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Oblast 35b

Janovice → pod Čapým Vrchem  → Skály → Hvězda

Do Teplického skalního města. Procházka obcí Janovice, poté navázat na turist cestu na Čapí vrch, Skály a skalním městem ke 

kapličce na Hvězdě. Sejít do Teplic. Celodenní výlet.

vlakem a pěškyDopravaPopis trasy č. 35b

Janovice PSČOkres

Nadm. výška: 533

542 13Trutnov

Janovice - dříve zemědělská nyní rekreační obec v oblasti Teplicko - Adršpašských skal.

německý název: Johnsdorf

kříž kovový

Janovice po Čapím vrchem ( po žluté turist.  cestě) Křížek na podstavci z r. 1871 s obrázky na stromě. Křížek je nyní ze dřeva. 

Překlad textu na pomníčku: „Dal jsem Vám příklad jak se máte milovat.“

Janovice Pod Čap01

kaple

Janovice - kaple sv. Antonína Paduánského při silnici ve středu obce Janovice.  Původně zasvěcená sv. Anně, jejíž obraz býval 

na dřívějším hlavním oltáři - pozdně barokní dílo lidového stavitele z roku 1752, s předsíňkou na západní straně a trojbokým 

závěrem na východní. Vnitřní zařízení z 2. pol. 18. stol., mnohé i pozdější. Stop je dřevěný kazetový. Ze střechy vystupuje asi 

tak v první třetině sanktuska ve špatném stavu.

Janovice01 N:50°35,240', E:16°5,299'

kříž kovový

Janovice - křiž v zahradě vpravo od kaple Na spodním podstavci málo zřetelný, zatřený  německý text. Vzadu letopočet 1863 .

Janovice02 N:50°35,250', E:16°5,303'

kříž kovový

Janovice - kříž na podstavci z bílého pískovce s reliéfem sv. Antonína. Stojí přes silnici proti seskupení chalup nazývaném 

Betlém. Z čela jsou u paty podstavce zbytky textu přečíst lze: Ignac Ansorge 1859.

Janovice03 N:50°34,945', E:16°5,250'

dům či chalupa

Janovice - Na Betlémě seskupení chalup z roku 1864.

Janovice04 N:50°25'54.011",E:15°48'47.682"

podstavec

Janovice -  podstavec křížku poblíž požární zbrojnice. Objekt původně stával v prostoru blízkého zemědělského podniku. Na 

nové místo byl přemístěn kolem roku 2005. Reliéfy na střední dílu představují sv. Barboru s mečem, sv. Kláru s monstrancí a sv. 

Františeka z Assisi (Serafinský) s křížem s lebkou na knize. Texty již jsou značně mělké a málo čitelné. Vzadu letopočet 1871. 

Podstavec je zdoben rozetami.

Janovice05 N:50°35,264', E:16°5,295'

podstavec

Janovice - podstavec křížku poblíž kaple v zahradě domu z jednotlivých dílu obnovili milovníci obnovy krajiny z nalezených 

dílů. Pomníček nese text Errichtet durch Sidonie Nadhery geborene von weidenheim im Jahre 1846. Podstavec je zdoben 

rozetami, symbolem naděje, víry a kalicha. Mezi borovicemi, kde nyní podstavec stojí jsou pohřbeni padlí pruští  vojáci z bojů v 

r.1866.

Janovice06 N:50°35,227', E:16°5,297'

socha kamenná

Janovice - socha z 1928 představuje P. Marii , které sedí na jedné ruce roční chlapec. Na podstavci Heilige Maria bitt für uns! U 

země je podepsán J.Bartosek Trautenau. Vzadu jména Josefa a Johany Šimočkových. Socha stojí na okraji lesa hned za 

železničním přejezdem nedaleko památné Šimočkovy lípy.

Janovice07 N:50°34,612', E:16°5,450'

kaple

Kaple P.Marie Sněžné na Hvězdě v Teplických skalách okres Náchod.

Tepl_skály02
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