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Výletová trasa a její památky

Vojáček Karel

Oblast 34a
Popis trasy č. 34a
Doprava vlakem a pěšky
Petříkovice → Janský vrch → Chvaleč → Krupná hora
Po hranici s Polskem za karbonskými pískovci. V Petříkovicích k hraniční závoře u které je zřícenina kostela. Poté příkře do
stráně po st. hranici na Janský vrch a dál na karbonské pískovce. Stejnou cestou zpět k silnici na Krupnou horu u Chvalče.
Okres Trutnov

Petříkovice

PSČ 541 03

německý název: Petersdorf

Hraniční obec leží 9 km východně od okresního města Trutnov. Rozkládá se v údolí Petříkovického potoka. Dlouhé svažité
terény umožnily výstavbu lyžařských vleků.
Müllerovka01

kříž kovový

N:50°34,854’; E:16°0,791’; n.m.v. 650m

Petříkovice - kříž na pastvinách mezi lesy nad Lhotou u Poříčí a Slavětínem nedaleko opevnění na východní straně severního
cípu louky na mezi okraje lesa. U bunkru nad Slavětínem odbočka Petříkovice na lesní louce zvané Müllerovka. Střední díl
podstavce nese reliéf sv. Františka křtícího klečící postavičku a psacím písmem vytesaný německý text pozdravu kříže a
proseby. Spodní díl nese letopočet 1865. Text ze zadu: „Diese Statue wur de errichtet am Ign u. Ther Kasper. JR. Pod tím je
barvoi připsáno Renov. K. Müller 1999. Ve vrcholu je ještě jeden renovační tex avšak již nečitelé jméno jen letopočet 1903.
Müllerovka02

kříž kovový

N:50°34,741’; E:16°1,030’

Petříkovice - na turistickké cestě z Bezděkova ha Slavětín je 500m východně od srubu T-S-43 v tzv. kovový křížek prostoru
Müllerovka. Křížek stoji 2 m od pěšinky ve špici v mlází.Snadno se přehlédne. Střední díl nese reliéf sv. Františka křtící klečící
postavičku. Spodní díl má vytesaný psacím písmem německý text pozdravu kříže a proseb o ochranu.
Text ze zadu: Diese Statue wur de erbauet von Franz u Anna Hofman 1865. Níže je připsáno barvou. Renov. K. Müller 1999.
Na křížku je vzadu text KOVAL MARTIN MANYCH a letopočet – MIIM –. Vojenský srub T-S-43 ze strany od pastviny nese
stopy odstřelování. Po obsazení Československa si na tomto srubu hitlerovská armáda zkoušela sílu svých palných zbraní.
Petříkovice01

kaple

Petříkovice - kaple svaté Rodiny z r. 1847 u ní kříž z r.1811. Kaple byla opravena v létech 1990 -2004.
Petříkovice02

kříž kamenný

Petříkovice - kamenný kříž z r.1811 u kaple svaté Rodiny.
Petříkovice03

socha kamenná

Petříkovice - socha P.Marie před č.16 zřídil Vincenz a Nina Schobre r.1920 (levá strana silnice od Trutnova)
Petříkovice04

kříž kovový

N:50°36,073’; E:15°59,862’

Petříkovice - podstavec před penzionem Jaroslav č.55 od J.Fabinger (pravá strana silnice od Trutnova) za hřištěm. Křížek byl po
rekonstrukci čp. na penzion posunut od domu blíže k silnici. Mranorová deska s přímluvnou modlitbou je popraskaná. Text
vzadu je z poloviny narušen. Čitelná jsou jména zřizovatelů Vinzenz u. Johanita Bruder. Podstavec byl doplněn o zrestaurovaný
křížek.
Petříkovice05

kříž kamenný

N:50°36,150’; E:16°0,046’

Petříkovice - kříž v zahradě rok renovace 1876. Kolem křížku byli andílci. R.2000 je někdo kradl, byl však vyrušen a tak je
odhodil a rozbil.
Petříkovice06

podstavec

Petříkovice - za přejezdem 150m začíná opěrná zeď ,při trati podstavec již naprasklý z r.1854 rekonstruován r.1928, text z
Malachiaše XI,28 verš. Dole: Erichtet von Peter und Katharina Schreiber im Jahr 1854.
pomník-památník

