Výletová trasa a její památky
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Vojáček Karel

Oblast 08a
Popis trasy č. 08a
Doprava na kole nebo pěšky
Nová Podharť → Dvůr Králové nad Labem → Verdek → Těšnov
Za mistrem J.Husem a k romantické vodní přehradě. Novou Podharťí projíždíme po silnici Trutnov - Dvůr Kr. Sjíždí se do ní
od Kocbeře. Dvůr Králové je královské věnné město s mnoha památkami, o které je pečováno. Do Verdeku odbočíme za
kostelem kolem restaurace na Karlově. Před mateřskou školou ve Verdeku stojí socha mistra Jana Husa snad jediná na
veřejném prostranství v našem okrese. Po výjezdu z obce za 2km je v lese silniční odbočka vlevo na Těšnovskou přehradu v
Lese království. Nejromantičtější přehradu v republice.
Okres Trutnov

Nová Podharť

PSČ 544 01

Nová Podharť - zemědělská obec 2km SV od Dvora králové.
Nov_Podharť01

podstavec

Nová Podharť - proti čp.680 u silnice na Dvůr Králové je pomník. Text: Erbaut von Jvans Jinz im Jahre 1847. Z předu ve
spodním dílu méně zřetelný německý text. Roku 2006 byla zhájena jeho obnova. Do té doby ležel na zemi.
Nov_Podharť02

smírčí kříž

N:50°26´58.8´/ E:15°50´31.0´ / X: 55 91

Nová Podharť - v lese u vodárny před Novou Podhartí 20m od silnice je smírčí kříž. Na kříži je vyrytý hrot kopí.Rozměr:80 x 65
x 20, Nadm.výška:423. Pískovcový kříž s klínovitě rozšířenou nohou. Na kříži je zřetelně vidět hrot kopí směřující k zemi. Kříž
stojí 15 metrů od kraje v lese při silnici ze Dvora Králové n. L. do Kocbeře asi třicet metrů před odbočkou do Vítězné.
Na tomto místě strašil dlouhá léta duch pytláka, kterému za pytlačení usekli prsty, takže měl jen tři. Ze zakletí jej vysvobodil
sedlák, který se tudy v noci vracel přes les z trhu. Duch jej zamotal, sedlák se bránil a píchal kopím do tmy. Duch mu kopí vytrhl,
sedláka porazil na zem a kopí mu zabodl vedle hlavy. Když se sedlák probral, duch se mu zjevil a řekl mu, že jej z lesa vyvede
za podmínky, že zasype blízký rybník, rozorá dvě z pěti cest a na tomto místě postaví kamenný kříž.
Nov_Podharť03

kříž kamenný

Nová Podharť - po 100m pěšinkou proti kapličce je zrestaurovaný křížek. Z předu málo čitelný tex byl obnoven a zadní text,
který zněl: Erbaut Anna Pusch im J.1892 byl vybroušen. Na nejnižší díl bylo připsáno jméno restaurátora J. Paly. Obnoven byl i
ozdobný řetězový oplůtek. Do rekonstrukce zde, zarostlý v trní, stál jen podstavec křížku. Opravu finančně zajistil D.Lukeš st..
Dne 15. září 2006 se při odhalení konal slavnostní církevní obřad.
Nov_Podharť04

kříž kamenný

Nová Podharť - po cestě k Nové Vsi u překladiště odpadu je zachovalý kříž . Vředu veršovaný německý text. Vzadu : Erichtet
von Withehnina und ihren Eltern Johan und Kattharina Purm im jahre 1891.
Nov_Podharť05

pomník-památník

Nová Podharť - po cestě k Nové Vsi u překladiště odpadu kolem jednoho křížku a po dalších 70m u rozcestí do polí je mezi
ostružiním pomníček zřejmě staršího data avšak zcela bez textu. Pomníček je poničen, sprejery, vystříkali na něj kříž a židovskou
hvězdu.
kaplička-výklenek,ochranná kaple

Nov_Podharť06

Nová Podharť - v zatáčce při hl. silnici je udržovaná kaplička v péči Schonstadtského hnutí. Na její obnovu a zakoupení
pozemku přispěl pan D.Lukeš st..

