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Vojáček Karel

Oblast 04a
Popis trasy č. 04a
Doprava na kole
Žireč → Hřibojedy → Litíč → Nouzov → Hvězda → Libotov → Lipnice
Okruh obcemi na jihovýchodě Dvorska a Braunův Betlém. V Žirči u sousoší Boží trojice při obecní silnici odbočíme na
Hřibojedy. Za železniční zastávkou Žireč cca 300m je několik cest do lesa vedoucích k Braunovu skalnímu Betlému. Od
Betléma zpět k silnici a vystoupat do Hřibojed odkud je dobrý rozhled po kraji. Za Hřibojedy odbočíme na Litíč zde je
nejvýznačnější památkou kostel stranou obce. Po projetí osadou Nouzov se vrátíme kousek zpět k odbočce na Hvězdě. Za
Malými Hřibojedy je polní cesta na Libotov. Odtud je to do Lipnice již jen z kopce a na nádraží do Dvora Králové jen kousek.
Okres Trutnov

Hřibojedy
výměra ha: 570

obyvatel: 210

německý název: Sibojed

PSČ 544 56
Nadm. výška: 423

Hřibojedy leží 8 km jižně od Dvora Králové n. L Nejbližší železniční stanicí je Žireč vzdálená 2 km.
Hřibojedy jsou poprvé připomínány v roce 1398. Majitelé panství: r.1539 Adam Zilwar, po Bílé hoře Marii Magdaléna
Trčková, v roce 1652 žirečtí jezuité, po zrušení řádu 1773 spravovala panství Státní pozemková správa. V roce 1825 rodina
Martina Wagnera, poté průmyslník Josef Erichovi z Jaroměře. V obci je památník padlích vojáků Prusko-Rakouské války 1866
která obcí prošla. V roce 1945 kdy došlo k odsunu většiny obyvatel obce skupiny Němců začalo nové osídlování Hřibojed
.Přistěhovali se sem lidé od Semil i jiných částí země ale také několik Volyňských Čechů. V roce1958 zde bylo utvořeno
družstvo, které se v roce 1975 sloučilo z družstvem Hvězda Dubenec.
kaplička-výklenek,ochranná kaple

Hřibojedy01

Hřibojedy - ve středu obce kaplička s oltářním obrazem P.Marie.
Hřibojedy02

kříž kamenný

N:50°23.261', E:15°50.174'

Hřibojedy - Kříž z roku 1901 u odbočky na Litíč. Text u paty: Er ist wegen unserer Missetaten ver wundet und unsererer Sünden
willen zerschlagen werden. Renovirt von den Eheleuten Johan u. Franziska Glaser. 1901
Hřibojedy03

kříž kamenný

N:50°23.229', E:15°50.133'

Hřibojedy - Kříž z u odbočky na Dubenec. U paty podstavce odkaz v německém jazyce. Jméno donátora je odcekané zůstal jen
letopočet 1877.
Hřibojedy04

podstavec

Hřibojedy - Odbočka Libotov podstavec kříže z r.1894 s reliéfem P.Marie.
Okres Trutnov

Litíč
výměra ha: 452

obyvatel: 124

PSČ 544 01

německý název: Littitsch

Litíč - zemědělská obec 7km jižně od Dvora Králové.
rozhledna, výhled

Litíč01

Litíč - pohled ve středu obce.
Litíč02

podstavec

Litíč - nedaleko silnice vedoucí obcí podstavec křížku.
Litíč03

kostel

Litíč - novorománský kostel Nejsvětější trojice z let 1860-61. V současnosti již několik let mimo využití. Střecha pod věži
poničená a omítka skoro celá opadaná.
Litíč04

hřbitov

Litíč - hřbitov kolem kostela v Litíči.
Okres Trutnov

Nouzov

PSČ 544 01

německý název: Newahrsdorf

Nouzov - zemědělská obec 9km jižně od Dvora Králové.
Nouzov01

kříž kamenný

Nouzov - křížek u č.20 německý text modlitby , vzadu Erichtet Franz und Anna Rösel 1920
kaplička-výklenek,ochranná kaple

