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Oblast 32b

Suchovršice → Úpice → Kvíčala → Sedmidomí → Čížkovy kameny → Lhota

Od úpských lávek na Čížkovy kameny. V Suchovršicích shlédneme zastřešené lávky přes Úpu, malou zvoničku a další drobné 

památky. Zajedeme do Úpice kde odbočíme na Kvíčalu. Zde přejdeme na Horní Panskou cestu (žlutá), která prochází pěkným 

zvlněným terénem s nádhernými krajinnými scénami.

vlakem a pěškyDopravaPopis trasy č. 32b

Suchovršice PSČOkres

Nadm. výška: 430

542 32Trutnov

výměra ha: 429

Suchovršice - ves v údolí Úpy, připomíná se roku 1545. Obec charakterizují tří dřevěné kryté mosty přes Úpu na horním i 

dolním konci, patrně z 19. století. Mezi nimi pak jsou dva mostky betonové.  Zajímavostí jsou dřevěná zvonice z roku 1730, 

bývalý mlýn ze 17. století, socha Jana Nepomuckého z roku 1776. Na jižním a severním okraji vsi jsou dřevěné zastřešené 

lávky patrně z konce 19. století.

Prý tu býval 1. zlatý důl ve stř. Evropě (dnes k němu vede stezka ke „Zlaté jámě“).

obyvatel: 359 německý název: Saugwitz

kříž kamenný

Suchovršice – Lhotka křížek v zahradě před domem čp.98. Český text na kříži: Budete-li  věrně ctít Krista pána svatý Kříž, Bůh 

nad vámi bude bdít, nemine vás nebes říš!

Suchovr01 50°32.116', 15°59.711'

socha kamenná

Suchovršice - Jan Nep. autor neznám postaveno 1776 nákladem mlynáře Josefa Ludra opraveno  1935,1991 stojí u lípy svobody 

zasazené 28.11.1919.(v Havlovicích u mandlu socha J.N. rovněž od Josefa Ludra).

Suchovr02 50°31'30.176",  15°59'46.116"

kaplička-výklenek,ochranná kaple

Suchovršice -  dřevěná zvonička z r. 1730, zvon zasvěcen Janu Nep., zkonfiskován  v I. a II.světové válce. Vzhled obecní 

zvoničky nezapře inspiraci velkou zvonicí v nepříliš vzdálené Rtyni. Zvon je tu zavěšen mezi dvěmi silnými vertikálními, k sobě 

mírně sbíhavými, křížovou vzpěrou vyztuženými a na trámovém roštu ležícími trámy, zpevněnými dvojicemi šikmých vzpěr. 

Zvonička byla opravována r.1928  poté až  roku 1969; tehdy byla důkladně opravena a 17. září 1972 sem byl opět zavěšen 

menší, asi 50 kg těžký zvon, pocházející z kostela v Úpici. Poslední úpravou z r. 2001 bylo instalování elektrického zvonění 

(možnost ručního zvonění však zůstala zachována). Denně se odbíjí poledne a večerní klekání. V Suchovršicích nalezneme ještě 

jednu zvoničku, patřící československé církvi husitské. Postavena byla o něco výše proti toku Úpy v roce 1934, její zvon byl 

zrekvírován r. 1942. Zvonička je stále bez zvonu a ve značně zchátralém stavu.

Historická zvonička s elektrickým zvoněním je méně obvyklého typu, kdy kladívko tluče na zvon visící v klidu. Zvonička spolu s 

kladívky vyjadřujícími hornickou minulost Suchovršic se dostala do obecního znamení.

Suchovr03 50°31'29.068",  15°59'41.268"

podstavec

Suchovršice  - podstavec s reliéfem před  čp.168 u firmy DITES VÁHY.

Suchovr04 50°31'21.05",  16°0'4.436"

kříž kovový

Suchovršice - kovový kříž před pilou výška asi 2m.

Suchovr05 50°31'33.237",  15°59'47.755"

kříž kovový

Suchovršice - čp.81 kovový kříž  né příliš starý s textem v podstavci DOKONÁNO JEST.

