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Oblast 30a

Bohuslavice → Markoušovice → Malé Svatoňovice → Velké Svatoňovice

Procházka po hřebenu Jestřebích hor. Od Vlaku v Bohuslavicích  tur.cestě do Markoušovic na Paseky a kolem Žaltmanu na 

M.Svatoňovice kde se připojíme na tur.cestu do V.Svatoňovice k vlaku.

vlakem a pěšky, na běžkáchDopravaPopis trasy č. 30a

Bohuslavice PSČOkres 541 03Trutnov

Bohuslavice - leží 6km JV od Trutnova při toku řeky Úpy.

německý název: Bausnitz

kříž kamenný

Bohuslavice - kříž s pietou při silnici 150m před mostem, rekonstruován M. Mědílkem po 1975. Kříž byl poničen při přeložení 

mostu přes Úpu.

Bohusl00 N:50°33'0.903",  E:15°58'28.602"

kaplička-výklenek,ochranná kaple

Bohuslavice - kaplička  Panny Marie při silnici na Markoušovice se spoustou obrázku. Postavená na přelomu 19. a 20. století. 

Poblíž je střudánka s valenou klenbou o výšce asi 1 m s údajně léčivou vodou, která je využívaná jako zdroj pitné vody.

Bohusl01 N:50°32'56.009",  E:15°58'50.377"

hřbitov

Bohuslavice - hřbitov náhrobek sv. Josefa.

Bohusl03 N:50°32'49.731",  E:15°58'28.829"

Markoušovice PSČOkres

Nadm. výška: 498

542 32Trutnov

Zemědělská obec pod Jestřebími horami. 8 km východně od Trutnova. Připomínaná již  roku 1542. Do r.1946 osídlena  

převážně německými obyvateli. Z hlediska turistiky jsou ideálním východiskem do Jestřebích hor.

německý název: Markausch

kostel

Markoušovice - barokní kostel Jana Křtitele z let 1771-87. Na hlavním oltáři je sousoší  kalvárie kolem roku 1730 od J.Pacáka. 

Oltářní obraz Křtu Páně je od trutnovského malíře I.Russa.

Markoušovice 01 N:50°33'44.507",E:16°0'25.468"

kříž kamenný

Markoušovice - v části obce Starý Sedloňov  z odbočení na Velké Svatoňovice stojí mezi stromy  velký kamenný kříž. Z předu 

na podstavci relief Svaté Rodiny. Text z předu i vzadu je málo zřetelný. Z předu: Gut libe wer Dien  Sternem Jesus, Heileine 

necitem ….. Pod tím Letopočet MDCCCXI. Vzadu:  Zum Ehr Jesus une seinen Hruten heist Jeve Herten. Errichtet Wenzel 

Bereyen , mit bry…,Franz Bereyen, John Tesen, Anton Gulden u, V..  Hekat ….. im Jahre 1840.

Markoušovice 02 N:50°33'3.81",E:16°0'21.73"

kříž kovový

Markoušovice - po přejetí mostku ve stoupání kovový kříž na podstavci z červeného pískovce s reliéfem P.Marie Bez Textu a 

letopočtu.

Markoušovice 03 N:50°33'16.356",E:16°0'21.692"

dům či chalupa

Markoušovice - stará dřevěnice s pavlačí  čp. 1, snad z roku 1574, bývalá „šulcovna“.

Markoušovice 04 N:50°33'36.924",E:16°0'26.272"

kříž kamenný

Markoušovice - před stoupáním k horní části obce kamenný kříž  na podstavci bez věnování. Z předu:  Ach mitgeduld hoten die 

Schuld den ganz Weh netragen Er hest für uns aus Liebe sich ans Holz des Kreuzes schlagen.

Markoušovice 05

pomník-památník

Markoušovice - poblíž čp. 32 památník z araukárytů zbudovaný padlým z obou světových válek.  Deska s českým a německým 

textem obnovená po roce 1990.

Markoušovice 06

podstavec

Markoušovice - v zahrádce  čp. 32 podstavec křížku  s pokusem o opravu.

Markoušovice 07

kříž kamenný

Markoušovice - ve stoupání u čp. 50  kamenný kříž s reliéfem P. Marie a ornamenty na podstavci  bez letopočtu a věnování. 

Z předu: Gelobt sei Jesus Christus.Geht nicht ohne diesen  Grüss vorbei  denk  des Jesus dein Herr und Heiland und dein Erlöser 

sei. ( Překlad německého  textu: Pochválen buď Ježíš Kristus!  Neprojdi kolem bez tohoto pozdravu. Mysli na Ježíše, na to,  že 

Ježíš je Tvůj Pán, Tvůj Bůh a Tvůj vykupitel.) V minulosti bývaly skoro všechny  kříže v Markoušovicích barevně lakovaný.

