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Vojáček Karel

Oblast 21a
Popis trasy č. 21a
Doprava bus a pěšky
Dolní Maršov → Svoboda nad Úpou → Mladé Buky
Přírodou kolem Svobody. Procházkou z Dol.Maršova přes Svobodu do Ml.Buků. Ve Svobodě za kostelem po tur. cestě na
Janský vrch a Mladé Buky k busu či vlaku.
Okres Trutnov

Dolní Maršov

PSČ 542 24

německý název: Marschendorf I.II. III.

Do roku 1949 názvy Maršov I.II.III. pro tři spojené obce.
Dol.Maršov01

kostel

Dolní Maršov - stavba kostela sv. Josefa v Dolním Maršově byla zahájena roku 1927. Do roka bylo dílo podle projektu zdejšího
stavitele Franze Fimmela dokončeno. Vnitřní zařízení kostela bylo povětšinou zhotoveno v dílně Břetislava Kafky v Červeném
Kostelci. V roce 2010 byl kostel zrestaurován.
Dol.Maršov02

hřbitov

Lesní hřbitov za kostelem.
relief-obraz-dom.výklenek

Dol.Maršov03

Dolní Maršov - pamětní deska Den Vater Des Riesengebirges PROSEPER PIETTE RIVAGE 1846 -1928, je připevněná u
schodů pěšinky ke kostelu. Deska připomíná syna zakladatele svobodské papírny a úspěšného podnikatele v papírenské rodové
tradici, který se zasloužil o turistický rozvoj a propagaci Krkonoš. V roce 1898 byl císařem Františkem Josefem I. povýšen do
šlechtického stavu.
Dol.Maršov04

rozhledna, výhled

Dolní Maršov - rybářská pokusy na horním toku Úpy.
Dol.Maršov05

podstavec

Dolní Maršov - nad vodárnou stojící 200m za prodejnou Rýchorka je v březovém hájku podstavec křížku s textem Also bort
Gott die Welt gehebt Dass et seinen singebort = hen Somihingab Damit alle vie an ihngauben man ihngauben man verturen
gehen haben . Joh. 3.V. 16-21(pozn. číslo biblického textu Jan 3 / 16-21) Erbaut v.Joh -- u . August --Gattin Alesia Lieneke
1881.
Dol.Maršov06

kříž kamenný

Maršov II. - Ve směru ze Svobody na Maršov byl instalován v r.2004 přemístěný kříž. Z předu ponechán původní německý text
v zadu : "Na památku patera Jaroslava Tyrnera 1914-1995. Renov. HSA 2004 Bch. "Z předu německý text o zřízení roku 1807.
Dol.Maršov07

zaniklé objekty

Dolní Maršov - střední kaple Z od obce. zůstalo jen obdélné obvodové zdivo (cca 4 x 2,5 m - hlubší než širší) do výšky 0,5 0,75 m, dosti zasypáno troskami; stojí mezi velkou a menší lípou na loukách Z od obce; je to pseudogotická kaple z 1859.
Dol.Maršov08

pomník-památník

Dolní Maršov - u betonového obloukového mostu proti prodejně Rýchorka stojí menší pomníček připomínající oběti povodně
roku 1897.
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.
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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 ).
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.
Okres Trutnov

Mladé Buky
výměra ha: 2678

obyvatel: 2232

německý název: Jungbuch

PSČ 542 23
Nadm. výška: 470

Obec rozložená podél řeky Úpy na úpatí východní části Krkonoš. V okolních osadách a obcích je patrný dlouhodobý historický
rozvoj obce a činnost tehdejších obyvatel. Osídlování podkrkonoší začíná ve 12.století.Slovanské osídlení se šířilo z podél
zemských stezek vedoucích do Polska, a to v místech opevněných tvrzí zajišťujících bezpečnost země. Roku 1836 zde založil
Jan Faltis první přádelnu lnu v Rakousku a s ní i tradici textilního průmyslu.
K vidění a rekreaci : Věž se zvonicí z r.1799 , kostel sv. Kateřiny, socha Jana Nepomuckého, fara, selská usedlost v
Hertvíkovicích, Sklenařovický most ze 16.st. přes Zlatý potok. přesypy zlatých dolů, Hrádeček (totéž Břečštejn), vleky a
sjezdovky s osvětlením, koupaliště Sejfy, golfové hřiště, lyžařský areál.
rozhledna, výhled

