Výletová trasa a její památky
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Vojáček Karel

Oblast 36a
Popis trasy č. 36a
Doprava na kole
Vestřev → Dolní Olešnice → Horní Olešnice → Dolní Kalná
Za českými granáty a polodrahokamy. Vestřev - Nové zámky se zámečkem kde sídlila Oční léčebna. Pokračováním cesty se
dostaneme kolem rýžoviště granátů do Dolní Olešnice s kostelem reprezentující význačnou památku české renesance.
Projedeme Horní Olešnici a na okraji okresu leží pěkná obec Dolní Kalná s řadou větších i drobných památek. Nad obcí je
vrch s planinou Rovně s výskytem polodrahokamů.
Okres Trutnov

Olešnice -Vestřev

PSČ 543 75

německý název: Neustadtl (Neuschloß)

Olešnice -Vestřev obec 3 km JZ od Hostinného. V obci se rýžují na Kalenském potoce české granáty. Granáty se tu těží z
rozpadlých permokarbonských pískovců v množství 65 až 110 g na tunu štěrku a jsou zde doprovázeny zajímavou škálou
minerálů – zlatem, amalgamem zlata aj. Český granát sloužil také jako ochrana proti zranění. Středověcí rytíři, by se bez šperku
z tohoto drahokamu ani nepustili do turnajů.
Oleš_Vestrev01

socha kamenná

N:50°31'1.3",E:15°44'19.1"

Vestřev - U čp.99 sv.Antonín (v zatáčce) z r.1799 německý text švabachem
přírod. a tech. zajímavosti

Oleš_Vestrev02

N:50°30'50.1",E:15°44'17.5"

Vestřev - zámeček Nové Zámky stavba ze závěru 16.století, později přestavěn. Do naši doby se dochoval v novobarokním
slohu. Kolem rozsáhlý park, sochy sv. Floriana, sv. Jana Nepomuckého a zbytek opevnění.Pod šestibokou věží je kaplička. Do r.
1996zde bývala oční léčebna. V současnosti ve vlastnictví Sdružení ozdravoven a léčeben Trutnov.
Oleš_Vestrev03

socha kamenná

N:50°30'51.3",E:15°44'18.0"

Vestřev - U bývalé oční léčebny v zámecké zahradě Nových Zámcích sochy Jan Nepomucký a sv.Florián bez textu a
letopočtu.Jsou z doby po roce 1700 z dílny Jana Brokofa v té době zámek procházel stavebními úpravami.
Okres Trutnov

Dolní Olešnice
výměra ha: 1260

obyvatel: 369

německý název: Nieder-Oels

PSČ 543 75
Nadm. výška: 346

Dolní Olešnice - památky: kostel z r.1589 byl přestavěn asi C.Valmadim, renesanční brána z 1578 ve hřbitovní zdi , fara z r.
1787, pozdně gotická kalvárie z r. 1797. socha svatého Antonína z r. 1799, bývalý barokní zámek s parkem a sochami, fara.
Památný strom – lípa velkolistá.
přírod. a tech. zajímavosti

Dol.Olešnice01

Dolní Olešnice - pohled na obec.
Dol.Olešnice02

kostel

Dolní Olešnice - kostel apoštola Jakuba Staršího. Jedna z nejvýznamnějších památek české renesance. Původně pozdně gotická
stavba postavená na místě starého kostela patrně z doby kolem roku 1300. Renesanční stavba započala roku 1559. Přestavba v
letech 1598-1608 stavitelem Carlo Valmadim. Jednolodní stavba obdélníková s trojboce uzavřeným presbytářem a hranolovou
věží. Loď i presbytář je sklenut valenou klenbou s lunetami (se štukovými hřebíky) na klenbách jsou malované znaky Kolovratů
a Valdštejnů ze 16-19 století. Loď byla i vně ozdobena lunetovou římsou což je velice vzácné v církevní architektuře. Fasáda
nese zbytky ornamentálních a figurálních sgrafity (poprsí Krista a 12 apoštolů, grotesky, texty z r 1589 v němčině). Zařízení
kostela je rokokové. Kostel byl restaurován r.1859 a 1929. Věž r.1608 přestavěna a po roce 1990 po požáru restaurována.
Pozdně gotická socha P.Marie kolem r.1500. Na hřbitovní zdi renesanční brána z 1578.Fara z r. 1787.
přírod. a tech. zajímavosti