Markoušovice 08
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kříž kovový

Markoušovice - pár metrů za domkem čp. 95 se sochou Josefa II. stojí litinový křížek na kamenném podstavci. Text z předu pod 

křížkem: Also trut  Gott die Welt geheht unser Steiner  etnyhornen Sohn hingab Damit alle die an ihn Glauber nicht  verlaron 

genem Sondern das ewige Liben haben . Joh. 3.v.  16-21. Erichtet v. Franz u. Therezia Nipel , No 59 Markausen 1881.

Markoušovice 09

kříž kamenný

Markoušovice - hlavní kříž na hřbitově. Text vzadu: Errichtet von den Markauscher  und sed, lovitcer Gemeidglidern im Jahre 

1825. Renovirt Erika Müllerova 2003. Text z předu:  O Gotteslamm! Dein Leben Hast Du als Läsegeld, am Kreutz uns dargeben, 

Du starbst Für alle Welt!

Markoušovice 10 N:50°33'45.028",E:16°0'25.124"

dům či chalupa

Markoušovice - roubená dřevěnka

Markoušovice 11 N:50°33'42.048",E:16°0'29.076"

pomník-památník

Markoušovice - pomníček z navršených araukáritu Hansi Kudlichovi. Roku 1848 se stal poslancem parlamentu. Zde usiloval o 

zrušení poddanství. Jehož hlavním rysem byla robota. Dozvuky povstání r. 1848 jej přiměly emigrovat.

Markoušovice 12 N:50°33'52.336",E:16°0'39.233"

socha kamenná

Markoušovice - na horním konci obce ve stoupání na Brendy v zahrádce čp. 95 je socha císaře Josefa II., který v obci přenocoval 

r.1771 za katastrofální neúrody.

Markoušovice 13 N:50°34'04.73"; E:16°00'57.57"

podstavec

Markoušovice - Končiny.  Podstavec z 15.6. 1911 červeného pískovce již bez křížku. V podstavci nika se sočkou P.Marií s 

růžencem, lidová tvorba. Pod ní mramorová destička s českým textem  v této oblasti rozšířeným: Budete-li  věrně ctít Krista pána 

svatý Kříž, Bůh nad vámi bude bdít, nemine vás nebes říš! Níže datum. Stojí u prvé chalupy od Markoušovic. Stodola je 

označena rokem LP. 1914 J.PICH .

Markoušovice 14 N:50° 32.344'; E:16°00.281'

Malé Svatoňovice PSČOkres

Nadm. výška: 441

542 34Trutnov

výměra ha: 675

Malé Svatoňovice - hornická obec na jižních svazích Jestřebích hor (441 m). Původně osada, připomínaná již v r. 1357. V r. 

1832 byl postaven lázeňský dům a roku 1834 vodoléčebné lázně, využívající pramen studánky, nad nímž byla již v roce 1731 

postavena klenutá barokní kaple. Kolem roku 1737 byl postaven dřevěný barokní kostel P. Marie empírově přestavěný roku 

1831.  Počátky poutního místa spadají do roku 1715.

Obec je rodištěm bratří Čapků, což připomíná sousoší na náměstí. Kovová rozhledna na Žaltmanu 739 m n.m. Dříve se tu těžilo 

černé uhlí, činnost skončila v 90. letech 20.století, tech.památka -  odvodňovací štola sv.Trojice v areálu dolů na Odolově nyní 

věznice.

obyvatel: 1587 německý název: Klein-Schwadowitz

kříž kamenný

Malé Svatoňovice - Paseka  sousoší Kalvárie z roku 1798 s P.Marii a sv. Janem. Kříž i každá ze soch stojí na vlastním podstavci. 

Kříž je bohatě zdoben reliéfy. Jeden z andělíčků u paty kříže po pravé straně již chybí. Vzadu  zřetelný letopočet. Ostatní text již 

je málo zřetelný. Domýšlet se je snad jen více zřetelného Bisop. Sousoší zresaurováno roku 2011. Osada Paseky na Jestřebích 

horách (Brendách) je nedaleko vrchu s rozhlednou Žaltman.

M_Svatoň_Paseky01 N:50°33'42.359",E:16°2'10.079"

zvonice - zvonička

Malé Svatoňovice - Paseka. Zvonička u chaty Čepelka. Stranou je hraniční kámen z roku 1707. Z jara kolem dokola kvetou 

bledule.

