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Vojáček Karel

Oblast 14b
Popis trasy č. 14b
Doprava na kole
Peklo → Vlčice → Horní Vlčice → Hertvíkovice
Vyjížďka s nádhernými přírodními scenériemi. Popis projížďky začínáme v příměstské rekreační oblasti Peklo u Trutnova s
několika rybníky odtud do Vlčic kde po vjezdu do obce odbočíme u kapličky na Horní Vlčice kterými projedeme pod
zříceninou hrádku. Na rozcestí pod zříceninou se odbočí vlevo a po tur. cestě přes pastviny vystoupáme na vrch Liška a po
sjezdu na si budeme hlídat odbočku k Javorníku.
Okres Trutnov

Vlčice
výměra ha: 1975

obyvatel: 429

německý název: Wildschütz

PSČ 542 41
Nadm. výška: 375

Obec leží 5km západně od Trutnova. První zmínka o vsi Vlčice se uvádí roku 1355, kdy patřila manu Trutnovského hradu
Ulmanovi z Neules. Mezi dalšími významnými majiteli panství byl v 15. st. vladycký rod Zilvárů, kteří zbudovali hrad
Břečtejn, Albrecht z Valdštejna v 17. století, Schwarzenberkové a rod Theerů. Posledním soukromým vlastníkem velkostatku
byl Bedřich Reimann, který po první pozemkové reformě ČSR v květnových dnech skončil sebevraždou. Po roce 1945
obhospodařovaly statek státní organizace. Na zámku pobýval J.A.Komenský a bohatá zámecká knihovna mu vnukla myšlenku
sepsáni Didaktiky Magna.
N:50°34'51.995",E:15°48'28.716"

tvrz, zřícenina

Vlčice - Horní Vlčice trosky hrádku.
Břečštejn01_2

tvrz, zřícenina

N:50°35'1.145",E:15°49'41.946"

Vlčice - zřícenina hradu Břečštejn. První zmínka pochází z roku 1455. Zmiňuje se o nově založeném hradu Břečštejnu. Později
zvaném Silberštejnu, na němž seděl Mikuláš Zilvár, kterému patřila i sousední obec Vlčice. Po zničení hradu Švédy v 17. století
zůstala zde již jen zřícenina. V 18. století zříceninu nový majitelé zpevnily a osadily osmibokým altánkem, který byl v horní části
dřevěný. Zřejmě proto dostal hrad nový název Břečtejn (Prkenný hrad) z původního Silberstein (Kamenný hrad).Zřícenu hradu
navštívil K.H. Mácha a zakreslil si ji do svého památníku z cest. Po r. 2000 se obbjekt stáva turisticky bezpečnější.
Břečštejn-Hrádeček 2007_0820

dům či chalupa

Vlčice - Břečštejn-Hrádeček. Rekreační chalupa Václava Havla.
Vlčice - Janský Dvůr 01_1

kříž dřevěný

N:50°33'12.64",E:15°47'35.944"

Vlčice - Na polní cestě od zámku mezi Vlčicemi a Čermnou po 2,2 km nedaleko hájenky je dřevěný 1m vysoký křížek.
Připomíná smrt rogalisty Ing. Aleše Kutíka, který tragicky zahynul 2.5.1998. Stranou křížku je startovací rampa pro rogala odkud
v osudný den odstartoval, poblíž Svobody nad Úpou mu praskla spěra křídla.
kaplička-výklenek,ochranná kaple

Vlčice01

N:50°34'7.1",E:15°49'5.5"

Vlčice - kaplička v ostré zatáčce při výjezdu z obce na Horní St. Město.
Vlčice02

kostel

N:50°33'41.8",E:15°49'13.0"

Vlčice - kostel svatého Vojtěcha biskupa a mučedníka.
Z původního gotického kostela z doby po roku 1365 je zachováno obvodové zdivo a klenba presbytáře. Loď má klenbu
renesanční z let 1560-80. Na starý hřbitov se vchází pozdně gotickou brankou z 2. poloviny 17. století. Brána kostela se
zbytkem opevnění pochází ze 14. století.
hřbitovní pomník

Vlčice03

N:50°33'40.3",E:15°49'19.3"

Vlčice - empírová hrobka pozdějších majitelů panství stojí na hřbitově při kostele. Hrobka má po stranách vstupních dveří sochy
truchlících žen a ve štítu rostlinné girlandy.
přírod. a tech. zajímavosti

Vlčice04

N:50°33'38.7",E:15°49'20.6"

