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Výletová trasa a její památky

Vojáček Karel

Oblast 24a
Popis trasy č. 24a
Doprava na kole
Poříčí → Lhota → Bezděkov → Slavětín → Radvanice
Projížďka obnovujícími se obcemi z hlubokého zapomnění. Po turistických cestách z Poříčí do Lhoty, Bezděkova a lesem
kolem pevností do Slavětína a Radvanic.
Okres Trutnov

Poříčí

PSČ 541 03

německý název: Parschnitz

Obec leží východně od Trutnova se kterým je stavebně spojena. Vedle tepelné elektrárny jsou zde i další průmyslové podniky.
Poříčí01

kostel

Poříčí - farní kostel apoštolů Petra a Pavla z postavený trutnovským stavitelem Vincencem Baierem v letech 1897- 1903 v
novogotickém slohu. Věž kostela je vysoká 50m. Generální oprava 1997-8. Na hlavním oltáři jsou sochy sv. Petra, Pavla, Aloise
a Huberta. Sochy zhotovil řezbář z Tyrol J. Riffesser.
Poříčí02

kříž kovový

Celokovový kříž v Poříčí na odbočce k silu obnovený v r.1999.
kaplička-výklenek,ochranná kaple

Poříčí04

Poříčí - kaple Panny Marie Pomocné na kopečku za mostem u EPO II. Roku 1770 byla vystavěna dřevěná kaple a roku 1821
nákladem obce zděná. Kaple o čtvercovém půdorysu s apsidou je sedlově zastřešena. Ve středu hřebenu střechy je zvonička.
Roku 2006 byla dokončená její postupná oprava zahájená 1993. Stav před opravou viz foto vstup a interiér.
přírod. a tech. zajímavosti

Poříčí05

Foto z obnovy Počičského kostela. - oprava věž, archivní materiály, starosta Hilebrant otevírá tubus z báně kostela.
Poříčí06

sloup kamenný

N:50°34'12.923",E:15°56'58.657"

Poříčí - osmiboký podstavec na Poříčské stráni, který zde dosud stojí míval ještě v šedesátých letech m.s. kovový kříž, ten se
však nedochoval.
TU_Poříčí02

podstavec

Na Polské ul. v Poříčí odbočka k Novému domovu podstavec s reliéfy
pomník-památník

TU_Poříčí03

N:50°34'7.059",E:15°55'58.96"

Dva pomníčky vojenského hřbitůvku z r. 1866. Na ulici Náchodská mezi Trutnovem a Poříčím
Okres Trutnov

Lhota

PSČ 541 03

německý název: Welhott

Osada v vznikla v 15.století. V Dvorských deskách 24 z roku 1515 zanesena jako wes Lhotta pusta. Nový český název od
r.1945.
ČížkovyKameny01

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.
Lhota01

socha kamenná

N:50°34,758’; E:15°59,190’

Lhota - nedaleko otočky MHD - socha P.Marie Růžencová, vzadu málo zřetelný německý text, čitelné jen Robin u Anna
Hürtel.??? s letopočtem 1904.
pomník-památník

Lhota02

Lhota - pomník z I. sv. války zrestaurovaný r. 2006. Deska s jmény padlých a válečný kříž byly nově osazeny.
Lhota03

hřbitov

Lhota - hřbitov.
Okres Trutnov

Bezděkov

PSČ 541 03

německý název: Bösig

Bezděkov - obec 6km východně od Trutnova.
Bezděkov01

kříž kamenný

N:50°34,921’; E:15°59,322’

Bezděkov - křížek bez letopočtu vpravo pod strání v půlce obce.
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Bezděkov02

kaple

N:50°34'59.92", 16°0'0.074"

Bezděkov - kaplička skoro na konci obce. Mezi kapličkou Srdce Panny Marie a obecní silnici je veden parovod na Radvanice.
Stavba je obdélníková s apsidou o velkém poloměru z lomového kamene. Město po válce kapli prodalo soukromému vlastníkovi
sousedních pozemků. Střecha byla léta poškozená. Údajně se tudy měl vlámat potomek správců kaple hledající cennosti, které si
sem rodiče při odsunu r.1946 ukryli. Kapličku město r. 2006 kompletně opravilo.
Bezděkov03

socha kamenná

N:50°35'2.446", 16°0'11.29"

