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Oblast 33a

Havlovice nad Úpou → Libňatov → Maršov u Úpice

Za vesnickými chalupami Úpicka. Lidové stavby, památné zvoničky, řada drobných památek.

na koleDopravaPopis trasy č. 33a

Havlovice nad Úpou PSČOkres

Nadm. výška: 327

542 38Trutnov

výměra ha: 871

Havlovice  v údolí Úpy 3 km jižně od Úpice. Poprvé se připomínají při prodeji vízmburského panství v letech 1516 – 151. Jsou 

východiskem do Babiččina údolí. V bývalém mlýně při Úpě se narodil P.Josef Regner (1794 - 1852), jenž je pod jménem 

Havlovický ústřední postavou Jiráskovy kroniky U nás. Další zajímavostí ve vsi - zděná barokní hranolová zvonice z r. 1745, 

kaple z r. 1934, kříž u mlýna z r. 1783.Název obce Havlovice je odvozen pravděpodobně od jména jejího lokátora Havla.

obyvatel: 859 německý název: Hawlowitz

rozhledna, výhled

Pohled na obec.

Havlovice01

kříž kovový

Havlovice - křížek u domu na svahu při vjezdu do obce od Úpice barevně natřený. Křížky na této trase od Havlovic po Maršov u 

Úpice jsou z červeného pískovce, který špatně odolává vlivům počasí proto byly lakovány. V dobrém stavu se jich  již mnoho 

nezachovalo.

Vzadu text nebyl celý čitelný Frant. a Františky  …. a jejich syna… 1883.

Havlovice02

zvonice - zvonička

Havlovice - barokní zvonička r.1745 na kopci u mostu v odbočce na Ratibořice. Barokní zvonice z r.1745.

Havlovice03

kaple

Kaple svatého Jana Nepomuckého z r.1934

Havlovice04

sloup kamenný

Havlovice - morový sloup se sv.J.Nepomuckým z 1731 před mandlem . Text: STATUE J.NEPOMUCKI WIZDVIŽEN KE CTI 

A CHVÁLE BOŽÍ S NÁKLADEM  IOZEFA LVDRA 1735.(v Suchovršicích u zvoničky socha J.N. rovněž od Josefa Ludra).

Havlovice05

kříž kamenný

Havlovice - kříž u mlýna  text : TENTO KŘIŽ GE WIZEWIŽEN KE CTI A SLAWIE BOŽÍ S NAKLADEM MARTINA 

HEINI 1783.

Havlovice06

boží muka

Havlovice  - barvený kříž z červeného pískovce z r. 1877 na horní cestě z Úpice od garáží autobusů do Havlovic. U zahrady čp 

220. Na kříži reliéfy P.Marie, sv.Josefa a sv. Františka.

Havlovice07 N:50°29'53.316",E:16°1'49.431"

pomník-památník

Havlovice  - pomníček na odbočce do Ratibořic 200m po odbočení u Masarykova pomníku za zatáčkou. vlevo. Vladislav Vik 

zastřelen 6.5.1945 .

Havlovice08

kříž kamenný

Havlovice - kříž bílý a červený pískovec. Nachází se před trafostanicí na konci ve stoupání cesty z betonových panelů. 

Neodbočujeme po turist. značce na Viznburk, ale pokračujeme o 100m po silnici z panelů dále.

Tělo Krista již nemá hlavu, veškeré texty jsou české, modlitba na podstavci je již nezřetelná jen Klaníme se Ti. Vzadu text: 

Nákladem Antonína a Františka Řezníčkových čp.29 r. 1881 obnoveno 1906. U paty kříže z bílého podstavce Dokonáno jest.

Havlovice09

pomník-památník

Havlovice -  pomník pátera Regnera dobrodince a osvětáře lidu, byl postaven spolkem divadelních ochotníku J.K.Tyl v 

Havlovicích 1944.

Havlovice10

kříž kamenný

Havlovice - kříž z červeného pískovce uprostřed obce za kulturním domem před chalupou č.57. Nový barevný kříž s reliéfy sv. 

Anny sv. Josefa a sv. Antonína s lilií. Text  Nákladem Josefa a Anny Šolcových 1997. U paty kříže je vzkaz : Budete-li věrně ctít 

ctít …

Havlovice11 N:50°29.249', E:16°1.739' n.m.v. 333

kříž kamenný

Havlovice - kříž z červeného zvětralého pískovce natřený stříbrným lakem. Stojí za kulturním domem poblíž čp. 52. Na vrcholu 

je upevněný a nouzově opravený kovový křížek. Vzadu text: Nákladem manželů  Josefa a Anny  …. Text na spodním dílu 

podstavy již nečitelný.

Havlovice12 N:50°29.211', E:16°1.748'
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podstavec

Havlovice - podstavec již bez křížku v zahradě chalupy čp.43 u poslední zatáčky ve směru na Libňatov. Podstavec je nevysoký a 

již značně zvětralý. Z předu reliéf P.Marie růžencové. Na spodku text: Jeho krví drahou vykoupeni jste.

Havlovice13 N:50°29.122', E:16°1.729'

Libňatov PSČOkres

Nadm. výška: 402

542 36Trutnov

výměra ha: 582

Libňatov - zemědělská obec (429 m) v údolí potoka mezi Smiřickou strání a lesem Barchoviny, 3,5 km od Úpice. Založena asi 

ve 13. století, připomíná se r. 1479.

obyvatel: 368 německý název: Liebenthal

rozhledna, výhled

Libňatov u Úpice -  pohled na část obce.