Nouzov02

Nouzov - kaplička se zvonicí, uvnitř oltář a pár lavic. V listopadu roku 2004 byl dokončena vnější oprava kapličky v Nouzově,
která byla léta v neutěšeném stavu. Obec na její rekonstrukci získala grant Královéhradeckého kraje ve výši 100.000 Kč. Obce
věnovala obdobnou výši. Zbývá zasklít rozbitá okna a opravit vstupní dveře. V lednu 2005 uplyne 140 let od jejího založení.
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Nouzov03

pomník-památník

Nouzov - pomníček padlím 1914-18 zbudovaný obcí Newahrsdorf. Všechna německá jména a příjmení odstraněna. Zůstala jen
jména Josef. Dolejší německý text věnování byl částečně poškozen.
Nouzov04

socha kamenná

N:50°22.137', E:15°49.702'

Nouzov - socha korunování p. Marie mezi stromy při cestě z Litíče do Dubence (kousek od skládky). Na středním dílu reliéf sv.
Josefa. Dole německé věnování je odsekané. Po straně jméno sochaře Heinrich Wagner in Koniginhof. ( pozn. Dvůr Kr.)
Okres Trutnov

Hvězda

PSČ 544 01

německý název: Stern

Zemědělská obec 9 km jižně od Dvora Králové.
HřibojedyMalé 01

podstavec

Malé Hřibojedy - podstavec křížku ve středu obce u kapličky. Text: Erichtet Franz und Theresia Bidlo No 38 in Jahre 1855
HřibojedyMalé 02

podstavec

N:50°23.160', E:15°48.777'

Malé Hřibojedy - podstavec křížku. Samotný křížek leží na zemi. Asi 200 m nad dubeneckým hřbitovem je polní cesta k lesu.
Po projití lesem asi 200m je vlevo usedlost za kterou se mezi lipami nalézá pomníček. Nechali jej vyhotovit Josef und Katharina
Horarschke 27.6.1900
kaplička-výklenek,ochranná kaple

HřibojedyMalé 03

Malé Hřibojedy - kKapličky se soškou P.M. moc pěkně upravené.
kaplička-výklenek,ochranná kaple

Hvězda_01

N:50°22.635', E:15°49.465'

Hvězda - kaplička s cibulovou bání. Text uvnitř byla informuje ,že byla zbudovaná r. 1774 a opravena 1986.
Hvězda_02

pomník-památník

N:50°22.666', E:15°49.473'

Hvězda - pomníček obětem 1. světové války. Stojí při obecní cestě 150m od kapličky.
Hvězda_03

kříž kamenný

N:50°22.556', E:15°49.474'

Hvězda - kříž s oplocením stojí při obecní cestě asi 200m za kapličkou. Vertikální rameno kříže usazené na podstavci je
neobvykle vysoké. Německé texty na boku oznamují, že si jej nechal zhotovit Vinzenz Padzak stern N20 u kameník Johana
Langra in Dubenetz. r. 1884.
Okres Trutnov

Libotov
výměra ha: 425

obyvatel: 175

PSČ 544 01

německý název: Liebthal

Libotov - zemědělská obec 3 km jižně od Dvora Králové.
kaple

Libotov01

N:50°24.052', E:15°48.685'

Libotov02

N:50°24.055', E:15°48.683'

Libotov - kaple Svatého Kříže.
kříž kovový

Libotov - před kaplí kovový kříž s letopočtem 1857 vzadu na podstavci. Z předu podstavce málo dochovaný německý text z
bible Lukáš 14/27.
Okres Trutnov

Lipnice

PSČ 544 01

německý název: Lipnitz

Zemědělská obec 3km jihozápadně od Dvora Králové.
Lipnice01

kaple

N:50°25.271', E:15°47.167'

Lipnice - kaplička. Ve vrcholu portálu je vytesán roku 1832.
Lipnice02

kříž kovový

Lipnice - křížek ve středu obce poblíž kaple. Vzadu letopočetm 1861
Lipnice03

kříž kovový

N:50°25.708', E:15°46.746'. n.m.v. 321

Lipnice - křížek v okraji obce na postranní soukromé cestě při výjezdu k Hořicím. Udržovaný křížek bez textu a letopočtu stojí
mezi tujemi, na podstavci je reliéf P. Marie.
Okres Trutnov

Žireč

německý název: Schurz Markt

PSČ 544 04
Nadm. výška: 279

V 11. st. býval dvorem pražských biskupů, od r.1698 se honosí titulem městečko. Barokní zámek vybudovali v letech 1652-69
jezuité přestavbou renesanční tvrze jako regionální centrální sídlo . Současně s tím byla ves povýšena na město. V té době bylo
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doplněno řadou plastik, z nichž některé jsou dílem Braunova spolupracovníka,Jiřího Pacáka. V současnosti zámek využívá
Charita pro rehabilitaci s postižení pohybového ústrojí.
Žireč01

socha kamenná

N:50°25'18.208",E:15°51'15.91"

