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Oblast 09a

Kocbeře → Ferdinandov → Choustníkovo Hradiště → Dolní Vlčkovice → Horní Vlčkovice → Nová Ves

Projížďka přírodou. Z Kocbeře do Ferdinandova  dojedeme  po cyklistické stezce . Cestou by bylo škoda minout zajímavý 

smírčí kříž. Z osady Ferdinandov se starobylou zbojnicí projedeme do blízkého Choustníkova Hradiště, kde vyjedeme poblíž 

bývalého hradiště. Z Choustníkova Hradiště u kostela vyjedeme po silnici směrem na Jaroměř  avšak na prvé křižovatce 

odbočíme do Vlčkovic v Podkrkonoší. Na zpáteční cestě po levé straně ve stoupání na Kocbeře leží mezi poli osada Nová 

Ves, která má na návsi pár zajímavostí.

na koleDopravaPopis trasy č. 09a

Kocbeře PSČOkres

Nadm. výška: 480

544 64Trutnov

výměra ha: 1093

Zemědělská a textilní obec 5 km severně od Dvora Králové. Je správní obcí pro tři nedaleké osady. V obci je kostelík a pár 

drobných památek.

obyvatel: 521 německý název: Rettendorf

kříž kamenný

Kocbeře - ve středu obce při silnic Šporkův mezní kříž s textem: Ehrensaul des bittern Leiden und sterben Jesu Christi. Erichtet 

im Jahr 1798  den 8 Oktob.(Čestný sloup hořkého utrpení a smrti Ježíše Krista zhoteovem v roce 1798 8. října)

Kocbeře01

kaple

Kocbeře - kaple svatého Floriána ve středu obce. Rok dostavby 1853.

Kocbeře02

dům či chalupa

Kocbeře starobylý statek přeměněný na stylovou restauraci.

Kocbeře03

pomník-památník

Kocbeře - památník 1. světovové války. Obětem mezi lety 1914 - 1918

Kocbeře05 N:50°27'17.58",E:15°51'31.574"

Ferdinandov PSČOkres 544 41Trutnov

Rekreační osada  na okraji Choustníkovského polesí.

německý název: Ferdinandshof

kříž kamenný

Ferdinandov - kdysi samostatná osada je nyní součásti Choustníkova Hradiště. Dochoval se zde jediný kamenný kříž asi 1,5m 

vysoký s německým texte. Rok není uveden. Z nedaleké kapličky zůstala jen rozvalené základy. Dochovala se pěkná hasičská 

zbrojnice s věžičkou.

Ferinandov01

Choustníkovo Hradiště PSČOkres

Nadm. výška: 280

544 42Trutnov

výměra ha: 1250

Choustníkovo Hradiště - dnešní název obce byl úředně schválen roku 1923.V obci jsou pozůstatky hradu Heřmanův Choustník 

z počátku 14. století.sloužícího k obraně. Stál na ostrohu, kde dříve stávalo staroslovanské hradiště. Roku 1646 byl dobyt Švédy,

 kteří hrad vyplenili a poškodili. Hrabě František Antonín Sporck, hrad opět zrestauroval a později jej zařídil na klášter. Jeho 

dcera Marie Eleonora Aloisia Kajetána se zde stala abatyší řádu Celestýnek. Zemřela však ve věku 20 let. Jeptišky opustili hrad 

roku 1739 rok po smrti hraběte Sportka. Po této době prestiže hrad sloužil již jen jako hospodářská budova a chátral . 

V obci byl také pivovar zčásti přilepeny na Zámecký vrch.Z výnosu pivovaru byl udržován hospitál v Kuksu. Monolit na 

hřbitově upomíná na 145 obětí pochodu smrti z koncentračního tábora Gross Rosen. Na pečeti ze 17. století se nad štítem se 

symbolem kola objevil i symbol rozevřeného kružidla, přejatý z erbu vrchnosti rytířů Pecingárů z Bydžína, kteří zde vládli až 

do pobělohorských konfiskací.

obyvatel: 605 německý název: Gradlitz

kostel

Hradiště - Kostel Povýšení svatého kříže. Pozdně barokní kostel stojí na místě staršího připomínaného roku 1637. Byl postaven 

podle plánu trutnovského stavitele L.Niederröckera v letech 1760-70. Cínová křtitelnice z roku 1732 s reliéfy Floriána, 

Josefa,Jana Nepomuckého a Václava.Kostel nechal vystavět jeho patron, hrabě J. Ch. Sweerts-Sporck. 14. října 1770 byl kostel 

vysvěcen.V hrobce pod věží pochovány řeholnice z bývalého kláštera a místní faráři. Barokní fara je z r. 1723.