Bezděkov - socha P.Marie u požární zbrojnice na konci obce připomíná událost z r. 1766. Původně kolem pomníčku byl
kamenný oplůtek jehož část se dochovala a nese s vytesaný letopočet jeho vzniku 1834 a iniciály donátora F.F.
Bezděkov04

podstavec

N:50°35'5.934",E:15°59'26.944"

Bezděkov - podstavec pomníku, dle málo zřetelného vrypu u paty z r.1856. Text: Gelobet sei Jesu uns.
Pomníček je na hřebenu kopce když 30m před čp. 102 zahájíme stoupání. Nedaleko jsou tři pěchotní sruby. Jeden srub byl
zkoušen kolik vydrží.
Bezděkov05

kříž kamenný

N:50°35,011’; E:15°59,656’

Bezděkov - křížek před čp. 102 se soškou sv.Františka. Vše značně narušené. Text St. Franciskus bitte fur uns. Stranou podpis
BOTHA.
Okres Trutnov

Slavětín

PSČ 542 12

německý název: Slatin

Slavětín - dříve zemědělská nyní nevelká rekreační obec 2 km od Radvanic. Do roku 1946 zde žili převážně němečtí osadníci.
Slavětín01

podstavec

Slavětín - pomníček s reliéfy J.Nepomuckého, Barbory a sv. Václava, kovový křížek uražen při rozšiřování autobusové otočky
lžíci bagru.
Slavětín02

socha kamenná

Slavětín - kousek od čp. 212 v odbočce je podstavec pomníčku s reliéfy P.Marie z červeného pískovce, křížek již zvětral.
Slavětín03

kostel

Slavětín - kostel sv. Josefa z r.1900 sloužil do r.1978, mobiliář vystěhován do Markoušovic. Obec se připomíná r.1521.
Slavětín04

podstavec

Slavětín - u č.222 podstavec pomníčku s reliéfem P.Marie renovace v r.1904.

Radvanice v Čechách
výměra ha: 1076

obyvatel: 1090

Okres Trutnov

PSČ 542 12

německý název: Radwanitz

Nadm. výška: 521

Radvanice - obec se nachází na úpatí severovýchodních svahů Jestřebích hor. Součástí obce jsou bývalé osady Slavětín,
Studénka a Paseka.
Připomíná se roku 1607. Jsou zde bývalé kamenouhelné doly. Pseudorománský kostel sv. Jana Křtitele je z roku 1899, socha P.
Marie z roku 1865. V okolí jsou zbytky zkamenělých stromů araukaritů, je to ojedinělá lokalita tzv. zkamenělý les.
Zámecký vrch – hrádek ze 13.st., zóna lidové architektury, vojenské bunkry z let 1933-8. Jestřebí hory, výletní místo Paseka v
Jestřebích horách - 2 restaurace. Rybníky „Kuprovka“- zaplavené důlní dílo. Dříve těžba černého uhlí – Důl Kateřina.
Radvanice01

kříž kamenný

Radvanice u č.147 křížek z roku 1857 s reliéfy sv.Antonína, sv.Floriána a mnicha.Majiteli domu se pomníček nelíbí a chtěl by
jej nechat odvést.
Radvanice02

kostel

Radvanice - novorománský koste Jana Křtitele z r. 1899. Pře kostelem Mariánský sloup z r.1865 donátoři: Wenzel Kaulich a
Ehegaltin Helenagehanne Kluge, sochař F.Kofranek aus Hořic. Roku 2000 byla péčí obce provedena rozsáhlá oprava. Kaple
slouží k církevním obřadům a kulturním akcím.
pomník-památník

Radvanice03

Radvanice - pomník padlým v I.svět válce sochařská práce vypadá na Schwantnera.
- - - Konec sestavy - - -
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