Ml_Buky01

Pohled na Mladé Buky.
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Ml_Buky02

kostel

Mladé Buky - kostel Kateřiny Alexandrijské. Badatelé uvažují o tom, že kostel byl ve 14. st. založen jako kostel opevněný. Z
původního kostela nejspíš dřevěného se dochoval jen gotický kamenný presbytář s křížovou klenbou. Kostel byl přestavován v
letech 1599. Další velká přestavba se uskutečnila roku 1787. Loď je sklenuta valenou klenbou s lunetami a presbytář klenbou
křížovou. V letech 1995-2000 proběhly poslední rekonstrukce a výmalba. V prostoru presbytáře a lodě bylo instalované topení.
Samostatná renesanční zvonice při své výstavbě stavitelem Iacobem Frumetim roku 1599 (viz deska v 1. patře na JZ) do sebe
pojala nejspíš gotickou bránu, která je viditelně pozůstatkem původního ohrazení kostela. Věž nese zvon sv. Barbory, který
věnovali svobodští horníci v roce 1520 Roku 1799 byla zbarokizována a v letech 2010-11 opravena. Mírně kónická stavba se
dvěma římsami je dvoupatrová, s párem zvonových oken na každé straně druhého patra. Nad vchodem pak je umístěna
pozoruhodná maska.
Ml_Buky03

kříž kamenný

Mladé Buky - kříž před kostelem nechala zřídit Johana Linková (česká koncovka) Hartmansdorf 1887.
přírod. a tech. zajímavosti

Ml_Buky04

Mladé Buky - fara postavena v roce 1729 na místě starší dřevěné budovy. Autorem projektů je pravděpodobně Antoním Erhart
Martinelli, mimo jiné i stavitel radnice v Českých Budějovicích. Ve výklenku čelní zdi je umístěna barokní socha madony s
Ježíškem.
Ml_Buky05

socha kamenná

Mladé Buky - Jan Nepomucký u obloukového mostu vedoucího ke kostelu. Latinský text: CeDIt HonorI BeatI Ioannis
NepoMVCeni Ista Qvaprostat statva Avtmorf AB ANNO VnoVItas VapiepriVate ViroetCVrato Veperando GoDefriDo QVahl.
hřbitovní pomník

Ml_Buky06

Mladé Buky - pomníček s P.Marií na hřbitově.
pomník-památník

Ml_Buky07

Mladé Buky - pomník u hřbitova připomínájící oběti I.svět.války je dílem sochaře Emila Schwantnera.
Ml_Buky08

hřbitov

Mladé Buky - kaplička u hřbitova a hřbitovní brána. Hřbitov byl zřízen roku 1886.
rozhledna, výhled

Ml_Buky09

Mladé Buky - pohled na Černou horu.
Ml_Buky10

podstavec

Mladé Buky - podstavec pomníku za kostelem u odbočky na Břečštejn.
Ml_Buky11

podstavec

Mladé Buky - podstavec s nikou při hl. silnici nedaleko zastávky vlaku.Německý text sděluje, že jej nechala zřídit Franziska
Hofman a syn Franz r.1889. Kameník J.Kühn Petzka.
zvonice - zvonička

Ml_Buky12

Mladé Buky - Pozdně gotická věž z doby založení, zbarokizována byla r.1799 . Zvonice nese zvon sv. Barbory, který věnovali
svobodští horníci v roce 1520.
Ml_Buky13

zaniklé objekty

N:50°36.89´, E:15°48.53´,

Mladé Buky - Na Skřívančím vrchu stávala, jak lze vyčíst z map, drobná památka. Na vrcholu v cípu cesty mohl stát menší
zděný výklenek či kaplička. V místě je zarostlé vyvýšenina.
svržený-spadlý obj.

Ml_Buky14

N:50°36.125´; E:15° 50.078´

Mladé Buky - Zbytek pomníčku z r.1914 leží 200 -300m za kostelem cestou podél hřbitovní zdi
Ml_Buky15

kříž kamenný

N:50°36'15.877",E:15°50'17.038"

Mladé Buky - křížek z textem Gelobet sie Jezus Christus. Vzadu Erichtet im Jahre 1886.Stojí proti Lence na protilehlé straně
silnice. U čp. 54 je obývaná stodola a za ní mezi stromy. Po oplůtku, který byl kolem zůstaly jen kamenné sloupky. Křížek byl
postříkán sprejem..
kaplička-výklenek,ochranná kaple

Ml_Buky16

N:50°36'12.276",E:15°50'6.183"

Mladé Buky - mělká kaplička s jednoduchým křížem byla zbudovaná roku 2012. Stojí v odočinkové části u domku při naučné
turistické cestě kolem Pekelského vrchu.
- - - Konec sestavy - - -
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