Choust.Hradiště01 N:50°25'27.093",E:15°52'38.983"

socha kamenná

Choustníkovo Hradiště - Jan Nepomucký ve středu obce na boční silnici směr Kohoutov.

Choust.Hradiště02 N:50°25´972´,  E:15°52´701´,

socha kamenná

Hradiště - Pomníček Fr.Šporka z roku 1901 na hradišťském náměstí v parku zhotovil sochař a profesor Eduard Gerhardt.

Choust.Hradiště03 N:50°25'37.233",E:15°52'42.363"

kříž kamenný

Hradiště - křížek z r.1841 v obci  kousek od obecního úřadu za mostem.

Choust.Hradiště04 N:50°25´621´,  E:15°52´675´,
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pomník-památník

Hradiště - podstavec na kterém kdysi deska cosi připomínala.

Choust.Hradiště05 N:50°25'42.281",E:15°52'40.581"

pomník-památník

Choustníkovo Hradiště - před obec.úřadem pomník z I.světové války ve středu obce na boční silnici směr Kohoutov.

Choust.Hradiště06 N:50°25'34.978",E:15°52'40.852"

boží muka

Choust.Hradiště - křížek v sadě vpravo na křižovatce je bez textu a letopočtu. Dle pověsti mělo Choustníkovo Hradiště i právo 

hrdelní. Tresty smrti se vykonávaly na Šibeňáku - malý kopec nad křižovatkou silnic Dvůr Králové nad Labem - Trutnov

Choust.Hradiště07 N:50°25'39.785",E:15°52'19.501"

socha kamenná

Hradiště - ve sjezdu od Kocbeře  k Ch.Hradišti  na začátku sadu  vlevo je v křovisku socha Jana z Boha. Bez textu. Profesní 

dráha Jana z Boha - pasák, voják, později zakladatel řádu Milosrdných bratří. Zemřel  8.3. 1550. V nedalekém Kuksu řád 

Milosrdných bratří působil ve špitálu a vedl lékárnu U granátového jablka.

Choust.Hradiště08 N:50°25.969´,  E:15°52.046´,

kaplička-výklenek,ochranná kaple

Hradiště - Na odbočce 200m směr Zboží  v sadě malá kaplička.

Choust.Hradiště09 N:50°25'42.168",E:15°51'59.626"

smírčí kříž

Hradiště - smírčí kříž s vyrytým letopočtem a zkříženými šípy.

Rozměry: 83 x 58 x 27,   Nadm.Výška: 406 ,  

Klínový kříž s vyztuženými rameny z místního pískovce. Na noze je vyrytý letopočet 1661 nad nim text ANO nad kterým jsou 

zkřížené šípy.

Nachází se v polesí Choust.Hradiště. Dojde se k němu  asfaltovou cestou počínající na sjezdu z Kocbeře k Ch.Hradišti  za 

posledním domem Penzion Zahrada projdeme 500m mezi domky po vstupu do lesa asi 2km na třetí lesní křižovatce dvou 

asfaltových cest označené cyklistickými značkami odbočíme vpravo z kopečka. Po 200m vlevo 3m v lese je křížek.

Choust.Hradiště10 N:50°26´35.1´,  E:15°52´35.7´ , X: 55 90

kříž kovový

Hradiště - křížek před hřbitovem text vzadu: Erichtet von J. Jank 1871. V patě křížku německá modlitba.

Choust.Hradiště11 N:50°25'11.026",E:15°52'52.85"

kříž kamenný

Choustníkovo Hradiště - ve středu obce odbočit vpravo na Stanovíce po 300m jsou rodinné domky a na protilehlé straně silnice 

je cca 3m kamenný sloup s křížem z roku 1799 bez ozdob a textu.

Choust.Hradiště12 N:50°25'0.988",E:15°52'31.609"

Dolní Vlčkovice PSČOkres 544 44Trutnov

Zemědělská obec 2 km východně od Choustníkova Hradiště.

německý název: Nieder-Wölsdorf

kostel

Dolní Vlčkovice - kostel svatého Josefa z let 1849-50.

Vlčkovice01

boží muka

Dolní Vlčkovice - dva pomníčky za sebou velký sloupovitého tvaru s výklenkem a tříramenným křížem ve vrcholu. Z textu čitelné

 pouze MISION.

Vlčkovice02

podstavec

Dolní Vlčkovice - před vysokým sloupovitým pomníkem menší s nápisem Erichtet von Familie Winter Nider Wolidorf  (Dolní 

Vlčkovice) 1933.

Vlčkovice03

kříž kamenný

Dolní Vlčkovice - na začátku obce u čp. 29 mezi tujemi jetelový kříž, na podstavci relief Boží Trojice. Po stranách kříže sošky 

P.M. a sv. Jana. Kříž je bez  letopočtu a věnování.