Suchovr06

kříž kamenný

Ve stráni nad pilou mez ploty kamenný kříž, s pietou. Vzadu text Věnováno vlastním nákladem manželů Jana a Amálie 

Peterkových Roku 21.10. 1900. Z předu verš : Budete-li věrně ctít Krista Pána svatý kříž Bůh nad vámi bude bdít, nemine vás 

nebes říš.  

Po stranách reliéfy sv. Josef, Jan Nep. a Dominik.

Suchovr07

pomník-památník

Suchovršice  - pomník obětem I. a II. světové války v zatáčce před sušárnou požárních hadic.

Suchovr08 50°31'35.686",  15°59'47.223"

smírčí kříž

Suchovršice  - malý dřevený křížek u čp.101 na cestě vedoucí k zastávce vlaku.  Tento křížek nahradil původní starší.

Suchovr09 50°31'54.44",16°0'7.022"

Úpice PSČOkres

Nadm. výška: 352

542 32Trutnov

výměra ha: 1530

Úpice - město v údolí Úpy v Krkonošském podhůří (352 m). Úpice vznikla jako strážní osada na odbočce zemské stezky do 

Slezska u brodu přes Úpu. Připomíná se roku 1359. Začátkem 14. století patřila jako správní městečko k vízmburskému panství 

pánů z Dubé. Od nich obdrželo v roce 1350 zjednodušený rodový erb. V roce 1625 Úpice i s kostelem a nejlepšími domy na 

náměstí vyhořela.

obyvatel: 5959 německý název: Eipel
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Na náměstí je raně barokní radnice z roku 1678, v budově je městské muzeum a galerie s expozicí maleb J.W. Mezerové. 

Nejstarší památkou města je roubená stavba (bývalý hostinec Dřevěnka čp.92) - je z neotesaných klád a v gruntovních knihách 

je doložena r. 1559.

Původně dřevěný kostel připomínaný r. 1350, dvakrát vyhořel. V letech 1698 - 1702 byl vystavěn dnešní barokní kostel sv. 

Jakuba. Věž kostela je 45 m vysoká, nejstarší zvon je z roku 1625. Mariánský sloup před kostelem je z roku 1724. Divadlo A. 

Jiráska. Dům, kde bydlela rodina bří Čapků, kaplička sv. Michala, Mariánský sloup a Sousoší sv. Trojice.  

Hvězdárna Úpice – měření klimatických údajů a seismické činnosti, pozorování Slunce a nebeských těles, organizování 

prohlídek a nočních pozorování, programy pro děti a mládež, besedy.

rozhledna, výhled

Úpice pohled na historickou část města.

Úpice01

kostel

Úpice - barokní hřbitovní kaplička starého hřbitova zasvěcená sv. Michalu. Od stavitele Jiřího Schotta z let 1698 -1701. 

Postavená za faráře Martina Benedikta Hůlky, který je v hrobce pod kaplí také pochován.Na vnější zdi jsou vsazené náhrobní 

destičky. Stavba stojí na místě starého hřbitova, kde byl pohřben  Adam Kolisko, jeden z vůdců selské rebelie v r. 1775, nebo 

rakouští a pruští vojáci padlí ve válce r. 1866.

Úpice02 50°30'41.609",16°0'57.473"

kostel

Úpice - farní kostel apoštola svatého Jakuba staršího.

Barokní kostel z let 1698-1703 vystavěný místním stavitelem Jiřím Schottem v místě  původního gotického kostela ze 13.století. 

Poslední oprava pochází z let 1986-87.   Nástropní malby jsou z 19. století. Hlavní oltářní obraz  svatého Jakuba je od  Petra 

Brandla z roku 1730. Cínová křtitelnice je z roku 1655.

Úpice03 50°30'44.709",16°0'52.818"

pomník-památník

Památník v parčíku před barokní kapličkou obětem Prusko rakouské války 1866. Vojákům, kteří padli u Starého Rokytníku a 

Rubínovic.

