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Oblast 20a

Kalná Voda → Mladé Buky → Hertvíkovice → Javorník

Nádherná projížďka za časného jara. Z Kalné Vody silnici středem obce Mladé Buky za nimi Odbočit na Vrchlabí 

nezapomeneme navštívit hrádeček Břečštejn. Vrátíme se zpět k silnici a pokračujem přes Hertvíkovice dál na  Javorník. Ten 

nás překvapí nádhernou přírodou a množstvím drobných památek.

na koleDopravaPopis trasy č. 20a

Kalná Voda PSČOkres

Nadm. výška: 467

542 23Trutnov

Kalná Voda leží severně od Trutnova. Protéká jí řeka Úpa. Hranice obce s okolními obcemi splývají. Název Kalná Voda může 

pocházet z doby, kdy se v Sejfském potoce, ústícím v těchto místech do Úpy, rýžovalo zlato. Obyvatelstvo se živilo převážně 

zemědělstvím pěstováním lnu a domácím tkalcovstvím. V roce 1811 firmy Julia Hanky založila bělidlo plátna a příze. V roce 

1851 vznikla firmy Hönig a synové na přadení lnu. Pro rozvoj textilního průmyslu byla významná stavba železnice v 19. století. 

Od roku 1871 byl v obci poštovní a telegrafní úřad při železničním nádraží.

německý název: Trübenwasser

socha kamenná

Kalná Voda - sousoší Boží Trojice sochař J.Kühn Petzka.

KalnáVoda01

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
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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

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"

Hertvíkovice PSČOkres

Nadm. výška: 500

541 01Trutnov

Hertvíkovice leží severozápadně od Trutnova na bývalé rudné stezce. Ze všech stran jsou obklopeny kopci, klima tu bývá tudíž 

docela příznivé pro pěstování ovocných stromů a obilnin. První písemná zmínka pochází z roku 1455. Obyvatelé obce se živili, 

zemědělstvím, řemeslem, později tkalcovstvím a od druhé poloviny 19. století docházeli do  okolních textilek a papíren. 

Domácí tkaní lnu a bavlny, které zde zavedl kolem roku 1676 kníže Jan Adolf Schwarzenberk totiž ztratilo význam. Kdysi tak 

silně rozvinuté pěstování lnu během druhé poloviny 19. století téměř ustalo. Obyvatelstvo tu bývalo výhradně německé.

německý název: Hartmannsdorf

kříž kamenný

Hertvikovice - ke konci obce u mostu hned vpravo křížek.  Text na bílé zašedlé desce špatně čitelný. Dole Erichtet von Eheleuten 

Ignaz und Therezia Herger 1860. G.Staffa Fecit.

Hertvikovice01

kříž kamenný

Hertvíkovice - křížek před  hotelem Vella  proti čp.33 z r.1879 Wittra Maria Lünk.

Hertvíkovice02

kříž kamenný

Hertvíkovice - křížek od M.Buků na začátku obce u čp. 111 deska s textem je vypadlá. Tělo již nemá nohy.Podstavec je ozdoben 

reliéfem P. Marie a volutou

Hertvíkovice03

kříž kamenný

Hertvíkovice  - kříž  ke konci obce ve směru na Javorník, za posledními domky za potokem je kopec na který vede cesta na této 

cestě kříž s tělem stojí. Reliéf P.Marie je z části zvětralý. Deska s texty prosby se nedochovala. Na zadní straně podstavce 

vytesána jména zhotovitele není.

Hertvíkovice04 N:50°35.702', E:15°48.334'

Javorník PSČOkres 543 72Trutnov

Javorník - dříve zemědělská nyní rekreační obec 10 km severně od Hostinného.

německý název: Mohren

tvrz, zřícenina

Javorník - zbytky zemanské vodní tvrze pánů z Javorníka z 15. století.

Javorník_tvrz
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kříž kamenný

Javorník - kříž na odbočce k Javorníku. Nádherný kříž zhotovil místní stavitel Rücker r. 1816 a to z místního pískovce a v 

barokním duchu. Kříž je bohatě zdoben. V kartuši na podstavci

je zlacený nápis. Nad nim reliéf sv. Jana Křtitele výše Beránek Boží. U paty kříže znamení smrti - lebka se zkříženými hnáty. 

Text vzadu podstavce je psaný švabachem, avšak již těžko čitelný nese zprávu o donátorovi (…. „im Jahr 1816 errichtetn. 