Dvůr Králové nad Labem
výměra ha: 3582

obyvatel: 16150

Okres Trutnov

PSČ 544 01

německý název: Königinhof an der Elbe

První zmínkou o městě je zápis z roku 1270. Dvůr patřil mezi věnná města královen, tedy města, která král určil ovdovělým
královnám. Jinak tato města patřila, manželce panujícího krále. Zajímavou kapitolou v historii královédvorského kostela byl
nález rukopisu v klenuté kobce kostelní věže, v níž město ukládalo peníze i městská privilegia. I když se v dlouhotrvajících
sporech některí historikové snažili prokázat, že jde o dovedně zhotovený falzifikát, nelze mu upřít kulturní vliv.
rozhledna, výhled

Dvůr_Kr01

Podharť - pohled na Dvůr Králové z Podhartě.
Dvůr_Kr02

dům či chalupa

Dvůr Králové - Kohoutův dvůr (muzeum). Brána pochází z r. 1740. Ve dvoře je Kamenná kašna. Tři domy tvoří historický celek.
čp.85 prvá pol. 18.st. s loubím, čp.84 z téhož období s loubím a průčelím zdobeným pilastry a ukončen atikou s tympanonem,
čp.105 ve dvoře má jádro renesanční barokně přestaven uvnitř fresky z druhé pol. 18. století.
Na bráně jsou sochy z leva sv. Athanasia, patrona majitele Františka Athanasia Bergera, P. Maria Imaculáta z s děťátkem, sv. Jan
Nepomucký. Dále reliéf sv.Florián s andílkem zalévá domy Kohoutova dvora. Nad střední branou je erb. Lvem drží písmena
F.A.B jsou to iniciály původního majitele.
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Dvůr_Kr03

smírčí kříž

N:50°25´19.4´ E:15°48´03.4´, X: 55 88 1

Dvůr Králové - bývalá studánka. Nízký pravidelný pískovcový kříž, postavený na dece s letopočtem 1920. V minulosti byl
několikrát natřen vápnem.Rozměry : 50 x 48 x 17. Nadmoř.výška 329, poloha : kříž je při levé straně silnice ze Dvora Králové
n.L. na Hořice v P., na křižovatce ulic Smetanova a Bezručova.
Dvůr_Kr04

socha kamenná

Dvůr Králové - sloup Jana Nepomuckého za kostelem také zvaný "odpustkové oratorium". Sousoší je z roku 1730. Ve vrcholu
trojbokého pyramidálního sloupu se u naznačeného mostu vznáší dva andělé a přidržují Jana Nepomuckého. Dole sloup zdobí štít
s reliéfem Panny Marie s Ježíškem na podstavcích stojí - sv. Šimon zvaný Horlivec se sekerou, sv. Barbora s kalichem a věží,
sv. Juda Tadeáš s obrázkem. Juda byl bratrancem Ježiše proto drží jeho obrázek. Juda se Šimon mají společný svátek 28.10.
Dvůr_Kr05

kostel

Dvůr Králové - původně románský děkanský kostel sv. Jana Křtitele (z druhé čtvrtiny 13. stol., (na JV je zbytek zdiva, apsidy)
byl přestavován; koncem na přelomu 14. a 15. stol. Vystavěno dnešní trojlodí presbytářem. R. 1588 přistavěna tzv. Dóřina
předsíň, r. 1644 zvýšena věž o druhé patro (64m). V l.1893-1900 restaurován stavitelem Thýnem podle projektu P. Schmoranze.
U zdi kostela, vedle vchodu, je nejstarší archeologický nález ve Dvoře Králové nad Labem, zbytky románské apsidy z konce 12.
století, podle které se usuzuje na stáří prvotního osídlení místa.
přírod. a tech. zajímavosti

