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Vojáček Karel

Oblast 05a
Popis trasy č. 05a
Doprava na kole
Zábřezí → Bílé Poličany → Lhotka → Velký Vřešťov → Lanžov → Doubravice → Zálesí
Na koupání do Vřeštova. Ze Zábřezí do Bílých Políčan využijeme cyklotrasu. Za podívanou tu stojí exteriéry areálu zámku s
řadou dochovaných hospodářských budov. Než se dostaneme do Velkého Vřešťova k rybníku projedeme obcí Lhota s
drobnou památkou u cesty. Ve Vřešťově si povšimneme pranýře na návsi poblíž kostela. Po osvěžení v rybníku se zázemím
kempu projedeme Lanžovem na Doubravici. Za ní nás čeká stoupání do osady Zálesí. Odtud je to již na nádraží do Dvora
Králové jen kousek a z kopce.
Okres Trutnov

Zábřezí

PSČ 544 01

německý název: Sabsches

V obci žije 144 obyvatel. Výměra obce je 244, 91 ha.
Zábřezí_Na Vrchách 01

kříž kamenný

N:50°24.327', E:15°44.421'

Zábřezí_Na Vrchách – kříž v zahradě u křížení cest na spodním konci obce. Podstavec i vrcholový kříž s tělem jsou z bílého
pískovce. Středový díl podstavce kdysi nesl desku s textem, která se nedochovala. Na Spodním dílu je odkaz z něhož lze přečíst:
in J. Kavana 1902.
Zábřezí01

smírčí kříž

N:50°24.559', E:15°44.507',

Zábřezí - smírčí kříž hluboce zapušten v zemi, jeho hlava a ramena jsou nepravidelného kulového tvaru. Podle literatury z roku
1895 býval na kříži reliéf nože a nečitelný nápis.V současnosti je vidět vryp EL. Kříž je na okraji silnice vedoucí z Doubravice
na Zábřezí poblíž autobusové zastávky u odbočky do Řečice. Rozměry: 119 x 101 x 28. Pod křížem dle pověsti odpočívá
krejčovský tovaryš, který zde skonal po hádce a rvačce s řeznickým tovaryšem. Řeznický chasník má svůj kříž o kilometr dál
nedaleko Doubravického hřbitova.
Zábřezí02

boží muka

N:50°24.722', E:15°44.090'

Zábřeží – sloupová boží muka se zahrádkou zrestaurovaná 2008. Na patě podstavce je letopočet 1795, výše text obnovena r.
1914. Odlišná barva pískovcového kamene vrcholového křížku napovídá jeho pozdější osazení. BM se nacházejí na křižovatce
ve středu obce. Poblíž jsou umístěny tři smírčí kříže posbírané z okolí.
Okres Trutnov

Bílé Poličany
výměra ha: 538

obyvatel: 154

PSČ 544 52

německý název: Weiß-Politschan

Obec leží 9 km jihozápadně od Dvora Králové První zmínky o obci se datují do r.1271. V té době zde již stály dvě tvrze s
dvory. Horní tvrz, postavená po r.1584, byla v r.1725 přestavěna na zámek, který je dnes obklopen anglickým parkem s řadou
klasicistních staveb. Dolní tvrz, zanikla. Hranice panství Bílé Poličany bývalo ohraničeno malými kamennými křížky podobným
smírčím křížům.
přírod. a tech. zajímavosti

BíléPoličany01

N:50°23'28.399", E:15°43'44.408"

Zámek Bílé Poličany - Ústřední hasičská škola .
přírod. a tech. zajímavosti

BíléPoličany02

N:50°23'28.617", E:15°43'45.702"

Bílé Poličany - hospodářský domek u zámku s obrázkem sv. Floriána.
BíléPolíčany03

sloup kamenný

N:50°23.399', E:15°44.195', n.m.v.309

Bílé Poličany - prostý morový sloup při silnici skrz obec u čp.3. Ve vrcholu sloupu býval kovový dvouramenný křížek než urezl,
níže letopočet 1729. Z boku býval vsazený medailon. Sloup připomíná rok moru, kdy v obci vymřely mnohé celé rodiny.
BíléPoličany04

kříž dřevěný

Bílé Poličany - 300m za Poličany při silnici ke Lhotce je velký dřevěný kříž, který připomíná hromadný hrob 300 rebelů
selských bouří v místě srážky.
kaplička-výklenek,ochranná kaple

