
Advent s Cykloklubem Krakonoš, KČT odbor Trutnov v Kryštofově údolí 

Stalo se již tradicí, že zpravidla první adventní soboru vyjíždíme za poznáním zajímavých míst. 
Stalo se tak  i 2. prosince 2017. V 7:00 hod. odjíždíme na Liberecko.  

První zastavení 

Andělská Hora u Chrastavy -  prohlídka transbordéru přes řeku Lužickou Nisu. Je to 
samoobslužný kabinkový osobní  přepravník, který byl postaven místo lávky, která byla stržena 
povodní v roce 2010. Přes ní  vede po ní modrá turistická trasa na zříceninu hradu Hamrštejn. 

                                     

Druhé zastavení 

Kryštofovo údolí. Vesnice se nachází v hlubobém údolí Údolského potoka (Rokytky). V roce 
2005 byla díky původním stavbám (hrázděné podstávkové domy) vyhlášena vesnickou 
památkovou zónou. Zde jsme navštívili Dům řemesel (hrázděný podstávkový dům, stáří 250 let), 
Muzeum betlémů, dřevěný kostel sv. Kryštofa, zvonici a márnici.  

      

Dominantou obce však je vesnický pohyblivý orloj instalovaný místním občanem p. Chaloupkou 
v bývalé trafostanici a uvedený do provozu v roce 2008. Po Praze a Olomoucí je tak třetím 
pohyblivým betlémem v Čechách. 

                                   

 



  

Dominantou obce v období adventu je i venkovský betlém, který vytvořil akademický malíř Josef 
Jíra (+2005), který také vystavoval svá díla v Galerii města Trutnova.   

 

Na návsi stojí socha čůrajícího voříška, od akademického sochaře Aleše Johna. Inspirací mu 
byl bruselský čurající chlapeček.  

 

 

Prohlídka vesnice byla zakončena U Kryštofa dobrým obědem. 

Třetí zastavení  

Po obědě jsme  procházkovým tempem prošli vesnickou památkovou zónou (zachovalé dřevěné 
a hrázděné stavby) do osady Novina, kde se na železniční trati Liberec – Česká Lípa nachází 
železniční viadukt (funkční  technická památka z roku 1900 - 230m dlouhý, 30 m vysoký, se 14 
oblouky). Navazuje na něj 800 m dlouhý tunel. 

 



 

 Čtvrté zastavení  

Po prohlídce jsme odjeli do Horního Hanychova a následně pak vyjeli lanovkou na jedenáctou 

nejvyšší horu Česka (1012 m) - na zasněžený Ještěd. Po prohlídce panoramat, pokud nám to 
mlha umožnila a občerstvení v restauraci Ještědského vysílače (100 m vysoká technická 
památka z roku 1953 - autor  architekt Karel Hubáček). 

                     

Poté jsme již za tmy a pohádkově zasněženou krajinou po třech km došli na parkoviště na 
Výpřeži, kde na nás již čekal autobus a odvezl 28 spokojených účastníků zpět do 
Trutnova.                                    

 

                                                                                                 A. Houserová,  J. Tuček 