Dvůr_Kr06

Dvůr Králové - interiér kostela. Hlavní oltář je raně barokní, sloupová architektura z r.1674, pozdně gotická socha Madony ze
začátku 16.stol. k niž se váže legenda o záchraně města v 30. leté válce. Po stranách oltáře sochy andělů z dílny J.F.Pacáka jeden
se znakem města druhý s císařským, obraz sv.Jana Křtitele od J.Hellicha z r.1867. Cínová křtitelnice z r.1500 s bohatou figurální
výzdobou. Barokní kříž - krucifix vedle vítězného oblouku z doby kolem r. 1740, Kristus je v nadživotní velikosti. Práce J.F.
Pacáka.
Ve věžní kobce nalezl 16.9.1817 hořiněvský rodák V. Hanka tzv. Rukopis královédvorský, jehož podvrh se někteří badatelé
snažili prokázat. Interier kostela byl restaurován r. 2007.
přírod. a tech. zajímavosti

Dvůr_Kr07

Děkanství řím.kat. církve - portál je z roku kolem 1740, kdy kamenná budova nahradila dřevěnou. V portálu je reliéf Svaté
rodiny.
Dvůr_Kr08

kostel

Dvůr Králové - jednolodní barokní kostel sv.Kříže z r.1752 byl vystavěn na místě dřevěného z 15.století. Iluzivní oltářní
architektura od J.Kramolína z 18.století. Opraven byl 1836 a 1994.
Dvůr_Kr09

kříž kamenný

Dvůr Králové - křížek z 1.9. 1885 na odbočce k Hořicím nechal postavit Václav Horáček s manželkou Marii a Františkou z
??nice čp. 23. Český text : Všichni vy kdož kolem jdete pozdvihněte očí svých a pozorujte je-li bolest vaše jako bolest má.
Dvůr_Kr10

kostel

Dvůr Králové - Sbor Československé církve husitské.
přírod. a tech. zajímavosti

Dvůr_Kr11

Původní část opevnění ze 14. stol. zbytek Šindelářské brány s věží. Ve věži bývalo vězení zejména pro nactiutrhače. Do r. 1790
býval na věži orloj.
Dvůr_Kr12

socha kamenná

Dvůr Králové - socha svobody.
Dvůr_Kr13

kříž kamenný

Dvůr Králové - kříž z období svatovojtěšských misií r.1897.Text : Tak Bůh miloval svět, že svého jednorozeného Syna dal, aby
každý kdo v něho věří nezahynul, ale měl život věčný. sv.Jan 3. 16
Dvůr_Kr14

sloup kamenný

Dvůr Králové - mariánský sloup na náměstí z chrudimské dílny sochaře Josefa Procházky nese datum 1753. Na trojbokém
podstavci jsou rokokové kartuše s reliéfy sv. Františka Serafínského (z Assisi), smrti Máří Magdalény a umučení sv. Šebastiána.
Na pilastru jsou sochy svatého Vavřince, Floriána, Kosmy a Damiána. Ve vrcholu obelisku je sochou Neposkvrněného Početí.
Kolem sousoší je dalších šest soch svatých. Tomáš Akvinský s drahokamy na pláštěnce, Jan Křtitel s beránkem, Norbert s ďáblem
u nohou, Ignác z Loyoly zakladatel Tovaryšstva Ježíšova s drakem, Jan Nepomucký s křížem a biretem v rukou, František
Xaverský s knihou a křížem.
Dvůr_Kr15

socha kamenná

Dvůr Králové - dům na náměstí čp.85 se sochou Jana Nepomuckého z I. pol. 18. století.Čtyři sloupy loubí domu zdobí lví masky.
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pomník-památník

