Výletová trasa a její památky
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Vojáček Karel

Oblast 38a
Popis trasy č. 38a
Doprava na kole
Hostinné → Slemeno → Ždírnice
Za romantikou do kopce z kopce. Z Hostinného Přes Slemeno do Ždirnice. Z Hostinného vyjedeme směrem na Vrchlabí kde
za železničním přejezdem odbočíme vpravo a vystoupáme na Slemenský kopec místa pěkných rozhledů odkud jedeme do
Slemena kde najdeme několik drobných památek. Na silnici Hostinné - Nová Paka je již poblíž ve směru na Hor. Olešnici
odbočka na Ždírnici. Ve Ždirnici projedeme několika jejími částmi a okruhem kolem Ždireckého potoka se vrátíme Přes Horní
Ol. do Dolní Olešnice kde po tur. cestě se vrátíme do Hostinného.
Okres Trutnov

Hostinné
výměra ha: 806

obyvatel: 4795

PSČ 543 71

německý název: Arnau

Nadm. výška: 350

Hostinné leží 18 km západně Trutnov. Založeno bylo za vlády Přemysla Otakara II. První písemná zmínka je kolem roku 1270.
Prvními majiteli byli čeští králové. Za husitských válek drželi město Krušinové z Lichtenburka, kteří stáli na straně císaře
Zikmunda. Proto Jan Žižka roku 1424 město dobýval, avšak nepořídil. Největšího rozkvětu město dosáhlo za vlastnictví panů z
Valdštejna v letech 1521 - 1634. Po roku 1610 kdy celé město vyhořelo byl pozván stavitel italského původu Carlo Valmadi,
který řídil renesanční přestavby význačných budov města. Do dějin města se dále zapsaly i Lamboyové, Kinští, Šlikové a
posledním rodem vlastnícím panství Hostinné byl český rod Deymů ze Střítěže.
Hostinné jé známé dlouholetou tradicí výroby papíru. První papírna zde byla založena v roce 1835. Železniční trať přes Velký
Osek - Trutnov, byla vybudované v letech 1869 - 1871. V mstě a jeho blízkém okolí rozvinutý průmysl papírenský, textilní s
dřevozpracující.
Významnými památkami města jsou: Kostel Nejsvětější Trojice, barokní brána u kostela, renesanční děkanství, klášter
františkánů z let1684-1734, klášterní kostel z počátku 17.st. upravený v letech 1967-68 pro exponáty gotického antického
umění. Centrum města je tvořeno čtvercovým náměstím jehož dominantou je renesanční radnice se sochami obrů, ve středu
náměstí stojí mariánský sloup. Město Hostinné velice dbá o své památky a mnohé i drobné památky restauruje a instaluje na
původní či nová místa. Některé nově instalované pomníčky u kostela byly dovezeny z Fořteckého hřbitova, kde již byly
popadané.
Hostinné01

socha kamenná

N:50°32'29.575",E:15°43'17.914"

Hostinné - brána areálu kostela Nejsvětější Trojice. Barokní brána je z poloviny18.století. Dva bosové pilíře a plastickou nesou
na vrcholu sochy sv. Ignáce z Loyoly a sv. Anny. Sv. Ignác na bráně připomíná pobyt Jezuitů ve městě. Zrušení jezuitského řádu
v Českých zemích připadá na rok 1773.
Hostinné02

kostel

N:50°32'29.614",E:15°43'16.771"

Hostinné - děkanský kostel Nejsvětější Trojice s 53 m vysokou věží.
Založen kolem roku 1270. Po požárech r.1539 a 1610 goticko-renesančně přestavěn patrně C.Valmadim, r.1877 a 1985
restaurován. Presbytář je z r.1522 s intarzovanými konšelskými lavicemi z let 1754. Nad vchodem do presbytáře je kamenný
reliéf zápas Dobra a Zla z červeného pískovce, pochází z 30 let 15.století. Na hlavním pseudogotickém oltáři je pozdně gotická
socha Madony z konce 15.století a dvě sochy z doby kolem r.1730. Boční oltáře ze 17.století připomínají pobyt Jezuitů ve
městě. Pozdně gotická trojlodní síň je z roku 1573. Kazatelna je renesanční s bohatou figurální výzdobou z let 1612. Kříž je
barokní z r.1730. Do areálu kostela se vchází barokní branou z poloviny 18.století. Zvonice věže nese dva zvony z r. 1599 a
1612.
Hostinné03

dům či chalupa

N:50°32'30.512",E:15°43'18.182"

