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Oblast 19b

Ml.Buky → Sejfy → Antonínovo Údolí → Nový Svět - Dol.Maršov

Přírodou Rýchor. U vlakové  zastávky v Ml. Bukách odbočit na silnici do Dol.Sejfů  kde se lze navštívit koupaliště. Cesta 

pokračuje dále do Hor.Sejfů a Antonínova Údolí. Zde za hotelem odbočit vlevo a po neznačené cestě přejít na Růženčinu 

cestu ze které se odbočí na neznačenou cestu do Nového Světa a vyjde se v Dol. Maršov proti prodejně Rýchorka.

na hor.kole nebo vlakem a pěškyDopravaPopis trasy č. 19b

Mladé Buky PSČOkres

Nadm. výška: 470

542 23Trutnov

výměra ha: 2678

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.

obyvatel: 2232 německý název: Jungbuch

rozhledna, výhled

Pohled na Mladé Buky.

Ml_Buky01

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_Buky02

kříž kamenný

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

Ml_Buky03

přírod. a tech. zajímavosti

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_Buky04

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.

Ml_Buky05

hřbitovní pomník

Mladé Buky - pomníček s P.Marií na hřbitově.

Ml_Buky06

pomník-památník

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

Ml_Buky07

hřbitov

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

Ml_Buky08

rozhledna, výhled

Mladé Buky - pohled na Černou horu.

Ml_Buky09

podstavec

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

Ml_Buky10

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.

Ml_Buky11
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zvonice - zvonička

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_Buky12

zaniklé objekty

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.

Ml_Buky13 N:50°36.89´,  E:15°48.53´,

svržený-spadlý obj.

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

Ml_Buky14 N:50°36.125´;   E:15° 50.078´

kříž kamenný

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..

Ml_Buky15 N:50°36'15.877",E:15°50'17.038"

kaplička-výklenek,ochranná kaple

Mladé Buky - mělká kaplička s jednoduchým křížem byla zbudovaná roku 2012. Stojí v odočinkové části u domku při naučné 

turistické cestě kolem Pekelského vrchu.

Ml_Buky16 N:50°36'12.276",E:15°50'6.183"

Sejfy PSČOkres 542 23Trutnov

Dolní Sejfy jsou položeny v půvabném údolíčku Sejfského potoka, který stéká z Rýchor. Obec byla založena v roce 1682 jako 

poddanská vesnice knížetem Janem Adolfem ze Schwarzenberku na pozemcích bývalého poplužního dvora. Po skončení 

kutacích prací, jejíž stopy lze vidět v lese nad osadou,  se zde usadilo pár rodin z přilehlých poddanských vesnic. Po roce 1946 

oada pomalu zanikla. Oživla dík chalupaření a rekreantům v horském koupališti. Roku  1948 spojeny Horní a Dolní Sejfy.

německý název: Seifen (Thalseifen)

Sejfy - Bez záznamu památky.

Antonínovo Údolí - Ml.Buky PSČOkres 542 23Trutnov

Horní Sejfy - od r. 1923 Antoniethal - Antonínův Údol,  je položeny v půvabném údolíčku Sejfského potoka, který stéká z 

Rýchor. Obec byla založena v roce 1682 jako poddanská vesnice knížetem Janem Adolfem ze Schwarzenberku na pozemcích 

bývalého poplužního dvora. Po skončení kutacích prací, jejíž stopy lze vidět v okolním lese,  se zde usadilo pár rodin z 

přilehlých poddanských vesnic. První chalupu v horní části osady postavil r.1886 Antonín Frenzel, jehož jméno lidé později 

začali v žertu užívat pro označení těchto míst „na konci světa – Antonínovo Údolí“. To se vždy řadilo k idylickým místům 

hojně navštěvovaným turisty a výletníky, zvláště poté, co majitel přestavěl selskou usedlost na restauraci. Roku  1948 spojeny 

Horní a Dolní Sejfy.

německý název: Antoniethal

kaplička-výklenek,ochranná kaple

Antonínovo Údolí - Za Horským hotelem Pod Rýchorkou u tenisového hřiště je kaplička sv. Antonína ve schodišti rok vzniku 

1933.

AntonÚd01 N:50°37'48.121",E:15°49'55.976"

Nový Svět - Dol.Maršov PSČOkres 542 24Trutnov

Nový Svět - část Dolního Maršova na levém břehu Úpy ve stráni proti Prodejně Rýchorka. Železniční stanice Svoboda nad 

Úpou neměla být poslední stanici na trati od Jaroměře. Uvažovalo se o prodloužení trati až do Horního Maršova. V přípravě na 

výstavbu zastávky v těchto místech se zde začalo s výstavbou sídliště, které dostalo název Nový Svět. Pro nedostatek pěněz k 

prodloužení trati však nedošlo.

zaniklé objekty

Smutnou historií musela projít ochranná kaplička uvedená v mapě nad Dolním Maršovem - Nový Svět ze které zůstalo jen 

obvodové zdivo (cca 5 x 3 m). Odtud pěkný výhled ke Sněžce. Za ní  je přírodní památka - rezervace. Kaple SV od obce na 

louce vzdálenější.

Dol.Maršov_NovýSvět01

kaplička-výklenek,ochranná kaple

Dolní Maršov – Nový Svět. Proti prodejně po přejiti mostu asi 50m  je u čp. 129 sloupek s obrázkem sv. Terezičky. Může to být 

pozůstatek zastavení křížové cesty vedoucí ke kapličce stávající v kopci za lesem. Z kapličky nad Novým Světem jsou již jen 

sutiny.

Dol.Maršov09_Nový Svět

 -  -  -  Konec sestavy  -  -  -
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