Dvůr_Kr16

Dvůr Králové - Lapidárium u hradební zdi za kostelem J. Křtitele, zde jsou umístěny různé památky, pomníky starého hřbitova.
U v hodu na kůr kostela je náhrobní kámen šlechtice s textem: "Jana Starší Zilvar ze Zilvarštejna a Pilníkova na Podhoří. Léta
Páně 1605. Pán Bůh rač mu dát lehké odpočinuti." Kámen dříve kryl hrobku v kostele.
Dvůr_Kr17

dům či chalupa

Dvůr Králové - Husův domov - dům nad Masarykovým náměstím
Dvůr_Kr18

kříž kamenný

Dvůr Králové - kamenný kříž na podstavci u Husova domu. Text německý i český: Bolem a trudem sevřené srdce k Tobě o
pomoc když vzplane pak o Pane v nehod bouří sladce Tvá útěcha nechť nás ovane. Zřízen od dobrodinců ….Josef Wagner 1864.
Renovováno r.1872 a 1894.
Dvůr_Kr19

socha kamenná

Dvůr Králové - kašna se sochou Záboje na starém hřbitově. Záboj je hlavní postavou Královédvorského rukopisu. Socha z
tvrdého pískovce byla vyhotovena na náklad várečného měšťanstva za 1200 zl. Více nežli rok na ní pracoval F. Wagner se svým
bratrem Antonínem. Odhalena byla 29. září 1857. Kašna do roku 1950 stávala na Masarykově náměstí a opět od 17.8.2005 na
tomto náměstí stojí. Stalo se zásluhou spolku pro přemístění Záboje.Slavnostní znovuodhalení bylo v září 2005.
pomník-památník

Dvůr_Kr20

Dvůr Králové - hřbitov rakouských a pruských vojáků padlých ve válce 1866 kde odpočívá 230 rakouských a 115 pruských
vojáků padlých v bitvě u Dvora Králové. Najdeme jej v parčíku nad Karlovem směr Verdek – Hostinné.
Dvůr_Kr21

kříž dřevěný

Dvůr Králové - velký dřevěný kříž u hrobu vojáku padlých v letech 39-45.
Dvůr_Kr22

socha kamenná

Dvůr Králové - hřbitovní pomník se sochou ženy v nadživotní velikostí od B.Kafky.
Dvůr_Kr23

socha kamenná

Dvůr Králové - hřbitovní pomník s mozaikou Veroničiny roušky.
Dvůr_Kr24

dům či chalupa

Dvůr Králové - stará radnice.
Dvůr_Kr25

socha kamenná

N:50°25'54.011",E:15°48'47.682"

Dvůr Králové - památník Čs. legii bojujících za 1.světové války. V památníku je uschována prsť od Zborova a Slovenska.
Dvůr_Kr26

sloup kamenný

N:50°26'2.95",E:15°48'49.609"

Dvůr Králové - pranýř přes ulici proti požární zbrojnici.
Dvůr_Kr27

dům či chalupa

Dvůr Králové - Hankův dům.
Dvůr_Kr28

podstavec

N:50°25.280', E:15°48.819'

Dvůr Králové - podstavec, kdysi s křížkem v ulice Klazarova u čp. 946 Kamenný křížek s liliovými rameny leží na zemi.
Podstavec završený obloukovou římsou je po stranách zdoben konzolami které jsou ukončeny spirálovými závitnicemi –
volutami. Z předu bývala vsazená deska po které jsou v podstavci otvory. Pod ní je reliéf okřídleného planoucího srdce. Ve
vrcholu podstavce jsou hlavičky andílků. U paty podstavce je kartuše s textem, který již značně zvětral. Vzadu uprostřed
podstavce je vytesáno A 1717. Poblíž letopočtu je monogram AT. Písmenka jsou velká jen asi 2cm.
Dvůr_Kr29

podstavec

N:50°25.109', E:15°48.865'

Dvůr Králové – podstavec, u skupiny garáží a čp. 1090, Podstavec zdobí reliéf Pany Marie stojící na návrší nad kterou se
rozevírá opona. Rámován je konzolami ukončeny spirálovými závitnicemi. Zatím je bez křížku pro který je připraveno držení.
Podstavec byl opravený r.2008
Dvůr_Kr30

podstavec

N:50°25.201', E:15°49.520'