Libňatov01

kříž kamenný

Libňatov u Úpice - křížek proti čp.46 poblíž trafostanice. V roce 2008 byl  podstavec doplměn o nový křížek a celkově 

zrestaurován. Rovněž obnoven rozpadlý text: Co zmůže kříž  - to vpravdě zvíš pohlédni jen ... . Nákladem Antonína a Karolíny 

Seidlových roku 1882.

Libňatov02

dům či chalupa

Libňatov u Úpice - chalupa.

Libňatov03

kříž kovový

Libňatov u Úpice - křížek u hospody a čp.116 byl zrestaurován r.2008.

Libňatov04 N:50°28.941', E:16°59.538',

kříž kovový

Libňatov u Úpice - statek  a bílý křížek s reliéfy na podstavci dobrý stav .

Libňatov05

kaple

Libňatov u Úpice - zvonička na kopci nad obcí z r.1835. Zvon v ní umístěný byl zrekvírován v první světové válce. Nový byl 

osazen až v r. 1995 při celkových opravách.

Libňatov06

rozhledna, výhled

Libňatov u Úpice vrch se zvoničkou.

Libňatov07

socha kamenná

Libňatov u Úpice za poštou - socha P.Marie. Text: Z nábožného odkazu ANTONINA ZÁRUBY socha tato k úctěnj 

blahoslawené  PANNY MARYE postawena gest péčj Františika Řezníčka w roku 1841.

Libňatov08 N:50°28.867', E:16°59.588', n.m.v.517

kříž kamenný

Libňatov u Úpice  - nevysoký křížek červeného pískovce na boční cestě za poštou před čp. 70. Vrcholový křížek nedávno 

odpadl. Text na podstavci Jeho krví drahou jste vykoupeni. Níže vyryt  rok 1904.

Libňatov09 N:50°28.840', E:15°59.549'

kříž kamenný

Libňatov u Úpice - nevysoký kříž na polní cestě nedaleko bývalého družstva. Spodek z červeného pískovce vrcholový kříž z 

bílého pískovce Pod Křížkem text „Dokonáno jest”. Na podstavci hluboký a vysoký text: Jeho krví drahou vykoupeni jste.  

Vzadu Nákladem Amálie Seidlové 1908. Asi 200 m východně je druhý křížek.

Libňatov10 N:50°29.061', E:16°0.616'

kříž kamenný

Libňatov u Úpice  - křížek na polní cestě za bývalým družstvem. asi 400 m východně do pole. Podstavec z červeného pískovce je 

zdoben reliéfy  P. Marie, sv. Antonína a sv. Václava pod jeho reliéfem je text . Svatý Václave oroduj za nás. Spodní díl 

podstavce má text: Tento kříž je postaven ke cti a chvále Boží. Zbytek je odsekán. Křížek s tělem je rovněž z červeného 

pískovce. Asi 200 m jihozápadně je druhý menší křížek.

Libňatov11 N:50°29.080', E:16°0.727'

kříž kovový

Libňatov u Úpice  - křížek na křížení polních cest v oblasti U Borku. Litinový křížek s výliskem Piety je barevně ztvárněn. 

Vytesané texty v podstavci se již rozpadlý.

Libňatov12 N:50°29.268', E:16°0.062'

Maršov u Úpice PSČOkres

Nadm. výška: 480

542 32Trutnov

výměra ha: 332

Maršov u Úpice - obec v údolí potoka (462 m) pod Smiřickou strání. Připomíná se roku 1495. Významnou stavbou lidové 

architektury je bývalý statek č.p. 33. Jde o roubené stavení, tvořící s hospodářskou částí celek uzavřený zděnou bránou se 

stříškou a klenutou brankou. Zvonička. Přídomek k názvu oficielně připojen po roce 1945.

obyvatel: 156 německý název: Marschendorf

kříž kovový

Maršov u Úpice - křížek z r.1872 asi před starou školou.

Maršov_Úpice01
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dům či chalupa

Maršov u Úpice - Staré roubenky za nimi roubená kaplička v bývalé školní zahradě.

Maršov_Úpice02

kaplička-výklenek,ochranná kaple

Maršov u Úpice -  v bývalé školní zahradě nyní u Rubáčků roubená zvonička. První zmínka o zvoničce pochází z r. 1758. 

Původní zvonička se nedochovala, současná zvonička je z r. 1829 a prošla několika opravami. Naposledy  r. 1993, tehdy byl 

slavnostně zprovozněn i nový, v pořadí již čtvrtý vážící 25 kg.

Maršov_Úpice03

kříž kamenný

Maršov u Úpice – Kříž z pískovce krémově lakovaní s tělem Krista. Pod Křížem leží beránek a klečí andílci. Na v podstavci je 

hlubší vlisy se soškami P.Marie, sv. Františky a sv. Josefa vše lidová tvorba. Na spodním podstavci je doporučení : Budete-li  

věrně ctít Krista pána svatý Kříž, Bůh nad vámi bude bdít, nemine vás nebes říš! V zadu  sdělení: Nákladem Adolfa a Františky 

manželů Kadaníkovích 1902.

Maršov_Úpice04 N:50°29'7.476",E:15°58'50.796"

boží muka

Maršov u Úpice - Boží muka zděná s nikou pro sošku stojí na konci obce ve směru na Hajnici v postranní cestě až u lesa Patří k 

chalupě čp.48. Na zdivu BM je smaltovaná tabulka s textem: Svatá Maria oroduj za nás.

Maršov_Úpice05 N:50°28.812', E:15°57.836'

 -  -  -  Konec sestavy  -  -  -
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