Vlčice - brána ke kostelu s pamětní deskou na J.A.Komenského.
Vlčice05

kříž kamenný

Vlčice - křížek proti čp. 226 ze 7.6.1892 od sochaře A.Lukeše z Nové Paky, donátor je uveden vzadu:Wenzel und Katarina
Ulrich. Přední text z na bílé vsazené desce:Was soll das kreuz, dass hier am Wege sleht? Es soll dem Wanderer der vorüber
geht. Das grosse Worl des Trostes sagen. Das kreuz wird dich zum himmel tragen.
Vlčice06

kříž kovový

Vlčice - odbočit u kapličky, kříž proti čp.112 s reliéfem Očistce, bez letopočtu.
Vlčice07

socha kamenná

Vlčice - renovovaná socha sv.Floriána bez letopočtu a textu , upevněn identifikační štítek 2001 asi od památkářů.
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Vlčice08

kříž kamenný

Vlčice - kříž v zahradě u čp.35 za kostelem s latinským textem. V textu jsou zvýrazněná písmena XVIC / VXIILDCVII /
VMXXXVI / IXII, (t.j. 1842) Vzadu letopočet renovace 1855. Na podstavci reliéfy P.Marie , anděla strážce a sv. Barbory.
Zdejší kostel do r.50 let 20. st. udržovaly řádové sestry, kteří bydlely na faře a pracovaly na státním statku. U nich se také
stravovaly děti chudších rodin. V noci likvidaci řádů si přijeli i pro ně. Z vyprávění starousedlíka.
Vlčice09

socha kamenná

Vlčice - Sousoší Jana Nepomuckého s anděly před Kostelem. JN se vznáší na nebeských obláčcích. Andělé nesou štíty s výjevy
ze života JN. Levý anděl drží v pravé ruce jazyk. O ostatku, který se nalezl v hrobě při exhumaci JN se dlouho věřilo, že je to
jazyk. Níž na podstavci v oválné kartuši je v textu zašifrován letopočet 1628. Vzadu rok renovace 1856. Barva, kterou sousoší
bylo natřené je skoro smytá.
Vlčice10

socha kamenná

Vlčice - Boží Trojice s P.Marií z r.1881 v zahradě čp.166, vepředu německý text částečně nečitelný asi modlitba. Zcela dole na
podstavci MARIA.
kaplička-výklenek,ochranná kaple

Vlčice11

Vlčice - proti bývalému statku přes silnici na louce kaplička. V roce 2003 byla zahájena poblíž nová výstavba RD.
Vlčice12

zaniklé objekty

Vlčice - Horní Vlčice kdysi tu nad Vlčicemi stávala kaplička stále je zakreslená v mapě. Nyní po ní v pastvinách zůstal je
kruhový kámen.
Vlčice13

zámek

Vlčice - zámek. Na zámku pobýval J.A.Komenský. Zámek se svým rozsáhlým hospodářským zázemím sloužil mezi lety 1948 1990 státnímu zemědělskému podniku zabývajícím se plemenným chovem. V devadesátých letech min. st. přešel jej získal
holandský majitel. Do té doby zámek i okolní hospodářské budovy postupně chátraly.
Vlčice14

zaniklé objekty

N:50°33'37.281",E:15°49'31.988"

Vlčice - spadlý dřevěný kříž. Leží na zemi ve skupince stromů za restauraci u kostela. Ve dřevě jsou stopy po hřebech, které
nesly tělo. Restaurace za kterou kříž stojí bývala r. 1724 postavena jako budova děkanství.
Vlčice15

kříž kamenný

N:50°34'53.291",E:15°50'0.47"

Vlčice – hlavní kříž hřbitova. Křížek má probíjení pozadí Podstavec křížku má ojedinělý sloupový tvar. Podstavec i křížek je
zdoben volutami a drobnými květinovými festovy. Křížek má probíjený střed, tím se více zvýraznilo tělo Krista. V zadu na
sloupku rok 1796.
Vlčice16

zaniklé objekty

N:50°34'0.985",E:15°49'8.459"

Vlčice - proti čp. 77 ve kterém je Základní škola a Mateřská školka zůstala po zaniklém religiózním objektu nízká kovová
ohrádka.
svržený-spadlý obj.

VlčiceZastav01

Vlčice - v lese proti zastávce vlaku spadlá boží muka s letopočtem ANNO 1718.
VlčiceZastav02

boží muka

Vlčice - 100m za zastávkou k Pilníkovu v poli před el.vedením pomníček s křížkem a výklenkem. Text: IK ANNO 1746.
(Nejlepší osvit 15-16 h.)
Okres Trutnov

Hertvíkovice

PSČ 541 01

německý název: Hartmannsdorf

Nadm. výška: 500

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.
Hertvikovice01

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.
Hertvíkovice02

kříž kamenný

Hertvíkovice - křížek před hotelem Vella proti čp.33 z r.1879 Wittra Maria Lünk.
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Hertvíkovice03

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
Hertvíkovice04

kříž kamenný

N:50°35.702', E:15°48.334'

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.

- - - Konec sestavy - - -
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