BíléPolíčany05

N:50°23.664, E:15°44.219'

Bílé Políčeny - kaplička v jejímž výklenku bývala v minulosti umístěna socha sv. Jana Nepomuckého. Ve jejím štítu je v omítce
vyryt text: G Jenne Nepomůcký patrone náš milý blaženče Český oroduj za náss. Texty pod výklenkem jsou již zčásti
zašlé.Výklenem se Nachází v místě zvaném Na drahách za posledním stavením
BíléPoličany06

smírčí kříž

N:50°23.815, E:15°43.787', n.m.v. 289

Bílé Políčeny - smírčí kříž hlouběji v zemi zabořený a nakloněný je bez znaků, které by ho blíže specifikovaly. Nachází se poblíž
vodojemu. Výška od země 92 cm, šířka 100, tloušťka 30. Tloušťka u svislého ramene 22. Váže se k němu pověst z doby
napoleonských válek o zabití kozáka pádem z koně.
Okres Trutnov

Lhotka
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Lhotka - obec poblíž Bílých Poličan s pár domky kolem silnice.
Lhotka01

socha kamenná

Lhotka - socha Jana Nepomuckého na podstavci s reliéfem.Text: "Tato Statue gest postavena z nákladu Jana Antonína w roku
1832. Vedle stoji prostá zvonička.
Okres Trutnov

Velký Vřešťov
výměra ha: 850

obyvatel: 200

PSČ 544 54

německý název: Groß-Bürglitz

Obec Velký Vřešťov byla založena pod Vřešťovským hradem koncem prvého tisíciletí. Vřešťov býval lidnatějším a
zámožnějším městečkem. Výkon práva představuje dochovaný pranýř na náměstí. Po rozsáhlém požáru r.1819 upadl Vřešťov
do chudoby a musel prodat svá práva Hořicím a Dvoru Králové. Barokní kostel Všech svatých uprostřed náměstí stojí na místě
bývalého hřbitova. Gotický kostel sv. Kateřiny založený r. 1378 Rýzmburky shořel neznámo kdy. Památník na náměstí 22
padlým v I.světové vytvořil A.Deyl z Hořic a kameník S. Teplý r.1921 s textem: "Spěte klidně doma i v cizině, otcové, synové,
bratři. V cizí zemi prolitá krev vaše, jí vykoupena svoboda naše."
Od roku 1925 Vřeštov se sedmi dalšími obcemi Dehtovem, Třebihoští, Trotinou, Zdobínem, Zábřežím, Poličany a Lanžovem
byl připojeny ke královédvorskému okresu. Těchto osm českých vesnic mělo zmenšit převahu Němců v okrese.
Roku 1921 se 2/3 vřešťovských obyvatel přihlásilo k nové církvi Československé. Roku 1923 byla náboženská obec
československé církve ve Vřešťově státem uznána a r. 1925 byl vystavěn nový Husův sbor.
N:50°21'21.694",E:15°45'12.953"

tvrz, zřícenina

Velký Vřešťov - Zřícenina hrad Vřešťov. Hrad byl postaven zřejmě roku 987. První zmínku o Vřešťově najdeme v Dalimilově
kronice. Roku 1348 sídlili na Vřešťově Vřešťovští z Rýzmburka. Aleš Vřešťovský byl nejvyšším hejtmanem orebitů,od r. 1433
spravoval české země, později jej Zikmund Lucemburský jmenoval nejvyšším písařem. Koncem 13.st. vznikl u hradu městys.
Vel_Vřešťov01

kostel

Velký Vřešťov - kostel Všech svatých.
Původně gotický kostel ze 14. století byl roku 1723 rozšířen a zbarokizován. Klenba lodě válená a presbytáře zrcadlová.
Kazatelna je z roku 1615. Náhrobní kameny ze 17. století.
Vel_Vřešťov02

sloup kamenný

Velký Vřešťov - pranýř ve středu obce.
Vel_Vřešťov03

kaple

Velký Vřešťov - na konci obce ve směru na Lhotku modlitebna a Farní úřad Církve československé husitské
Vel_Vřešťov04

