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Výletová trasa a její památky

Vojáček Karel

Oblast 19a
Popis trasy č. 19a
Doprava vlakem a pěšky či hor. kole
Bystřice → Sklenářovice → Svoboda
Sklenářovický starý most a pozůstatky zlatých dolů. Z Bystřice do Sklenářovic po vojenské cestě kolem sejfů, pozůstatků po
dolová ní zlata na Rýchorskou b. a zpět po Růženčině cestě do Svobody
Okres Trutnov

Bystřice - Ml.Buky

PSČ 542 23

německý název: Klinge

Dnes již neexistující osada ležela v údolí na Zlatém potoce severně od Mladých Buků. Osada zanikla krátce po roce 1945. Žijí
zde příležitostně chalupáři. Půvabné údolí je oblíbené výletní místo se třemi chalupami. V roce 2015 byla zrestaurována
rozpadlá kaplička. Asi už ve středověku se tu nacházel velmi výnosný zlatý důl. Od roku 1765 za knížete Josefa Adama
Schwarzenberka zde probíhaly ještě nějaké pokusy o obnovení dolů. Vložené investice se ani po sedmi letech nevrátily, proto
byl celý důl roku 1772 uzavřen a stoupa roku 1781 odstraněna. V době posledního dolování vyrostly první bystřické domy.
Na konci 19. století sídlila v Bystřici stanice finančního dohledu, parní mlýn s pilou a výrobou šindele. Býval zde i hostinec,
hojně navštěvovaný především v létě. O školu se Bystřice dělila s nedalekými Sklenářovicemi. Německý název Klinge = horský
potok, volný překlad Bystřice.
Bystřice01

kříž kamenný

50°37'9.365"N 15°51'29.947"E

Bystřice - velký kamenný kříž s postraními sochami (kalvárie). Text donátorů: Mit Gott von Augustin u Franziska Wonzke im
Jare 1889. Jméno kameníja na spodním podstavci J.Leder in Jaroměř. Restaurováno koncem 20st. Ronaldem Hantlem.
kaplička-výklenek,ochranná kaple

Bystřice02

50°37'9.819"N 15°51'25.528"E

Bystřice – původní polní kaplička Navštívení Panny Marie stávala přibližně na stejném místě již od r. 1829. Torzo kapličky které
přetrvalo do r. 2015 kdy byla kaple zrestaurována pochází z r. 1871. Postavila ji rodina Johana Franze v tehdy živé osadě. Po
vysídlení obce v r. 1945 byla státem zkonfiskována a bez péče počala chátrat. V roce 2005 správu území i s nemovitostí převzal
Krkonošský národní park a kapličce se začalo blýskat na lepší časy. Kaple byla r. 2015 zrestaurována a 28. 8. 2015 nově
vysvěcená. Jelikož její původní zasvěcení je neznáme současné zasvěcení je Kaple Smíření. Kaple a blízký prostor poslouží
coby zázemí pro občanské a církevní obřady i odpočinkové místo návštěvníkům parku.
Okres Trutnov

Sklenářovice

německý název: Glassendorf

PSČ 542 23
Nadm. výška: 604

Sklenářovice leží severovýchodně od Mladých Buků, v táhlém údolí Sklenářovického potoka, v jihozápadní části Rýchor. Ve
12. století, při rozvoji zlatokopectví, měla být ve Sklenářovicích otevřena šachta na dolování zlata. V osada byly dvě skelné
hutě, podle kterých byla osada pojmenována. První písemná zmínka o Sklenářovicích pochází z roku 1521. Po zániku
zlatokopectví využili obyvatelé k obživě vytěžených lesů k lučním hospodaření. Po roce 1946 osada zanikla.
kaplička-výklenek,ochranná kaple

Sklen_Kutná01

Vrch Kutná nad Sklenářovicemi cesta vede kolem násypů těžby zlata v 15. století. Cestou na Rýchory dojdeme k ochranné
kapličce pro poutníky a dřevorubce s nápisem Gott lieht alles. „Bůh miluje všechny“. R. 1874. Ve štítu monogram J.E. G.Nr. 21.
Kaplička byla obnovena r. 2001 a dostala novodobou výmalbu Květy a Kateřiny Karhánkových.
přírod. a tech. zajímavosti

Sklenářovice01

Historický kamenný most ke Sklenářovicím.
pomník-památník

Sklenářovice02

Sklenářovice - pomníček z r.1928 padlým 1914-18, obnovený koncem 20 století s dodatkem: Zde stála obec Sklenářovice: Hier
befand sieb der Ort Glasendorf.
Sklenářovice03

kříž kamenný

Sklenářovice - Seidlov křížek z roku 1878 za historickým mostem v zatáčce mezi dvěma mohutnými javory. Stojí na vojenské
cestě, vedoucí Bártovým lesem na Rýchory. Restaurován byl sochařem Rollandem Hantlem z Mladých Buků v roce 2000. Na
podstavci text v z bible Filipanum. Signatura neuvedena. Vzadu německý text donátora Seida.
Sklenářovice04

zaniklé objekty

Kaplička bez střechy a krovů. Zničena při pádu vedle stojící lípy. Klenba drží, shora je provizorně zakryta lepenkou, fasáda
zničena, dveře O.K., ale otevřené, prázdná.
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Sklenářovice05

kříž kovový

Sklenářovice - tzv. Dvorský kříž restaurovaný roku 2004 byl umístěný na původní místo v závěru bývalé obce na pravý břeh
Zlatého potoka. Kříž nechal k poctě Boží vztyčit hospodář Johann Frenzel z nejbližšího statku č. 34 roku 1842. Původní litinové
zábradlí a kříž a pododlehli zubu času či pobertové. Obnovený text na podstavci v oválné kartuši ve starobylé němčině sděluje:
Nech nás vzhlédnout k počátku a naplnění víry k Ježíši, který radostně strpěl ukřižování nehledě na posměch a po pravici trůnu
božího sedí. Kříž restauroval sochaře Rollanda Hantla z Mladých Buků.
přírod. a tech. zajímavosti