Petříkovice07

Petříkovice - pomníček Františka Opočenského člena finanční stráže, který padl při službě.
Petříkovice08

dům či chalupa

Petříkovice - penzion u Matěje chalupa z r.1789.
Petříkovice09

zaniklé objekty

Petříkovice - studánka se zbytky poutních přístřešků. Ke studánce vedla křížová cesta. Křížová cesta byla rozebrána a obrazy
jsou uloženy v Petříkovickém kostele. Podstavce křížové cesty skončily v dlažbě rodinného domku.
rozhledna, výhled

Petříkovice10

Pohled na Petříkovické údolí.
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Petříkovice11

rozhledna, výhled

- telekomunikační vysilač
- pohled na Peříkovické údolí
přírod. a tech. zajímavosti

Petříkovice12

Petříkovice - v mapě u prvého domu za textilní továrnou je zakreslená kaplička, uživatelelé kteří tam bydlí kolem 50 let si na ní
nevzpomíná Srub T54 zakreslený kousek od ní je vidět i ze silnice.
Petříkovice13

podstavec

N:50°36,197’; E:16°0,270’

Petříkovice - podstavec po litinovém křížku stojí ve stoupání k železničnímu přejezdu za posledními domy obce po pravé straně
así 6m od silníce.Zadní text v němčině není zcela čitelný: Erichtet von Anton und Karolina Manvald ze.. …Gottes.
Petříkovice14

boží muka

Petříkovice – Vinklerův kříž na Janské vrchu poblíž státní hranice. Deska s textem již dávno vypadla. Přímo v podstavci se jiné
texty nedochovaly. Litinový křížek z vrcholu se rovněž nedochoval.
Petříkovice17

kříž kovový

N:50°35,424', E:15°59,27

Petříkovice - kovový křížek za Petřkovickým potokem cca 300m před lyžařským vlekem ve směru na Chvaleč. Poblíž křížku je
před potokem řemeslná dílna a za ním dřevěná lávka. Z předu na spodním dílu modlitba z části narušena lišejníkem. Stření díl
nese reliéf P.Marie. Vzadu Erichtet die Eheleuten Johan u. Karolina Menzel 1875.
přírod. a tech. zajímavosti

Petříkovice-karbonské skály

Petříkovice – karbonské pískovce nad Janským vrchem Postupujem podle státní hranice, která nás k nim dovede. Na blízkost nás
upozorní smerová tabulka.Místo je
Okres Trutnov

Chvaleč
výměra ha: 1722

obyvatel: 569

německý název: Qualisch

PSČ 542 11
Nadm. výška: 503

Obec vzdálená od okresního města Trutnov 12 km, vznikla podle prvních písemných záznamů v roce 1329. Posledním
majitelem Chvalče byl od roku 1828 Jan Nepomuk Nádherný. Nádherným patřila Chvaleč do roku 1945. Obec leží na severním
okraji Rtyňsko-Svatoňovické pánve v těsné blízkosti Česko-polských hranic. S Petříkovicemi, jež jsou součástí obce, tvoří
zastavěné území v délce 5 km v údolí Petříkovického a Chvalečského potoka při silnici Trutnov - Radvanice. S Trutnovem jsou
Chvaleč a Petříkovice spojeny také železniční tratí, která pokračuje přes Radvanice do Adršpachu. Nejvyššího počtu obyvatel
dosáhla Chvaleč v roce 1869 , celkem 1427 občanů. Občané převážně pracovali v zemědělství, textilní výrobě a v nedalekých
radvanických dolech.
Kostel sv. Jakuba, lidová architektura (roubená chalupa č.p. 94, v Petříkovicích kaple a památník Ladislava Opočenského .
Přírodní zajimavost Na Kokrháči, Hraniční přechod na turistické stezce.
Chvaleč01

kostel

N:50°35'24.177",E:16°2'43.337"

Chvaleč - kostel apoštola Jakuba Staršího. Mimořádná barokní památka roku 1706 na místě dřeveného z r 1354. Nad vchodem
socha apoštola Jakuba staršího. Sv. Jakub je patronem poutníků. Byl sťat roku 42 a je prvním popraveným apoštolem.
Chvaleč02

podstavec

N:50°35'4.032",E:16°3'2.063"

Nad obcí při silnici na Radvanice podstavec s křížkem z r.1891 za čp.147.
Chvaleč03

boží muka

N:50°35'14.579",E:16°2'57.568"

Chvaleč - kovový křížek s podstavcem před č.147, který nechal vyhotovit FranzTeichman r.1868.
pomník-památník

Chvaleč04

N:50°35'42.083",E:16°2'28.627"

Chvaleč05

N:50°36'2.048",E:16°2'44.329"