socha kamenná

Velký Vřešťov - na konci obce ve směru na Lhotku sousoší Boží trojice. Text:" Poďtež ke mne wšichni kteřjž pracujete a
obtjženj gste a ga was obcerstvým wezmete gho me a učte se ode mne neboť gsem tichy a pokorný srdcem a naleznete
odpočinutí duší swých. Gho me zagiste gest sladke a břímme me lehke. Mat. k.11
Vel_Vřešťov05

socha kamenná

Velký Vřešťov - Socha Jana Nepomuckého na podstavci s reliéfem křtu Páně. Text vpředu: "Kdo věří a pokřtěn bude spasen
bude. Mar16,16 ". Vzadu text: " Zřízeno nákladem Waclawa Hawrdy občana zdejšího čís. 2 v r. 1850. Zhotovil I.Sucharda z
Nové Paky".
Vel_Vřešťov06

pomník-památník

Velký Vřešťov - památník padlým za I. světové války.
Vel_Vřešťov07

socha kamenná

Velký Vřešťov - socha knížete Přemysla na hřbitovním náhrobku. Deska s textem a letopočtem již vypadla.
Okres Trutnov

Doubravice
výměra ha: 566

obyvatel: 372

PSČ 544 51

německý název: Daubrawitz

Obec pod Zvičinským hřbetem se připomíná r.1842. V roce 1625 zde byla schůzka bratrských kněží s J.A.Komenským. K
vidění mnoho dřevěnic a roubených domků.
Doubravice01

kříž kamenný

Doubravice - kamenný kříž 200m nad návsí směrem k Zálesí. Vzadu text: "W Roku 1881 10.Juny Jest tato socha založena." Z
předu text:"ČEST A POKLONU KONÁME O WYKUPITELI. EWANGELIUM GAK SE WI : ABY WE GMÉNU GEŽIŠE
KAŽDÉ KOLENO KLEKALO NEBOŤ …." dále nečitelné
Doubravice02

kříž kamenný

Doubravice - kamenný kříž v zahradě u chalupy čp.12 ve směru na Velehrádek. Kříž z roku 1837s reliéfem P.Marie v podstavci.
Text dole: " Kdo gdeš okolo Och povzdechni us mug Spasitel a Wikupitel nábožně wzdechni …" Dále málo čitelné jen letopočet.
23. února 2015
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kaplička-výklenek,ochranná kaple

Doubravice03

Doubravice - kaple z roku 1913 na návsi obce.
Doubravice04

pomník-památník

Doubravice -Pomník padlým za I.světové války 1939-45.
Doubravice05

smírčí kříž

Doubravice -smírčí kříž je zhruba 100m před hřbitovem vedle silnice na straně hřbitova.Zvrácený směrem dozadu, po ramena
zapadlý. V pravém ramenní vodorovný vryp cca15 cm. Dříve bývaly ve středu kříže viditelné krejčovské nůžky a na pravém
rameni je jednoduchý křížek. Zobrazené symboly dokládají pověst o rvačce řeznického a krejčovského tovaryše, kteří se potkali
poblíž Řečice. V nastalé hádce se vzájemně pobili, že oba na následky zranění zemřeli. Zde skonal řeznický chasník, krejčovský
tovaryš je údajně pochován pod smírčím křížem poblíž Zábřezí.
Doubravice06

kříž kamenný

Doubravice - kamenný kříž 300m od návsí směrem k Miřejovu.Z Předu text:" Pochválen buď Pan Ježíš. V zadu velmi nezvyklý
text:" Z nakladu Jozefa petráska A jeho manželki 1876 ".
Okres Trutnov

Zálesí

PSČ 544 51

německý název: Sales

Zálesí - nevelká zemědělská obec 2km jižně od Dvora Králové.
Zálesí01

kříž kamenný

Zálesí - po vjezdu do obce od Dvora Králové je kamenný kříž na podstavci s reliéfem Panny Marie letopočet vzniku je
zakódovaný v latinském textu, na spodu podstavce.Text je již částečně zašlý.Památka může pocházet z počátku 19 století.
Zálesí02

sloup kamenný

Zálesí - podstavec se soškou Panny Marie. Vršek pomníčku se sochou P.M. byl v po roce 1950 svržen. Obnoven byl další
generaci rodu Flečkových roku 1962. Text: Maria útočiště naše pros za nás. Text vzadu: Nákladem manželů Flečkových čp.5
roku 1894.
relief-obraz-dom.výklenek