M_Svatoň_Paseky02 N:50°34'37.831",E:15°58'42.882"

podstavec

Malé Svatoňovice – Paseky - křížek při lesní cestě podél vedení vysokého napětí z Radvanic – Studénky na Paseky. Stojí  asi 

1km za Studénkou. Texty již zanikly. O křížek je pečováno nedávno bylo opraveno držení kovového křížku k podstavci.  Křížek 

stojí zády k cestě. Jestli nestál dříve na křížení cest a jedna z  nich již zanikla.

M_Svatoň_Paseky03 N:50°34.181', E:16°2.132'

ostatní

Malé Svatoňovice – Paseky - hraniční kámen u chaty Čepelka. Z boku vyryt letopočet 1707 a několik písmen z hora tři křížky.

M_Svatoň_Paseky04

přírod. a tech. zajímavosti

Malé Svatoňovice - nedaleko nad kostelem  je Mariánský sad se sedmi kapličkami a křížovou cestou zbudovaný podle návrhu 

Edmunda Chaury z Červeného Kostelce roku 1893. Do sadu se vstupuje bránou postavenou po II.svět. válce.

M_Svatoň01 N:50°32'12.313",E:16°3'1.396"

kostel

Malé Svatoňovice - poutní kostel Sedmiradostné Panny Marie.

Původně barokní kostel z roku 1734 jehož zakladatelkou je  náchodská kněžna Anna Maria   Viktoria Piccolomini de Aragona. 

Kostel byl roku 1831 empírově  přestavěn.

M_Svatoň02 N:50°32'4.055",E:16°3'1.67"
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přírod. a tech. zajímavosti

Malé Svatoňovice - Muzeum břatří Čapků. Muzeum bylo založeno v roce 1946. První poschodí je věnováno životu a dílu Karla 

Čapka, druhé poschodí výtvarnému dílu Josefa Čapka.

M_Svatoň04 N:50°32'9.395",E:16°2'42.103"

kaple

Malé Svatoňovice - vedle kostela je barokní  kaplička z roku 1731 zastřešující sedmipramenou studánku.

M_Svatoň05 N:50°31.36´,  E:16°1.289´

kaplička-výklenek,ochranná kaple

Malé Svatoňovice - lurdská kaplička za kostelem.

M_Svatoň06 N:50°32'4.633",E:16°3'2.191"

kaple

Malé Svatoňovice - interiér kostela Sedmiradostné Panny Marie

M_Svatoň07

přírod. a tech. zajímavosti

Malé Svatoňovice - deska zvelebovacího spolku v kapli Božího hrobu v sadě.

M_Svatoň08

přírod. a tech. zajímavosti

Malé Svatoňovice - Boží hrob v sadu za křížovou cestou.Uvnitř ležící sochu Krista z alabastru zhotovil řezbář Antonín Sucharda 

z Nové Paky.

M_Svatoň09 N:50°32'8.214",E:16°2'56.403"

kříž kovový

Malé Svatoňovice - litinový křížek u plotu vedle sadu.

M_Svatoň10 N:50°32'12.313",E:16°3'1.396"

socha kamenná

Malé Svatoňovice - socha Panny Marie královny. V poslední zatáčce před hřbitovem v ulici Na Vyhlídce. Text z předu: Fons 

GratIe steLLa MarIs GaVDIosa et GLorIosa Virbso serVanos InpaC.Texty ze zadu: - MaVrItIVs Caro IVsINoDa erat  BeLIefa 

Ctor InsIGNIs. - Maria HonorI Donere CVrIef Vit SaLesIo SCamIn EVIn DatIstae. - Ioanes MILLer StatVaRIV  I IaChoDIe 

eLaDoraVI.

M_Svatoň11 N:50°32'14.955",E:16°3'1.099"

rozhledna, výhled

Malé Svatoňovice - Rozhledna z roku 1967 stojí na táhlém nevysokém pohoří s nejvyšším vrcholem 739 m.n.m. kolem vede 

hojně navštěvovaná trasa v zimě i v létě.odkud můžete vidět Krkonoše, Adršpašsko-teplické skály, Orlické hory, Králický 

Sněžník, Kumburk, Trosky a i do Polska.