Dol.Olešnice03

Dolní Olešnice - na venkovních zdech silně poškozená renesanční sgrafita (poprsí Krista a 12 apoštolů, grotesky, texty z r 1589 v
němčině)
hřbitovní pomník

Dol.Olešnice04

Dolní Olešnice - náhrobní kámen šlechtičny text Léta Páně - 1618 - 10 - Decem.- J: - Zrozena
hřbitovní pomník

Dol.Olešnice05

Dolní Olešnice - hřbitovní náhrobek.
přírod. a tech. zajímavosti

Dol.Olešnice06

Dolní Olešnice - za kostelem v obestavěném prostoru kolem kostela zde bývala křížová cesta.
Dol.Olešnice07

socha kamenná

Dolní Olešnice - pozdně gotická kalvárie z r. 1797 před kostelem.
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Dol.Olešnice08

pomník-památník

Dolní Olešnice - pomníky padlím z I. a II. sv. války.
Dol.Olešnice10

kříž kovový

Dolní Olešnice - křížek z r.1855 asi 300m před středem obce.
Dol.Olešnice11

podstavec

N:50°31.655´, E:15°41.810´

Dolní Olešnice - podstavec z červeného pískovce s reliéfem P.Marie a beránkem. Texty již nejsou čitelné.Stojí Prostřední
Olešnici na postranní cestě za potokem.
Dol.Olešnice25

boží muka

Dolní Olešnice - výklenek pro sošku s černým malovaným křížen, text bez letopočtu stojí asi 21,42 km od Trutnova.
Dol.Olešnice29

socha kamenná

Dolní Olešnice - Jan Nepomucký proti č.32 rok 1822.
Dol.Olešnice31

boží muka

Při silnici z D. Olešnice na Zadní Mostek několik pomníčků s výklenky text připomíná rok 1743 a 1848.
Dol.Olešnice32

boží muka

Při silnici z D. Olešnice na Zadní Mostek druhý pomníček s výklenky text v němčině u paty pomníčku a po stranách.
Dol.Olešnice33

socha kamenná

N:50°31.015´, E:15°42.549´

Při silnici z D. Olešnice na Zadní Mostek ve vrcholu stoupání asi 1km po silnici od kostela po pravé straně svatý Antonín.
Vzadu německý švabachem psaný text :Tato socha jest ke cti svatého Antonína zřídil a postavil Ermeinde Tideröls roku 1848.
Modlitba k Antonínovi z předu již nezřetelná. Dětátko v náručí nemá hlavičku.
Dol.Olešnice-NaZadech

boží muka

N:50°30.575´, E:15°43.116´

Dolní Olešnice - Na Zadech. Boží muka z bílého pískovce s hlubokou nikou.Podstavec míval ve vrcholu kammený křížek. Z
předu letopočet 1747. Vzadu AH. Podstavec je po opravě, kdysi byl přeražen. Stojí na cyklistické stezce 4302, která odbočuje ze
silnice Dolní Olešnice - Mostek.
kaplička-výklenek,ochranná kaple