Úpice04 50°30'42.075",16°0'57.864"

sloup kamenný

Úpice - Mariánský sloup u kostela na Masarykově náměstí.  Bez textu. Sloup původně stával ve středu náměstíNa. Na přelomu 

let 1943-1944 došlo při úpravě náměstí  k jeho přemístění. Sloup se sochou Panny Marie připomínjící Braunovu školu pochází z 

r. 1724.

Úpice05 50°30'45.653",16°0'54.184"

kříž kamenný

Úpice kříž před hřbitovem u silnice. Vpředu Matka Bolesti. Vzadu : Tento kříž stával dříve Pod Skalkou, zde přenesen v říjnu 

LP 1939. Kříž před hřbitovem u cesty je z r. 1798, původně stával u č. 121 Pod Skalkou, v r. 1939 byl přemístěn pod hřbitov.

Úpice06 50°30'37.956",16°0'47.545"

kaplička-výklenek,ochranná kaple

Hřbitovní kaple.

Úpice07 50°30'35.242",16°0'50.685"

kostel

Úpice - kostel církve husitské

Úpice08 50°30'39.45",16°0'58.138"

socha kamenná

Úpice - kamenný sloup v jehož středu je hluboký reliéf P.Marie. Ve vrcholu je sousoší korunování Panny Marie. Nejníže je 

Adam s Evou v Ráji a letopočet 1799. Vzadu text obnoveno 1899 a výše relief hořící srdce s křížkem.Sloup najdeme  ve strání  

nad sídlištěm Pod Skalkou po odbočení vpravo ze žluté tur. Cesty vedoucí na Kvíčalu.

Úpice09 50°30'59.016",16°0'49.519"

kaplička-výklenek,ochranná kaple

Úpice - Podradeč kaplička stojí v osídlené části pod vrchem Velbaba. Je ve strání proti koupališti a je dobře vidět ze silnice Z 

Úpice do Radče.

Úpice10 50.5092469N, 15.9993047E

kaplička-výklenek,ochranná kaple

Úpice - nově zrestaurovaná kaplička Bolestné P.Marie. Kaplička stojí  ve strání  nad sídlištěm Pod Skalkou vpravo od žluté tur. 

cesty vedoucí na Kvíčalu. Nápis nad dveřmi: Matko nejbolestnější, matko Boha živého, oroduj za nás!

Úpice11 50°31'6.682",16°0'52.248"

smírčí kříž

Úpice - Nízký kamenný kříž se zpevněnými rameny a klínovou nohou. Na přední straně petroglyf sekery a kopí. Stojí v lesní strži 

v lokalitě U zabitého, na konci Bezručovy ul. po lávce a pěšince podél Úpy asi 200 k terénnímu zářezu ve stráni, asi 100 m od 

kraje lesa. Rozměry: 90 x 60 x 25 cm. Nadm. výška: 340,

Úpice12 50°30´56.8, X: 55 99 712, 16°00´58.5´, 

kříž kovový

Úpice – Sychrov opravený křížek v zahrádce u čp.302 bez větších ozdob. Na podstavci český text, který se již vytrácí: Budete-li  

věrně ctít Krista pána svatý Kříž, Bůh nad vámi bude bdít, nemine vás nebes říš! Kovový křížek nakrazuje kamenný pro, který 

byl podstavec původně zhotoven.

Úpice13 50°30'14.939",16°1'35.23"
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smírčí kříž

Úpice – vrch Velbaba. Na křížku je zprava i z leva vyryt křížek a pod nim 1866. Nelze proto určit kde je čelo. Z hora je na hlavě 

vyryt křížek a z boku datum  1.5.1923,  z druhé strany písmena V, OPA. Na jednom z ramen lze při správném dopadu světla 

přečíst: Π. MILID. Jsou-li to písmena římského letopočtu dá se to číst jako R. 1450. Křížek asi 70cm vysoký je z pískovce a 

příměsí slepenců .