Hostinné - pozdně renesanční děkanství zdobené sgrafity po požáru města nově vystavěl G.Valmadi r.1610 jako součást
městských hradeb.
křížová cesta - poutní místo

Hostinné04

N:50°32'29.612",E:15°43'14.561"

Hostinné - křížová cesta s kapličkami v zahradě kostela. Kapličky křížové cesty jsou z 18.století. Kříž restaurován v rocce1906 a
2003. Náhrobní kameny na zdi areálu kostela jsou příslušníků rodu Valdštejnů jsou z 15. až 17.století.
Hostinné05

sloup kamenný

N:50°32'27.594",E:15°43'24.057"

Hostinné náměstí - morový sloup z roku 1678 nechala postavit Sibylla Lamboyová. Sloup je ozdoben sochami: Sv. Antonína,
Sv.Jana Nepomuckého Sv.Rocha, Sv.Františka, Sv. Sebastiána a Sv. Ignáce. Ve výklenku v dolní části socha spící Sv.Rozálie patronky nemocných morem. Na patě sloupu znaky rodu Lamboyů a postava Panny Marie chránící svým pláštěm děti. V nejvyšší
části sloupu je opět umístěna sochy Panny Marie. V roce 2000 byl sloup rekonstruován.
V pozadí renesanční radnice ta byla přestavěna italským stavitelem po požáru v roce 1610 Carolem Valmadin a ozdobena
sgrafity. V průčelí věže stojí postavy dvou 4,80 m vysokých obrů, rolandů, v římské zbroji. Do horní části věže byly v roce 1789
umístěny věžní hodiny. Věže je ozdobena městským znakem v podobě z roku 1759. V ostění slavnostního vchodu jsou umístěny
český a slezský loket, které jsou dokladem bohaté obchodní činnosti města v dávno minulých dobách.
Hostinné06

socha kamenná

N:50°32'24.572",E:15°43'36.153"

Hostinné - J.Nepomucký u mostu přes Labe obnovený r. 2003, zatím bez textu.
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Hostinné07

klášter

N:50°32'14.681",E:15°44'9.784"

Hostinné - bývalý klášter františkánů s kostelem - stavba z let 1684-1734 se čtvercovým dvorem s arkádami a ochozem. Původní
jednolodní stavba kostela byla rozšířena na dvojlodní. Dokládají to letopočty nad portály od silnice označené lety 1598 a 1748.
Pod hlavní chrámovou lodí se nachází krypta s pozůstatky příslušníků holandského šlechtického rodu Lamboyů. Dvoulodní
stavba je zcela unikátní a nemá období ve střední Evropě. Klášterní kostel byl v letech 1967-68 upraven pro exponáty gotického
antického umění.Klášter sám však léta chátral od roku 2000. Kláštera a zahrada byly postupně obnovovány. V roce 2012 byl
klášter již opraven a vybrán jako stavba roku. Nyní slouží jako městské muzeum a knihovna. V klášterní zahradě řada
historických náhrobků. Vzadu zahrady hrobka řádového představitele rodáka Hostinného Eichmana.
Hostinné08

kaple

N:50°32'33.024" E:15°42'59.371"

Hostinné - Olivetská kaple stojí proti geriatrické léčebně. Kapli nechal postavit v roce 1777 Jan Finger, občan Hostinného.
Interiér kaple je vyzdoben pěti pískovcovými sochami s polychromií v životní velikosti. Jedná se o modlícího se Krista na hoře
Olivetské, klečícího před postavou anděla. Scéna je doplněna třemi apoštoly spícími na skalnatém podnoží.Sousoší je s největší
pravděpodobnosti dílem Martina Jelínka mladšího. Původní barokní freska byla v druhé polovině 19.století znovu tence omítnuta
a přemalována. Stalo se tak v některém z dat zachovaných nenovější omítce. Letopočty 1859,1862,1882, 1921 jsou uváděny jako
roky oprav kaple. Poslední oprava výmalby byla provedena v r. 1923 Františkem Schraierem z Kocléřov. V roce 1980 byla
provedena oprava pískovcových soch akademickým sochařem J.Seifertem. V rámci restaurátorských prací provedených v roce
2001 byla při průzkumu barevných vrstev omítek objevena původní výmalba, bylo rozhodnuto fresku z roku 1777 v plné míře
obnovit. Exteriér kaple je tvořen kamenným průčelím se sochařskou výzdobou. Nad půlkruhově zaklenutým vchodem s
klenákem a hlavičkou anděla je uveden text: „Ne moje, ale Tvoje vůle se staň“ . Kaple byla původně v letech 1777 -188 otevřena
a volně přístupná. K uzavření prostoru došlo později. V přední části je umístěna kuželková balustráda se dvěmi postavami andělů.
Hostinné09

kříž kamenný

N:50°32'42.451",E:15°42'29.358"