H.Oleš01

Horní Olešnice -Mariánská kaplička při silnici.
H.Oleš02

kříž kamenný

Horní Olešnice - kříž z roku 1800 u čp.79. Německý text málo zřetelný.
H.Oleš03

socha kamenná

Horní Olešnice - na pravé straně 50m od silnice ve směru na D.Kalnou u domku socha P.Marie Královny. Zpředu modlitba:
Glorwürdige Königin Himmlische Brant milde Fürsprecherin reinste Jungfrau. Wende o wende voll kriliger Ruh Deine
barmherzigen Augen uns zu. Sochař Joh.Staffa in Boronits. Vzadu věnování: Errichtet von den Eheluten Franz und Filomena
Erben im Jahre 1900.
H.Oleš4

kříž kovový

Horní Olešnice - litinový kříž na podstavci s reliéfem piety a pod ní vzkaz pro poutníky jdoucí kolem co hledí na ukřižovaného
a jeho bolest…. Vzadu věnování sourozenců: Erichtet Geschwiestern Anna u. Filip Langner 1897.
Okres Trutnov

Horní Olešnice
výměra ha: 1273

obyvatel: 300

PSČ 543 71

německý název: Ober-Oels

Obec ležící jižně od Hostinného kolem silnice Hostinné - St.Paka.
Okres Trutnov

Dolní Kalná
výměra ha: 970

PSČ 543 74

obyvatel: 619

Farní kostel Navštívení Panny Marie a svatého Václava, mučedníka.Původní renesanční kostel z roku 1609 byl
barokně přestavěn 1723. Gotická socha madony ze 14.století. Hlavní oltářní obraz světce od P.Maixnera.
Dol.Kalná - Na rovních 11

boží muka

N:50°31'40.519",E:15°37'49.892"

Dol.Kalná - po zelené značce cca 3km sloupová kaplička s letopočtem 1766 ve vrcholu obrázek P.Marie s Ježíškem . Pod tím
poděkování všem co na Rovních orali.
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Dol.Kalná01

kostel

N:50°32'17.444",E:15°39'23.683"

Dol.Kalná - kostel Navštívení Panny Marie a svatého Václava, mučedníka. Původní renesanční z roku 1609 stavitele Carlo
Valmediho byl barokně přestavěn 1723. Gotická socha madony ze 14.století. Hlavní oltářní obraz světce od P.Maixnera.
Předpokládá se,že do doby přestavby kostela stávala zvonice samostatně.
hřbitovní pomník

Dol.Kalná02

Dol.Kalná - hřbitovní pomník.
dům či chalupa

Dol.Kalná03

N:50°38'23.706",E:15°40'23.996"

Dol.Kalná04

N:50°32'25.404",E:15°38'32.15"

Dol.Kalná - fara
pomník-památník

Dol.Kalná - pomník padlým v I. světové válce u kostela.
Dol.Kalná05

kříž kovový

N:50°32'23.704",E:15°38'49.858"

Dol.Kalná - křížek litinový s reliéfem sv. Václava text v češtině při silnici ve směru z Olešnice vlevo.
Dol.Kalná06

kříž kamenný

N:50°32'27.442",E:15°38'20.797"

Dol.Kalná - křiž u kostela před hřbitovní zdí. Text: Ponížil sebe samého učinil sa poslušný až k smrti pak … . Obnoveno …
1838, 1884, 1912. (Vytečkováno je nečitelné)
Dol.Kalná07

socha kamenná

N:50°32'42.759",E:15°37'35.53"

Dol.Kalná - socha P.Marie Lurdské asi 1000m v poli vlevo od fary ve skupině stromu.
Dol.Kalná08

socha kamenná

N:50°32'45.133",E:15°38'9.299"

Dol.Kalná - kaplička P.Marie ve stráni 150 m za čp.58 se sochou matky z dítětem. Letopočet u nohou 1918, text „Pod ochranu
Tvou se utíkáme svatá Boží rodičko.“
Dol.Kalná09

boží muka

Dol.Kalná - ozdobný litinový kříž u čp.65 na kamenem podstavci s prosklenými skříňkami.
Dol.Kalná10

dům či chalupa

Dol.Kalná - soška P.Marie ve štítu domu.
- - - Konec sestavy - - -
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