Vlčkovice07

kaplička-výklenek,ochranná kaple

Dolní Vlčkovice - kapli jako rodinnou hrobku, postavila Familie Hofmann a Sauer  roku 1873.

Vlčkovice08

kříž kamenný

Dolní Vlčkovice - kříž na hřbitově AD 1852.

Vlčkovice09

hřbitovní pomník

Dolní Vlčkovice - náhrobní kámen z roku 1921s reliéfem klečících andělů.

Vlčkovice10
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kříž kamenný

Dolní Vlčkovice - kamenný kříž na návrší zvaném Vrchy  vysokém 332 n.m. K návrší vede úzká asfaltová cesta. Kolem značně 

poškozeného křížku je plůtek. Spodní podstavce má vytesán německý text připomínající chválu kříži u cesty. Na střední dílu 

podstavce je značně otlučený reliéf  Boží trojice. Tělo na kříži má rovněž počkozené části. Pod křížem stávaly dvě sošky obě 

mají uražené hlavičky. Jedna z toho již leží na zemi. Vzadu je text: Erichtet Franz und Johanna Schwarz aus Nider Wolfdorf N3 

im Jahre 1889.

Vlčkovice11 N:50°24'28.784";E:15°54'36.661"

Horní Vlčkovice PSČOkres 544 44Trutnov

Zemědělská obec 3 km východně od Choustníkova Hradiště.                             Dva křížky uvedené na hranici okresu Trutnov a 

Náchod v mapě Podkrkonoší vydané roku 2002 nad obcí Vlčkovice nebyly v září 2005 nenalezeny. Oblast byla pečlivě 

prohledána.

německý název: Ober-Wölsdorf

zaniklé objekty

Horní Vlčkovice - zaniklý objekt (socha nebo křížek) vzdálen cca 300 od cesty vedoucí skrz obec. V mapce je uváděn mezi 

hřbitovem a kapličkou v Bokuši.

Vlčkovice N:50°24'51.885"; E:15°55'40.138"

zaniklé objekty

Horní Vlčkovice - zaniklý objekt (socha nebo křížek) v odbočce na Krabčice.

Vlčkovice N:50°24'32.993"; E:15°55'38.147"

podstavec

Podstavec kříže u čp. 96.

Vlčkovice04

přírod. a tech. zajímavosti

Horní Vlčkovice - Dva erby na budově statku. Jeden z erbu nese dvě zkřížené osekané větvičky. Druhý erb rozčtvrcen  ve dvou 

částech je hlava kohouta s korunkou  a v dalších dvou je ruka s mečem  připravena k ráně.

Vlčkovice05

kříž kamenný

Vlčkovice - kříž na pomníčku z černé žuly. Vyjma IHS bez textu. Stojí uprostřed obce u zastávky autobusu.

Vlčkovice06

kaplička-výklenek,ochranná kaple

Horní Vlčkovice - kovárna  ochranný obrázek Anděla strážce.

Vlčkovice12 N:50°24'38.214";E:15°55'41.137"

kaplička-výklenek,ochranná kaple

Vlčkovice-Bokuš - Za Vlčkovicemi je osada Bokuš (něm. Bokausch) její postupný zánik přežila kapličku, pomníček a obytný 

dům. Místo je vodním zdrojem .

Vlčkovice-Bokuš01

kříž kovový

Vlčkovice-Bokuš -pomníček u kapličky.

Vlčkovice-Bokuš02

kříž dřevěný

Vlčkovice-Bokuš - dřevěný kříž poblíž obytného domu.

Vlčkovice-Bokuš03

Nová Ves PSČOkres 544 01Trutnov

Nová Ves - zemědělská obec 3km SV od Dvora králové.

německý název: Neudorf

dům či chalupa

Nová Ves (u Dvora Kr.) malá obec za Novou Podhartí. Náves s požární zbojnic se zvoničkou.

NováVes01

boží muka

Nová Ves - (u Dvora Kr.) malá obec za Novou Podhartí. Sloup z r. 1768 s výklenkem na jehož  vrcholu je křížek .  Nedaleká 

hasičská zbrojnice dává tušit,  že ve výklenku byl nejspíš sv. Florián.  Zpředu letopočet  1768. Vzadu čitelné Neudorf im Jahre 

1886.

NováVes02

dům či chalupa

Nová Ves (u Dvora Kr.) malá obec za Novou Podhartí. Pěkná opravená chalupa. V zahrádce je umístěn nový dřevěný křížek na 

původní podstavečku. Prázdný podstaveček sem byl přemístěn odjinud.

NováVes03

přírod. a tech. zajímavosti

Nová Ves (u Dvora Kr.) malá obec za Novou Podhartí. Vápencový kámen s vlisem mušle.

NováVes04

 -  -  -  Konec sestavy  -  -  -
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