Hostinné - restaurovaný kamenný kříž při silnici na Vrchlabí v zahradě čp. 204 před mostem přes Labe. Kříž s německým
nápisem nechali zhotovit Franz und Franziska Weis 15.Juli 1872.
Hostinné10

kříž kamenný

N:50°32'29.3",E:15°43'17.808"

Hostinné - kříž barokní před branou u kostela bez textu letopočtu. Pochází nejspíše z doby výstavby brána tj. poloviny 18.st.
Hostinné11

kříž kovový

N:50°32'25.561",E:15°43'9.851"

Hostinné - kříž za náměstím u Labe u tzv. Fortny. Restauroval p.Syrový r.2003 .
Hostinné12

kaple

N:50°32'14.681",E:15°44'9.784"

Hostinné - bývalá modlitebna Církve husitské proti klášteru. Od 90. let minulého století kavárna.
Hostinné13

boží muka

N:50°32'51.459",E:15°41'55.957"

Na konci Hostinného ve směru na Vrchlabí nově restaurovaný kříž s maličkou vitrínkou.
kaplička-výklenek,ochranná kaple

Hostinné14

N:50°32'8.535",E:15°42'45.564"

Hostinné - kaplička Pany Marie u studánky na Poštovním dvoře ,byla obnovena roku 2003. Vznik místa je spojen s lesním
pramenem vody ke kterému se váže několik svědecky doložených uzdravení. Studánka byla zbudována iniciativou místních lidí
roku 1885. Později k ní přistavěli dřevěnou kapličku a r.1900 zděnou. Kapička až do třicátých let 20.stolení byla stále
zvelebována přebudována na zděnou a po několika požárech nově vybavována. Věž kapličky nesla zvon a okolí bylo doplněno o
křížovou cestu. Ke kapličce dojdeme od kostela přes labský náhon a most přes Labe kolem garáží za železničním přejezdem do
kopce k bývalému Poštovnímu dvoru. Vpravo od cesty v lese je kaplička.
Hostinné15

podstavec

N:50°32'5.619",E:15°42'24.794"

Hostinné - křížek na Staré zemské stezce nad Poštovním dvorem. Jak hlásá údaje vzadu křížek nechal zhotovit roku 1796 Eliáš
Hoffman z Dolní Olešmice. Ze předu se texty váží k pozdější události:Žalost a bolest připomíná pamětní deska. První válečnou
obětí roku 1914 oblasti Vrchlabska s stal Fri. Cuise Ertec. Texty jsou v němčině. Město Hostinné jej zrestaurovalo r.2004.
Hostinné16

socha kamenná

N:50°32'50.008",E:15°42'0.28"

Hostinné - relief korunování Panny Marie z červeného pískovce na podstavci. Veškerý text se v kameni rozpadl. Pomníček stojí
na výjezdu na Kunčice v zahrádce čp. 365. Chalupa z roku 1811.
Hostinné17

smírčí kříž

N:50°32´28.9´, E:15°43´15.4´, X: 56 01

Hostinné - smírčí kříž. Pískovcový kříž má ve vrcholu vysekaný malý latinský křížek se stříškou. Uprostřed ramen je zřetelný
negativní reliéf klínového kříže v kruhu. Ze zadu bez vrypů.Kříž stojí u děkanského kostela Nejsvětější Trojice. Ležel vyvrácený
v lesní strži nad zastávkou dráhy v Prosečném. Roku 1998 byl převezen na současné stanoviště. Rozměry 78 x 72 x 16 cm.
Nadm.výška 359.
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Hostinné18

smírčí kříž

N:50°32'30.043",E:15°44'7.279"