Sklenářovice06_1

Sklenářovice - Zlaté doly v Bartově lese.
Sklenářovice07_1

zvonice - zvonička

Sklenářovice - poblíž historického mostu stojí socha zvoničky zhotovena Jaroslavem Řehnou v roce 2008 u příležitosti 45.
výročí založení KRNAPU.
Sklenářovice4

zaniklé objekty

Sklenářovice - kaplička ze které zůstaly jen boční zdi stávala při cestě v půlce bývalé obce.
Okres Trutnov

Svoboda nad Úpou
výměra ha: 775

obyvatel: 2216

německý název: Freiheit

PSČ 542 24
Nadm. výška: 516

Horské městečko ve východní části Krkonoš v údolí Úpy a Janského potoka na úbočí Rýchorského hřbetu. Výchozí výletní
místo četných turistických tras a cest po Krkonoších. Městečko s tradicí výroby papíru. V 16. století zde byla osada horníků.
Privilegium svobody dolování (odtud název Svoboda) umožnilo rozvoj těžby. Dolování skončila koncem 18. století, rozšířilo se
tkalcovství a boudařství na horách. Pro rozvoj města a papírenského průmyslu byla významná stavba železnice v 19. století s
konečnou stanicí. K vidění a rekreaci: kostel Jana Nepomuckého, na náměstí sousoší Panny Marie, na mostě od nádraží k
centru socha Jana Nepomuckéhu, rokokové a klasicistní domy.
rozhledna, výhled

K_MlBukům01

Pohled od Svobody k M.Bukům.
Svoboda01

kostel

Svoboda - kostel svatého Jana Nepomuckého
Barokní kostel z roku 1771 na místě původního dřevěného pozdně gotického kostela z roku 1584 zasvěceného sv. Vojtěchu.
Roku 1856 se filiální kostel stal farním. Do roku 1886 jej obklopoval hřbitov než byl přemístěn na protilehlou Kraví horu. Sochy
představují Ambrože, Řehoře Velikého, Augustina a Jeronýma. Presbytář je sklenut plackou. Na stropě presbytáře obraz
Nanebevzetí P.Marie. Nad lodí vyzdvižení J.Nepomuckého z řeky Vltavy roku 1393. Malby pochází od A.Brožíka z roku 1932.
Křížová cesta je v reliéfu. Původní dvoumanuálové varhany se 700 píšťalami byly z roku 1977-81 rekonstruovány na 3
manuálové se 1400 píšťalami.Varhaní skříň nově polychromovaná je završena obrazem svaté Cecílie mučednice - patronky
zpěváků. Obraz malovala řeholní sestra FDC Benediela Šulhanová.
Svoboda02

kříž dřevěný

Svoboda - Růžencová P.Maria u kostela. Původně stávala v Trutnově v parčíku Polikliniky u dětského oddělení, kde býval kdysi
hřbitov.
přírod. a tech. zajímavosti

Svoboda03

Svoboda - fara
Svoboda04

socha kamenná

Svoboda - na náměstí sousoší P.Marie se sv. Floriánem a Antonínem Paduanským, text na kartuši sloupu s Imaculatou: O BITT
FÜR UNS DAS WIR DEN WEG DER TUGEND GEHN DA MIT AUCH WIR FAM GRAB ZUR HERRLICHKEIT
ERSTEHN. Podstavce postraních soch jsou z růžového pískovce což naznačuje že s ostatním kamenem je nesourodý. Vročení na
sousoší 1844.
Svoboda05

socha kamenná

Svoboda - kamenná socha Jana Nepomuckého stráží od roku 1900 svobodský most přes Úpu, avšak v těchto místech je už třetí v
pořadí. Původní pískovcovou sochu, stávala na druhé straně mostu, vzala ji s částí mostu velká voda r.1897. Po ní zde stála
dřevěná figura v zasklené kapličce. Zřejmě nebyla zdařilá neboť tehdejší farář Fuchs inicioval veřejnou sbírku na dochovanou
kamennou sochu. Český text na podstavci hlásá: Svatý Jane Nepomucký oroduj za nás!
Svoboda06

socha kamenná

Svoboda - sousoší korunování P.Marie před textilním závodem na cestě k lesnické škole. Sousoší z let 1865. Částečně poškozený
podpis sochaře zní: ..sin PilniKau (byl z Pilníkova ).
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Svoboda07

zaniklé objekty

Svoboda - v mapě zanesený ale nenalezené křížky za kostelem na louce u koty 582.3 (jen malá vyvýšenina hlíny s travou na
louce), ani o kousek dále v lese nad cestičkou k J.Lázním rovněž nebyl, lesní dělníci o něm také nevěděli.
Svoboda08

kříž kovový

Svoboda - kříž u kostela vzadu letopočet 1863.
Svoboda09

kříž kovový

Svoboda - křížek viditelný ze silnice u zdi skladu papíren na začátku Svobody.
Svoboda10

zaniklé objekty

Kaple (bližší) SV od obce v lese. Bez střechy, krovů a stropu, zůstalo jen čtvercové obvodové zdivo (cca 2,3 x 2,3 m) do výšky levý zadní roh 1,5 m, pravý zadní roh 0,5 m, dopředu se pomalu svažuje asi na 20 cm, celé zasypáno troskami, fasáda zničena.
- - - Konec sestavy - - -

19. září 2015

Stránka 3 z 3