Zálesí03

Zálesí - soška Jana Nepomuckého ve štítu domu čp.4.
Okres Trutnov

Lanžov
výměra ha: 793

obyvatel: 191

PSČ 544 53

německý název: Lanschau

Lanžov - zemědělská obec 6 km JZ od Dvora Králové s několika historickými památkami.
Lanžov01

kostel

Lanžov - kostel svatého Bartoloměje. Z původního románského kostela asi r.1230 byl zachován profilovaný portál na jižní straně
lodi. Kostel prošel přestavbami v 16. st. 1804, 1910 a 1924. Plochostropá loď je uzavřena pětibokým presbytářem a kaplí svaté
Apoleny z r.1804. Presbytář je sklenut valenou klenbou s lunetami. Sakristie a oratoř jsou barokní z r.1684. Cínová křtitelnice je
z r. 1555, náhrobky jsou ze 16 a 17. století. Fara při kostele je z r.1710.
Lanžov02

socha kamenná

N:50°23.201', E:15°45.642'

Lanžov - socha Jana Nepomuckého na rynku před kostelem. Socha stojí na vysokém podstavci s volutami, reliéfem a
letopočtem 1763 a textem Oroduj za nás Jane Nepomucký. Socha Janova v oděvu kanovníka drží v jedné ruce biret a druhé
křížek. U jeho nohou leží jeho utonulé tělo.
Lanžov03

hřbitov

Lanžov - hřbitovní brána, vzadu reliéfy prvé prvorepublikové vlády: gen Štefanik, Rašín a Švehla. Další jména pod reliéfy nebyla
vytesána. Ve středu je reliéf české školy Dubenecka a bista Ant. Chládka s textem: L.P. 1936 postavil na památku svému otci. U
paty bránu je renovovali EMR - HANOUSEK.
Lanžov04

kaple

Lanžov - hřbitovní kaple a hřbitovní pole. Předpokládá se, že portál a kaple je dílem bratří Fr. a Ant. Wagnerových ze Dvora
Králové.
Lanžov05

kříž kovový

Lanžov - kříž v zahradě před sjezdem do obce od Dubence.
Lanžov06

ostatní

Lanžov - Boží muka sloupová pocházející z r.1684 stojí těsně při kostele.
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Velehrádek01

boží muka

N:50°23.397', E:15°45.360'

Lanžov - cestník za Lanžovem na křižovatce k Miletínu. V hlavici jsou reliéfy Kristova umučení a letopočet 1684. Na spodním
podstavci střídají reliefy druhů ovoce.
Okres Trutnov

Řečice

PSČ 544 01

německý název: Retschitz

Řečice - zemědělská obec JZ od Dvora Králové.
Řečice01

ostatní

N:50°24.934', E:15°44.549'

Zábřeží – Řečice - nevysoká boží muka s nikou v péči majitele zahrady stojí v Řečici poblíž lesa při odbočující obecní cestě. Na
vrcholu mají malý kovový křížek. Na spodním podstavci je prosba: Matko bolestná oroduj za nás. Roku 1865.
Okres Trutnov

Trotina
výměra ha: 158

obyvatel: 67

PSČ 544 01

německý název: Trotin

Trotina - zemědělská obec 7 km JZ od Dvora Králové.
Trotina01

kříž kamenný

N:50°24.623', E:15°43.001', n.m.v. 380

Trotina – Kříž s ohrazením poblíž středu obce u čp. 31. Podstavec kříže stojí na třech stupních. Na spodním dílu podstavce je
prosba: O náš pane Jesu Kriste! nedej hynout pokušením světa s námi buď a žehnej nás; až pak jednou dojdou naše léta, Bože,
duše naše spas! Nákladem obce Trotiny 1881. Výše na podstavci Jindřich Wagner v Dvoře Králové. V nice podstavce je hluboký
reliéf Pany Marie a pod tělem Krista na Kříži je kalich.
Okres Trutnov

Zdobín
výměra ha: 210

obyvatel: 93

PSČ 544 01

německý název: Sdobin

Zdobín - nevelká zemědělská obec 8 km západně od Dvora Králové. Výroba vánočních ozdob.

Zdobín - Bez záznamu památky.
- - - Konec sestavy - - -
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