Renovirt von Sohn Alois Rücker 1857") Kolem kříže je kovový plůtek. Po stranách jsou vzrostlé stromy.

Kříž byl v roce 2013 zrestaurován sochařem Ronaldem Hantlem umělecké kovářské práce prováděl jeho syn. Náklady obnovy 

činily 90 tis. Kč, financovány jsou obci Rudník a fondem pro obnovu venkova.

Javorník01

kaplička-výklenek,ochranná kaple

Javorník - pieta z roku 1721 ve výklenku z kraje obce 30m od silnice vlevo. Text:  Exota 1721den + ave custi istde se statua Ave  

Erbauit worden durch Adam Wagner.

Javorník02

kříž kamenný

Javorník - kříž z bílého pískovce kolem něho  čtyři sloupky po bývalé zahrádce. U paty text bez letopočtu.

Javorník03

socha kamenná

Javorník -  pomníček s reliéfem sv. Josefa u čp.85.

Javorník04

kříž kamenný

Javorník - kříž z bílého pískovce před kostelem. Text na podstavci: Wahre eLeer fVrgot tesehre waChse VnaVe höpLICh In Den 

treVen Mohrener herzen den 30 aVg.  Vlevo na podstavci Von Wehl thenerm. Vpravo na podstavci Reno … 1906, 1850. V zadu 

rok 1783. Bývá běžné, že text na podstavci  skrývá rok vyhotovení památky, proč je vzadu letopočet starší není jasné.

Javorník05

kostel

Javorník -  kostel svatého Martina biskupa je barokní z let 1707–08. Jeho stavitelem byl A. Parm z Hostinného, kamenické prace 

provedl K. Parm. V devadesátých letech m.s. byl vykraden. Řadu let bez bohoslužeb a ve velmi špatném statickém stavu.

Javorník06

kříž dřevěný

Javorník - dřevěný misijní kříž u dveří kostela, branka na hřbitov.

Javorník07

podstavec

Javorník - Podstavec kříže s reliéfem P.Marie dole text se jmény donátorů, letopočet již méně čitelný nejspíš 1879.

Javorník08

socha kamenná

Javorník - Jan Nepomucký z ANNO 1755 Derznovembeis, několikráte renovován: 1775, 1888. Úplně dole na podstavci Renov. 

a. Nachlass d.+ Fr Schroter 1901.

Javorník09

pomník-památník

Javorník - pod kostelem pomník padlým v 2. svět. válce. Pozitivní reliéf Krista  stojícího nad hrobem s přilbou.

Javorník10

kříž kamenný

Javorník - kříž za poděkování z roku 1798 před Bendovými u čp.30 s reliéfem P.Marie. Tělo na kříži je zcela bez nohou.

Javorník11

relief-obraz-dom.výklenek

Sluneční hodiny nad jižním bočním vchodem kostela. Ciferník tvoří reliéf ukřižovaného Krista. Hodiny měly ukazovat čas od 6 

hodiny ranní do 7 hodiny večerní. Text na hodinách sděluje jak Kristus, prožíval či trpěl poslední  den svého pozemského života: 

VI.  - - -(skoro nečitelné ) ; VII. TO JE TA HODINA KDY MILÝ KRISTUSTUS ODPOČÍVAL. ; VIII. HODINA ,  KDY 

KRISTUS OD PILÁTA . . . ; IX. - - -(skoro nečitelné ); X. - - -(skoro nečitelné ); XI. HODINA VE, KTERÉ BYL KRISTUS 

ODSOUZEN NA SMRT. ; XII. - - -(skoro nečitelné ); I. TO JE TA HODINA KDY BYL KRISTUS UKŘIŽOVÁN, PŘED 

BOHEM SE MODLIL.  ; II. TO JE TA HODINA KDY  KRISTUSTA POTKAVŠÍ ZESMĚŠŇOVALI. ;  III. TO JE TA 

HODINA KDY  KRISTUSTUS PO SILNÉM ZVOLÁNÍ ZESNUL.  ; IIII. HODINA VE KTERÉ BYL KRISTUV BOK 

OTEVŘEN ( PROBODEN ).; V.  - - -(skoro nečitelné ) ; VI.  - - -(skoro nečitelné ) ; VII.  - - -(skoro nečitelné ) ;

Javorník12_1

 -  -  -  Konec sestavy  -  -  -
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