uranové ložisko Rybníčeky Dolu Novátor - V
období těžby uranových rud v této oblasti , tj. od roku 1952 do 1.11. 1957, byly v důlním poli závodu v provozu těžní jámy č. 3,
č. 4 a jáma Novátorek. Mimo tato díla bylo ještě vyraženo 14 průzkumných úpadnic. Většina z nich byla situována ve svahu
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rovnoběžném s okresní silnicí spojující obce Bernartice a Rybníček. Všechny úpadnice byly po ukončení těžby uranových rud
zlikvidovány. Dnes jsou místa jejich ústí v terénu jen stěží patrná. Tato důlní díla nacházející se na katastru obcí Bečkov a
Rybníček patřily národnímu podniku Jáchymovské doly.
Rybníčky01

podstavec

Nad osadou je podstavec křížku z r.1824 s textem již málo čitelným. Ze zadu: Errichtet von Johann Feest. Anno 1848.
Rybníčky02

kaple

Rybníček v osadě kaplička ve špatném stavu. Osada Rybníček dříve Teichawasser.
Rybníčky03

kříž kamenný

Rybníček křížek asi z r. 1894 a reliéfy( letopočet na rubu kříže barvou málo čitelný ).
Okres Trutnov

Bečkov

PSČ 542 04

německý název: Potschendorf

Obec leží ve zvlněné krajině přímo pod Královeckým Špičákem 14km severně od Trutnova a 2 km jihovýchodně od Bernartic.
Než sjedtete do obce upoutá vás bývalé uranové ložisko Rybníček Dolu Novátor - V období těžby uranových rud v této
oblasti , tj. od roku 1952 do 1.11. 1957, byly v důlním poli závodu v provozu těžní jámy č. 3, č. 4 a jáma Novátorek. Mimo tato
díla bylo ještě vyraženo 14 průzkumných úpadnic. Většina z nich byla situována ve svahu rovnoběžném s okresní silnicí
spojující obce Bernartice a Rybníček. Všechny úpadnice byly po ukončení těžby uranových rud zlikvidovány. Dnes jsou místa
jejich ústí v terénu jen stěží patrná. Tato důlní díla nacházející se na katastru obcí Bečkov a Rybníček patřily národnímu
podniku Jáchymovské doly.
Bečkov01

rozhledna, výhled

Bečkov - pohled na osadu Bečkov.
kaplička-výklenek,ochranná kaple

Bečkov02

N:50°37.502´, E:16°0.35´,

Bečkov - kaplička proti penzionu Zátiší č.270.
Bečkov03

socha kamenná

N:50°37.51´, E:16°0.515´,

Bečkov - za č.270 J.Nepomucký z r. 1902 věnoval Johann a Franziska Bischof r.1902. Z předu na bílé mramorové desce
přímluvná modlitba k Janu Nep.
Bečkov04

boží muka

N:50°37.708´, E:16°0.199´,

Bečkov -sloupek poblíž staré požární věžě s mělkým výklenkem ve kterém býval vsazen obrázek. Pod nim bývala umístěná
přímluvná modlitba. U paty je text Gestiftet von Albert Müller 1836.Pomníček cca 170cm původně stával na jiném místě, kte by
nalezen přeražený.
Bečkov05

kříž kovový

N:50°37.44´, E:16°0.57´,

Bečkov - štíhlí zužující se postavec s křížlem. Stojí na cestě pod Dlouhou strání mezi dvěmi břízami v dolní části Bečkova poblíž
hranic s Polskem a poblíž vedení vysokého napětí. Sloupek je ze všech stran popsán německým textem se vstahem se ke kříži.
Text z čela: Kristus je prostředníkem nové smlouvy, aby ti, kdo jsou od Boha povoláni, přijali věčné dědictví, které jim bylo
zaslíbeno - neboť jeho smrt přinesla vykoupení z hříchů, spáchaných za první smlouvy. List Židům 9/11-15. Dále se dovíme, že
kříž nechal vyhotovit Johann Schmíd z Potschendorfu Nr. 33 se svou manželkou roku 1851
Bernartice18_1

svržený-spadlý obj.

N:50°39'1.056",E:15°57'4.208"

Bernartice - spadlá boží muka na pastvině v místě zvaném Kozinec. Německý text postupně mizí. Bez letopočtu.
Krkonoše01

rozhledna, výhled

Bečkov - Pohled na Krkonoše nad Bernarticemi.
Bernartice u Trutnova
výměra ha: 1793

obyvatel: 902

Okres Trutnov
německý název: Bernsdorf

PSČ 542 04
Nadm. výška: 579

Obec leží ve zvlněné krajině pod Královeckým Špičákem 10km severně od Trutnova. Na trase Trutnov - Královec. První
písemná zmínka o obci je z r. 1297.
Památky: barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie pův.barokní přestavěn 1733, smírčí kříž před kostelem, socha Jan
Nepomucký z r.1767 na náměstí, pískovcový sloup z r. 1828. Kaplička ve Vrchové, kapličky v Křenově (sv. Donáta) a
Bečkově, roubené domy, Mariánský sloup v empírovém stylu z roku 1828 a Pieta, vila v Křenově, Vraní hory, Janský vrch 697
m n.m. , 30-ti metrový železniční viadukt z let 1866-8.
Bernartice01

kaple

N:50°38.014', E:15°59.467'