Smírčí kříž najdeme v Úpici na vrchu Velbaba. Vystupujeme-li z Podradče kolem včelína na Velbabu tak 100m před vysílačem a 

50m vlevo na okraji mezi mlázím a vzrostlými stromy.Na Velbabě najdeme i jiné kameny označené křížkem.  Po hřebenu 

Velbaby vede totiž stará pozemková hranice takto značena.

Úpice14 50°30.725´,

kříž kamenný

Úpice – v zahradě sboru církve husitské stojí vysoký křevěný kříž s  tělem v uměleckém pojetí nedávné doby.

Úpice15

Kvíčala PSČOkres

Nadm. výška: 364

542 37Trutnov

Obec leží 14 km východně od Trutnova stranou obce Batňovice jichž je součásti.

kříž kovový

Batňovice - Kvíčala. Kovový křížek na žlutém podstavci, který má na sobě zatřený, již málo zřetelný text. Níže na podstavci 

podpis A. Pátý. Pobíž rozcestník na Kvíčale : Úpice 1km, Libňatov 5.5km, Suchovršice 2.5km, Malé Svat. 3km.

Kvíčala01 50°31.203´, 16°0.936´

kříž kovový

Batňovice - Kvíčala. Kovový křížek s nachýleným podstavcem z červeného pískovce. Vzadu text: "Nákladem Josefa Řezníčka 

vejměníka Č.69 na Kvíčale 1895. Kolem křížku je dřevěný oplůtek. Místo zvýrazňuje vzrostlá lípa. Poblíž je trafostanice. Odtud 

je nádherný výhled na panorama Krkonoš s Černou horou a Sněžkou.

Kvíčala02 50°31.536´, 16°0.924´

kříž kovový

Batňovice - Kvíčala.Kovový křížek při polní cestě z Kvíčaly k zastávce V.Svatoňovice. Pískovcový podstavec je žlutě natřený. V 

podstavci jsou již zašlé reliéfy P.Marie, sv Ludmily, sv. Josefa. Původní již rozpadlý text byl přetesán a zní:"Pochválen buď Pán 

Ježíš Kristus". Vzadu: Nákladem obce Velké Svatoňovice 1877. Místo s lavičkou zvýrazňují dva vzrostlé stromy.

Kvíčala03 50°32.006´, 16°1.275´

kříž kovový

Batňovice - Kvíčala. Kovový křížek na podstavci s bílého pískovce. Nachází se mezi třemi vysokými lipami pod Kvíčalou na 

rozcestí Velké Svatoňovice -  Batňovice Zálesí. Podstavec zdobí reliéf Boží Trojice, sv. Josefa a sv. Františka. Český text ze 

zadu:Tento kříž věnovaný ku chvále Bolestné rodičky boží od manželů Františka a Františky Šrejbalových L.P. 1902.

Kvíčala04 50°31.36´,   16°1.298´

Lhota PSČOkres 541 03Trutnov

Osada v vznikla v 15.století. V Dvorských deskách 24  z roku 1515 zanesena jako wes Lhotta pusta. Nový český název od 

r.1945.

německý název: Welhott

ostatní

Lhota - Čížkovy kameny.  Zalesněné skalnaté návrší s lezeckými stěnami. Přístupné je po turistické cestě ze Lhoty u Poříčí nebo 

Bohuslavic. Romantickým místem na vrcholu je jeskyňka.

ČížkovyKameny01

socha kamenná

Lhota - nedaleko otočky MHD - socha P.Marie Růžencová,  vzadu málo zřetelný německý text, čitelné jen Robin u Anna  

Hürtel.??? s letopočtem 1904.

Lhota01 50°34,758’;  15°59,190’

pomník-památník

Lhota - pomník z I. sv. války  zrestaurovaný r. 2006. Deska s jmény padlých  a válečný kříž byly nově osazeny.

Lhota02

hřbitov

Lhota - hřbitov.

Lhota03

 -  -  -  Konec sestavy  -  -  -
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