Hostinné - smírčí kříž. Jetelový kříž z pískovce pravidelného tvaru. Rozměry 74 x 78 x 17. Nadm.výška 384. Stojí ve vilové čtvrti
Na Antoníčku.Před mostem u kláštera odbočit a dojet až ke škole za ní vlevo a hned vpravo do kopce a první odbočkou vpravo
do ul. Slundeční po 100m vlevo 1m u silnice. Kříž byl sem přenesen od papíren, kde již byl vyvrácen.
Hostinné19

podstavec

N:50°32'32.356",E:15°43'57.332"

Hostinné - podstavec křížku po levé straně ve stoupání k sídlišti Na Antoníčku. Errichtet von Wenzel Dreyschuh 1853. Renovirt
1898 u 1911. Renovirt von Ertess Statfierer Arnau 1898.
relief-obraz-dom.výklenek

Hostinné20

N:50°32'32.805",E:15°44'8.262"

Hostinné - dřevěný reliéfní obrázek po levé straně ve vrcholu stoupání na sídlišti Na Antoníčku.
kaplička-výklenek,ochranná kaple

Hostinné21

N:50°32'35.758",E:15°43'12.724"

Hostinné kaplička ve špitálské stráni. Kaplička původně stála u seifské brány než byla přemístěna při rozšiřováním cesty.Objekt
je podobný trutnovské kapličce pod nemocnicí.
Hostinné22_2 hlíňák

kříž kamenný

N:50°32'34.338",E:15°43'22.407"

Hostinné kříž v Uličce Špitálské. Kříž zbudován 1841. Errichtet Johann Widtmann. Spodní text: Bethe oft! Enedeck am stillen
orte Gott deinen Schmerz er schlieszt von Herzen auf die Worte nicht von den Worten auf das Herz …
Hostinné23

boží muka

N:50°32'32.1",E:15°43'24.6"

Hostinné - boží muka z r. 1748 z pískovce na Horské ul. proti čp. 445. Barva německého textu na spodním dílu z části podlehla
zubu času.
Hostinné24 Hlíňák

boží muka

Hostinné zahradní osada na Hlíňáku. Boblíž delší delší kamené zídky stojí zrestaurovaná boží muka opatřena červeným
ochranným nátěrem.
Hostinné25 Hlíňák

kříž kovový

Hostinné vedle turist. Cesty na Hlíňáku. Byl v r.2013 zrestaurovan masivní kovový kříž na podstavci z červeného pískovce.
Okres Trutnov

Slemeno

PSČ 543 71

Nad obcí na vrcholu kopce nádherné výhledy na celé Krkonoše. V obci několik pomníčků soustředěných poblíž jejího středu.
rozhledna, výhled

NadSlemenem01

Slemeno - Vyhlídkové místo na slemenském kopci. Krkonoše jsou odtud vidět jak na dlani.
NadSlemenem01

boží muka

Slemeno - Boží muka nad Slemenem z r.1872 Jsou postavená v místě zvaném Slonka kousek od Staré Zemské cesty. Odtud je
pěkná vyhlídka na celé Krkonoše.
NadSlemenem02

socha kamenná

N:50°32.960’; E:15°40.280’; n.m.v. 505

Slemeno - socha P. Marie královny míru z bílého pískovce. Podstavec s obloučkovým štítem nese ve středu český text: Oroduj za
nás svatá Boží rodičko. Na spodním dílu je odkaz, který má některé části odsekané: Tuto sochu věnovali Josef a Maria Kordovi z
.... jako poděkování šťastného .... z války čímž .... Rodičce Boží dán. Léta Páně 1920. Socha P.Marie v dlouhé říze s korunou
na hlavě stojí na zeměkouli na rukou má dětsko s knížecí korunkou, které drží v rukou holoubka. Socha stojí poblíž hřebenu nad
Slemenem, asi 200m vzdálená od tzv. Staré cesty za lesíkem ve špici údolí krytá skupinkou břízek.
Slemeno01

kříž kamenný

Slemeno - tzv. seskupení svatých. Kříž k J.Nepomuckému byl přenesen z jiného místa obce.
Slemeno02

kříž kamenný

Slemeno - kříž s Kristem. U paty podstavce: Tento kříž zbudován nákladem dobrodinců počestné obce Slemenské L.P. 1862. Na
postavci text: Chceš-li kdo přijíti za mnou zapři sám sebe a ber svůj kříž každý den a následuj mne. Lukáš IX. 23 . Vzadu texty
: Zhotovil František Stýblo z Oujezda Podhorního u Vojic. Opravil Josef Bergman ze Z.Ždírnice. Opraven jest 1889.
Slemeno03

socha kamenná

Slemeno - socha Jana Nepomuckého a reliéfy v podstavci. Z Leva Jan z Boha. Sv. Josef, sv. Barbora. Přední text: Útěcha
zarmoucených. Vzadu: Věnuje k veřejné úctě František Votočka ve jménu svého zemřelého otce Josefa a jeho manželky
Františky. Dole Opravil J. Bergman ze Z.Ždírnice.
pomník-památník