Mezi Bečkovem a Bernarticemi vrch s šestibokou kapličkou kolem vzniká nová osada výletníků.
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Bernartice02

boží muka

N:50°38'23.985",E:15°58'28.56"

Bernartice - Na odbočce k Bečkovu pískovcový sloup proti č.55 s letopočtem MDCCCXXVIII =(1828).
Bernartice03

socha kamenná

N:50°38'26.642",E:15°58'22.531"

Na odbočce k Bečkovu socha P.Marie Královny před č.57 a za č.207. Je z 1.11.1890 věnované Nr.16. Donátor Heinrich und
Barbora Winklar.
Bernartice04

podstavec

N:50°38'30.722",E:15°58'16.633"

Bernartice - Na odbočce k Bečkovu podstavec křížku pod č.19.
Bernartice05

kříž kamenný

Bernartice - Na odbočce k Bečkovu křížek před č.130 asi 50m.
Bernartice06

socha kamenná

N:50°38'43.061",E:15°57'54.661"

Bernartice na náměstí J.Nepomucký z r.1767.
Bernartice07

socha kamenná

N:50°38'39.425",E:15°57'57.846"

Bernartice - na pravé straně při výjezdu k Trutnovu asi 100-200m socha sv. Antonína od sochaře Karl Pospíšil in Pecka.
Donátor nesl jméno světce.
Bernartice08

kříž kovový

N:50°38'43.827",E:15°57'54.091"

Bernartice kříž na náměstí z r.1867 po stranách reliéfy: P.Marie, st.Barbora, St.Josef.
Bernartice09

kostel

N:50°38'43.849",E:15°57'53.404"

Bernartice - barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie z roku 1678, přestavěný r. 1733. Křížová cesta vyřezaná v 19. století.
Zvony obnoveny na konci 20. století.
Bernartice10

smírčí kříž

N:50°38.´44.6´, E:15°57´53.3´, X: 56 13

Bernartice smírčí kříž před kostelem.
Hrubý pískovcový kříž s oblými rameny a nápadně malou hlavou. Spojován s cyrilometodějskou tradicí.
Rozměry: 77 x 77 x 27 cm, nadm.výška:491.
Bernartice11

socha kamenná

N:50°38'43.768",E:15°57'53.428"

Bernartice - socha sv. Florián před kostelem od neznámého sochaře. Na podstavci přímluvná modlitba a jména donátorů z čp. 79
a rok 1833.
Bernartice12

socha kamenná

N:50°38'44.222",E:15°57'53.285"

Bernartice - před kostelem socha P.Marie s Kristovým tělem v náručí. z r. 1736 od mistra Jiřího F. Pacáka. Restaurována byla
1993 nákladem bývalých občanů Bernartic a Vrchové.Socha,
hřbitovní pomník

Bernartice13

Bernartice - staré náhrobky vlevo na zdi kostela.
Za povšimnutí stojí i zajímavý nápis na uměleckém náhrobku nad márnicí, kde jsou pochovány čtyři židovské dívky z bývalé
pobočky koncentračního tábora v Bernarticích.
Bernartice14

smírčí kříž

N:50°38'43.745",E:15°57'52.231"

Bernartice - smírčí kříž vedle marnice na hřbitově. Ve středu kříže je vytesán reliéf křížku. Kříž byl nadvakrát přeražen a je
opravovený.
svržený-spadlý obj.

Bernartice15

Bernartice - Kříž zakreslený v mapě v prostoru pastviny nazývaném U kapličky leží rozlomený na zemi. Čelní deska již chyběla
a jestli bylo vzadu na podstavci věnování nedalo se poznat. Záda podstavce ležela směrem k zemi. Jméno sochaře jsem na
bočních stranách nenašel.
Bernartice16

kříž kamenný

N:50°38'46.026",E:15°57'42.603"

Bernartice - Kamenný kříž na podstavci před hospodářstvím poblíž železniční zastávky. Modlitba z předu již nečitelná. Věnování
vzadu: Erbaut von Josef u. Margaretha Kirsch 1882. Na podstavci reliéfy sv. Josefa P.Marie a Margarety (Markéta Antiochijská,
jedna ze čtyř žen uváděná mezi 14 pomocníky)
Bernartice17

kříž kamenný

Bernartice - Hlavní kříž na hřbitově.
- - - Konec sestavy - - -
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