Žireč - Před obcí socha František Xaverský s mušlí v ruce křtí. Léta byla socha zarostlí v roští.
Žireč02

kaple

N:50°24'16.388",E:15°51'2.184"

Žireč - hřbitovní kaple sv.Odilona z r.1656 pod zastávkou ČD.
socha kamenná

Žireč03

N:50°24'49.352",E:15°51'12.629"

Žireč04

N:50°24.969,E:15°50.612'

Žireč - J.Nepomucký před kostelem.
kaplička-výklenek,ochranná kaple

Žireč - barokní kaplička při silnici vedoucí obcí postavena ke cti J.Nepomuckého s letopočtem zvýrazněnými písmeny v textu
ICIV DIVIII MVCI. Foceno v r. 2001 před obnovou a po ní v r. 2004. Pod jednotlivými oblouky jsou uvedeny jeho zásluhy. V
kapličce je volné místo po soše. J.N.byl blahoslaven 1719 a svatořečen 19.3.1729.
Žireč05

sloup kamenný

N:50°24'49.234",E:15°51'4.494"

Žireč - sloup na návsi se sochou P.Marie - Imaculáty. V nižší hranolové části sloupu jsou reliéfy biblické symboliky, Kristův
monogram IHS a výklene. Výklenek mohl sloužit jako svatostánek při náboženských slavnostech zdejších Jezuitů
kaplička-výklenek,ochranná kaple

Žireč06

N:50°24'44.695",E:15°51'7.554"

Žireč - kaplička Boží Trojice. V tomto roce zmizela asi je rekonstruována.
přírod. a tech. zajímavosti

Žireč07

N:50°24'42.613",E:15°51'8.835"

Žireč - erb na pomníčku za sochou Krista na křižovatce.
pomník-památník

Žireč08

N:50°24'12.859",E:15°51'6.629"

Žireč - pomníček pod zastávkou ČD. Ve vrcholu je reliéf klasů. Německý text oznamuje: Z vděčnosti věnuje Zemědělská
oblastní správa svému zakladateli a 1.předsedovi.
Žireč09

socha kamenná

Žireč - sousoší nejspíš sv. Floriána. Socha v oděvu římského vojína v pancíři s postraními anděly nesoucí cedule. V rukou vojína
není vidět tradiční konvice s vodou ulévající hořící domek.
Socha je v stromořadí na výjezdu ze Žirce na Stanovice.
Žireč10

klášter

N:50°24'7.844",E:15°51'10.592"

Žireč - bývalý jezuitský klášteře z let 1652 v současnosti využívá Charita při péči o rehahabilitaci nemocných s rozstroušenou
sklerozou.
Žireč10

kostel

N:50°24'7.844",E:15°51'10.592"

Žireč - kostel svaté Anny. Pří bývalém jezuitském klášteře z let 1652 je barokní kostel z let 1668 - 98. Klenba lodě valená s
lunetami, kaple sklenuta křížovou klenbou a presbytář s kupolí s lucernou. Hlavní oltář od J.Suchardy (r.1839) je empírový.
Oltářní obraz svatého Františka z Asisi je 17.století. Obrazy jezuitských světců od J.Raaba kolem roku 1750. Ozdobný kamenný
portál kolem z roku 1735 a sousoší Nanebevzetí P.Marie z roku 1735 jsou od J. Fr. Pacáka.
Žireč11

kříž kovový

N:50°24'24.475",E:15°51'3.19"

Žireč - křížek před hřbitovní branou vzadu uveden letopočet 1831.
hřbitovní pomník

Žireč12

Žireč - hřbitovní náhrobky významných rodáků vpravo nejstarší z r.1776.
hřbitovní pomník

Žireč13

Žireč - hřbitovní náhrobek sochaře působícího ve Vídni Franze Mullera zemřel 1887.
Žireč14

socha kamenná

Žireč - anděl blažené smrti na hřbitově od místního sochaře rodáka působícího ve Vídni Fr.I.Müllera nar.1829 zemřel 1887,
podepsaného vzadu u paty pomníku.
- - - Konec sestavy - - -
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