Slemeno04

Slemeno - pomník obětem I.světové války představuje socha ženy hledící do dálky.
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Slemeno05

boží muka

N:50°32'24.895",E:15°39'25.742"

Slemeno - boží muka s nikou. Nika je prázdná. Na její vnitřní stěně je letopočet 1876. Pod nikou je psaníčko již bez textu.
Zachoval se jen vytesaný letopočet 1770. Ve vrcholu BM je reliéf malého kostelíčku. Vzadu je barvou napsáno: Jos. Wagner
1863. Erneuert i Krieges jahr 1943. Durch Wohltäter d. Gemeinde. BM jsou vzdálené 350m, na spodní polní cestě směrem na
Dol. Kalnou, od pomníčku padlým v 1. svět. válce stojícím ve Slemeně
Okres Trutnov

Ždírnice
výměra ha: 806

PSČ 543 71

obyvatel: 4795

Ždírnice (Přední a Zadní) - dříve zemědělská obec nyní převážně rekreační. Leží 8 km JZ od Hostinného.
ŽdirnicePř01

kříž kamenný

N:50° 31.752´,

Přední Ždírnice - kamenný kříž se zahrádkou v zatáčce ve středu obce před čp.14. Bez textu a letopočtu. V podstavci je hluboký
výklenek.
pomník-památník

ŽdirniceZ01

Zadní Ždírnice - za prvním domem je při silnici poníček za padlé české občany v I. světové válce.
ŽdirniceZ02

kříž kamenný

N:50° 31.226´,

Zadní Ždírnice - kamenný liliový kříž vedle chalupy čp. 21 u otáčky autobusu. Kolem křížku je plůtek. Nedávno byl restaurován
většina textu byla zanesena umělým pískovcem. Vzadu na kříži je však kousíček textu zachován. Zle číst: „Tento kříž, …“ nebo
„odpust gim …“ . Podle zbytku jde o starší český text. Kříž zřejmě pochází ze závěru 19. století. Kříž je z bílého pískovce a nese
tělo Krista.U paty kříže je lebka ovinuta hadem s jablkem. Pod křížem je ležící beránek již bez hlavy. Z předu středový díl zdobí
nika s reliéfem P. Marie, knížecí koruna, rozevřená opona a rokaje. Na spodním dílu je reliéf divadelní scény nahlédnutí do
Božího hrobu: Spící muž leží na kříži vedle sebe má trnovou korunu a tři hřeby a další nástroje umučení.
ŽdirniceZ03

socha kamenná

N:50° 31.329´,

Zadní Ždírnice - sousoší korunování Panny Marie. Najdeme po sjezdu ve středu obce odbočit vlevo do údolí a po 400 m pod
kaštany. Na podstavci jsou reliéfy: z leva sv. Rosálie, z prava sv. Josef a ve středu pieta. Text na bílém mramoru "Maria královno
nebeská oroduj za nás". Vzadu:"Postaven nákladem Rosálie a Rudolfa Ludvíkových roku 1892 ". Dílo sochaře J.Kuhna z Horní
Brusnice.
kaplička-výklenek,ochranná kaple

ŽdirniceZ04

N:50°31.105´,

Zadní Ždírnice - jednoduchá kaplička sv. Jana Nep. zbudovaná z většách kvádrů. Pod nikou se mřížkou je deska s německým
text z něhož lze přečíst 2-3 slova. Kaplička avšak krásné vyhlídkové místo je u čp11.
ŽdirniceZ05

kříž dřevěný

N:50°31.123´,

Zadní Ždírnice - vysoký dřevěný kříž s obloučkovou stříškou. Dřevěný korpus byl již narušen a je restaurátora. Kříž stoji na
naávrší nad otáčkou autobusu u čp.13.
- - - Konec sestavy - - -
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