MaléSvatoň_(00)Žaltman N:50°33'7.583",E:16°3'8.316"

Velké Svatoňovice PSČOkres

Nadm. výška: 394

542 35Trutnov

výměra ha: 1737

Velké Svatoňovice - obec v Podkrkonošské pahorkatině (394 m), se připomíná roku 1357. V místě č.p. 242 stávala ve 14. 

století tvrz Na valech, která zpustla v 16. století. K místu se vztahuje Jiráskův román Skaláci. Kaplička sv. Václava, usedlost z r. 

1624 – Schreiberův statek, lidová architektura, Hasičské muzeum , v sousedních Markoušovicích barokní kostel sv. Jakuba a u 

stavení č.p. 95 kovová socha císaře Josefa II., který tu v r. 1771  přenocoval v domě čp.1.

obyvatel: 1125 německý název: Groß-Schwadowitz

tvrz, zřícenina

Velké Svatoňovice –  tvrz. Mezi křižovatkou na M. Svatoňovice a bývalo prodejnou je bývalá tvrz z počátku osídlování 

Podkrkonoší.

V_Svatoň_ tvrz N:50°31'28.358",E:16°2'9.479"

kaple

Velké Svatoňovice - kaple svatého Václava, mučedníka je z roku 1903.  Kaplička se zvoničkou byla několikrát opravována, 

poslední generální oprava byla v létech 1998-1999. Oltářní obraz sv. Václava zobrazuje mladíka s hroznem vinné révy.

V_Svatoň01 N:50°32'6.937",E:16°1'30.853"

kříž kovový

Velké Svatoňovice - před č. 47 litinový křížek v r.2008 nově natřený stříbrně a zlatě. Na podstavci z červeného pískovce text 

zvětral a zmizel.

V_Svatoň02 N:50°32'15.633",E:16°1'32.362"

kříž kamenný

Velké Svatoňovice - obnovený křížek  asi 200m v polích po turist. cestě na M.Svatoňovic za prodejnou na konci obce. V 

podstavci je znatelný nedochovaný text.

V_Svatoň03 N:50°31'41.266",E:16°2'10.6"

kaplička-výklenek,ochranná kaple

Velké Svatoňovice –  kaplička  poblíž Domu s Peč. službou. U pomníku padlých za II. svět. války  a rybníka odbočíme vpravo 

k DPS u něho opět vpravo a cca po 200m stojí malá kaplička před odbočkou na osadu Kvíčala. Zrestaurováná r.2008.

V_Svatoň04 N:50°31'35.698",E:16°1'48.664"
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kříž kovový

Velké Svatoňovice –  křížek litinový na postranní cestě za tvrzí  u čp.37. Mezi křižovatkou na M. Svatoňovice a bývalo 

prodejnou je bývalá tvrz za ní cesta k postranním domkům a křížku. Podstavec křížku je z červeného již narušeného pískovce 

proto se  reliéfy  patronů donátoru a vytesaných do podstavce ani text nedochovaly.

V_Svatoň05 N:50°31'27.615",E:16°2'1.947"

kříž kamenný

Velké Svatoňovice –  křížek před chalupou čp.172, která stojí před železničním podjezdem ve středu V. Svatoňovic na tur. cestě  

na Přední hory. Letopočet ani text nezapsán.

V_Svatoň06 N:50°32.249´, E:16°1.885´

relief-obraz-dom.výklenek

Velké Svatoňovice –   skříňka na obrázek za  železničním podjezdem ve středu obce na tur. cestě  na Přední hory.

V_Svatoň07

socha kamenná

Velké Svatoňovice – sochu Korunování  P.Marie můžeme vidět mezi dvěmi lipami 100m v poli při modré tur. cestě z M. 

Svatoňovic části Dánsko  do V. Svatoňovic. Na vrcholu je kříž vyrůstající ze zobrazení Boží Trojice korunující P.M. Do 

podstavce jsou vtesáni reliéfy sv. Jáchyma, Josefa a Anny. Český text na podstavci : "Smiluj se nad námi o Paní Naše! a pros za 

nás, neboť jsi po Bohu naděje doufajících v Tebe. Tato socha gest vystavěna ke cti Bohorodičky  Panny Marie od Josefa Kulta a 

své manželky Marie v roku 1852." Do poloviny min. stol. sem na svátek Boží Trojice směřovalo poutní procesí.

V_Svatoň08 N:50°32'12.506",E:16°2'18.27"

Adamov PSČOkres 541 03Trutnov

Osada 8km východně od Trutnova při toku řeky Úpy. Nachází se tu podnik Juta, kolem, kterého je pár obytných domů. 

Technickou zajímavostí je vodní turbína zahloubena ve skále.

německý název: Adamsthal

 -  -  -  Konec sestavy  -  -  -
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