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Výletová trasa a její památky

Vojáček Karel

Oblast 35a
Popis trasy č. 35a
Doprava vlakem a pěšky
Hodkovice → Adršpach → Křížový vrch
Do Adršpašského skalního města. Procházka obcí, Hodkovice. Poté navázat na turistickou cestu kolem pramene Metuje do
Adršpachu a na Křížový vrch. Celodenní výlet.
Okres Náchod

Adršpach

PSČ

Adršpach má dvě části Horní a Dolní. Nejpřitažlivější části obce je skalní město se vstupem v Dolním Adršpachu. Skály jsou
hojně navštěvované turisty i horolezci za účelem treninku.
přírod. a tech. zajímavosti

Adrš_křížvrch01

N:50°37'26.685",E:16°7'35.498"

Dolní Adršpach - křížový vrch.
Adršpach01

sloup kamenný

Horní Adršpach - kamenný mariánský sloup.
Adršpach03

zámek

N:50°37'8.049", E:16°6'40.294"

Dolní Adršpach - zámek
Okres Trutnov

Hodkovice

německý název: Hottendorf

PSČ 542 14
Nadm. výška: 570

Hodkovice - obec leží v chráněné krajinné oblasti Broumovsko na předělu turisticky atraktivních Adršpašsko-teplických skal a
Jestřebích hor.
Hodkovice01

kaple

Hodkovice - kaple sv. Jana Křtitele volně stojí při silnici. Opravena roku 2000. Obdélná loď s předsazenou věží přechází přímo
do trojbokého presbytáře.
Hodkovice02

kříž kovový

Hodkovice - litinový křížek z r. 1885 vedle kaple.
Hodkovice03

kříž kovový

N:50°36´839´, E:16°4´371´,

Hodkovice - litinový křížek proti čp. 305.
Hodkovice04

boží muka

N:50°36´678´, E:16°4´10.8´,

Hodkovice - boží muka s křížkem při silnici okraje okresu Trutnov a Náchod. V kamenném podstavci německý text. V nejnižší
části letopočet 1823.
Hodkovice05

boží muka

N:50°35´853´, E:16°4´810´,

Hodkovice - podstavec křížku 200m od kostela u odbočky cesty do skal. V horní části podstavce jsou texty z Bible. Níže texty
odkazu:Errichtet zur Ehr Gottes von Adam Meier und seiner Ehegattin Barbora im Jahre 1698. (Zřídíl k Boží cti Adam Meier s
manželkou Barborou 1698. Text na boční straně: Renovirt im from man Sinne von den Eheleuter Franz u. Mariane Staude, Bauer
Nro. 5 im Jahre Hottendorf Jahre 1812.
přírod. a tech. zajímavosti

Hodkovice06

N:50°36.643´, E:16°5.306´

Hodkovice - pramen Metuje.Pramen se nalézá mezi obcí Hodkovice a Adršpašsko -teplickým skalami. Pramenistě vytváří široká
terení rýha. Síla pramene závisí na ročním období.
- - - Konec sestavy - - -
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