Památník obětem II.svět.války.
socha kamenná

Chvaleč - Jan Nepomucký za kostelem. Z předu Iniciály A. F. H. / P. I Q. / C.F. / 1730. V zadu Renovirt im Jahre
1898.Předpokládá se, že socha pochází z dílny M.B.Brauna.Socha je málo obvyklé zpodobení světce. Sv. Jan v kanovnickém
oděvu drží v ruce obrázek P.Marie s Ježíškem a ukazuje jej malému děcku.
Chvaleč06

kříž kovový

N:50°35.957´, E:16°2.973´,

Chvaleč - litinový křížek v začátku pod Krupnou horou. Kovová část křížku je shodná s křížem Hor.Kalná01. Křížek je první
zastavením křížové cesta začinající v blízké zatáčce. Na podstavci německého textu se vyskytují česká písmena s háčky. Rok
vzniku není čitelný, číslice se rozpadly.
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křížová cesta - poutní místo

Chvaleč07

N:50°35'39.145",E:16°2'42.194"

Chvaleč – křížová cesta na Krupné hoře byla opět roku 2013 vztyčena. Do té doby většina zastavení zhotovená z piskovce ležela
na zemi, některá i prasklá na několik dílů. V plánu je uprava přilehlé pěšiny. Zastavení č.1 představuje kžížek umístěny u
objektu vodárny za železničním přejezdem při silnici na Horní Adršpach. Zastavením chybí obrázky. Zřejmě byly plechové a již
se rozpadly.
Chvaleč08

kříž kovový

N:50°24'5.197",E:15°53'27.722"

Chvaleč - kříž u schodiště kostela.
rozhledna, výhled

Chvaleč09

Chvaleč - celkový pohled na obec s pozadím Krupné hory vpravo a masivem Vraních hor vlevo.
Chvaleč10

boží muka

Chvaleč - boží muka. Kovový křížek již urezl. Německý text v dolní části, málo zřetelný. Čitelný je letopočet 1841
hřbitovní pomník

Chvaleč11

Chvaleč - hřbitovní náhrobek Gustava Settmachera ředitele školy v Petříkovicích.(*1858 + 1901)
Chvaleč12

kříž kovový

N:50°35.536', E:16°2.881'

Chvaleč - křížek se zahrádkou 600m východně od kostela v pastvině mezi lipami. Z předu na středním dílu německý text chvlálí
svatý kříž. Siegeszeichen Selig wer aut dich vertraut. Glücklich Wirdsein Zicherreichen Wer auf dich im Kample schant. Ze
zadu Jahre 1887. Není uveden zřizovatel. Kolem lip vede nezpevněná cesta ke trati a do lesa. Z místa lze přehlédnout
krkonošské panorama.
Chvaleč13

kříž kovový

N:50°35,338', E:16°2.665'

Chvaleč - křížek u čp. 236 nezpevněná cestička ve směru na Radvanice vpravo vedoucí k několik domkům a do luk. Po 200m již
je vidět bíle natřený opečovávaný křížek. Texty jsou již rozpadle jen im Jahre 1870. Střední díl nese reliéf P. Marie. Z boku jsou
rozetové ornamenty.
Chvaleč14

dům či chalupa

N:50°35,298', E:16°2.698'

Chvaleč - domovní znamení na čp. 191. Žena v kroji drží v náručí nemluvně v zavinovačce.
pomník-památník

Chvaleč15

N:50°35.219', E:16°3.168'

Chvaleč - památník v prostoru U hájovny. Na rohu okraje lesa pod hájovnou stojí velký pískovcový balvan, který nese rok
narození 1911 a smrti 1938 jistého Roberta. Nedaleko stával i kříž, který se již rozpadl. S kamenným pomníčkem neměl přímou
souvislost.
Chvaleč16

ostatní

N:50°35'46.415",E:16°2'22.186"

Chvaleč - zkamenělý strom tzv. araukarit v parčíku vedle průmyslového závodu. Výšká cca 1,2m průměr 70cm
Chvaleč17

socha kamenná

N:50°35.887', E:16°2.036'

Chvaleč - socha Panny Marie s korunkou. Dětsko, které má na ruce je bez ruky a hlavičky. Text z předu nelze pro lišejník číst.
Vzadu Errichtet Clemens und Therezia Pfahl und Guallisch. Anno 1851. Socha stojí na mezi v křížení bočních cest proti čp. 78.
Je třeba na hlavní silnici u čp. 125 odbočit. Po 20m je již socha vidět.
- - - Konec sestavy - - -
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