Dvůr Králové - sloupek pro obrázek vysoký 1,9m stojí u silnice při výjezdu z města na Žireč v křoví za potrubím nedaleko čp.
48. Může se jednat o pozůstatek křížové cesty.
Okres Trutnov

Verdek

PSČ 544 01

německý název: Werdeck

Obec tvoří západní předměstí Dvora Králové.
Verdek_01

podstavec
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Verdek_01

podstavec

Podstavec křížku u čp. 257 s modlitbou v češtině: O vy všichni , kteří jdete cestou pozorujte a vizte je-li bolest vaše jako bolest
má!
Verdek_02

kříž kamenný

Kamenný kříž při silnici na podstavci u chalupy čp. 64. Text modlitby je v češtině, avšak silně naruš. Jednalo se o biblický verš.
Na podstavci jsou reliéfy P.Marie a sv. Jana Nepomuckého. Křížek stojí těsně u kamenné zídky nedá se tedy zjistit případné
věnování na zadní straně podstavce.
Verdek_03

kříž kamenný

Hřbitovní kříž je stíněn a narušován tujemi. Podstavec je ozdoben reliéfem P.Marie a hlavičkami andílků. Text je v češtině: O
požehná panno Synem svým, nás samé svému Synu poručuj, Synu svému nás obětuj. Socha byla postavena od manželů
Františka a Anny Brdečkových L.P. 1873 . Obnoveno 1906
Verdek_04

socha kamenná

Před bývalou školou památník padlých za 1. světové války. Na podstavci je 13 českých jmen. Památník z hořického pískovce se
sochou mistra Jana Husa vytesal sochař čeké moderny František Bílek v r. 1923 dle návrhu akad. Sochaře Máry. Z předu text:
Milujte se a pravdy každému přejte. Pomník stojí v zahradě u mateřské školky.
Okres Trutnov

Těšnov
přírod. a tech. zajímavosti

Těšnov01_02

PSČ

0

N:50°27'28.452",E:15°46'3.407"

Bílá Třemešná - Přehrada Těšnov je pohádkové vodní dílo s hydroelektrárnou na řece Labi. Přehrada byla postavena v letech
1910-1919, je nejstarší svého typu ve střední Evropě a od roku 1964 je to chráněná technická památka. Hráz a přilehlé stavby
jsou zbudovány z kejklonských kvádrů (šestiboké kameny těsně přilehající). Hráz je v základech široká 37m a v koruně 7,2m ,
41m je vysoká a 224m dlouhá. Plocha nádrže je 58,6ha, začíná pod Debrným a je cca 8km dlouhá. Hloubka u hráze je 28m,
obsah činní 9,17mil.m3 .
Okres Trutnov

Žirecká Podstráň

PSČ 544 04

německý název: Leuten

Obec 6 km východně od Dvora Králové.
kaplička-výklenek,ochranná kaple

ŽirečPodstráň01

N:50°24.545', E:15°50.783'

Dvůr Králové - Žirečská Podstráň - kaplička zděná omítnutá s proskleným výklenkem pro obrázek. Je zachovaná v dobrém.
Stojí u staré roubenky na křižovatce polních cest.
ŽirečPodstráň02

kříž kovový

N:50°24.468', E:15°50.560'

Dvůr Králové - Žirečská Podstráň - křížek s reliéfem P.Marie. U paty podstavce německý text. Vzadu Erichtet von Ehelegatin
Frtanz und Anna Paulitseke aus Leiten N 16. Jul 1878. Podepsán kameník J. Paty in Keniginhof. Opraven soukromou osobou r.
2008.
ŽirečPodstráň03

ostatní

N:50°24.413', E:15°50.110'

Dvůr Králové - Žirečská Podstráň - boží muká s nikou. Pískovcový podstavec je cca 2,7m vysoký. Hlavice ve vrcholu má z
předu niku pro sošku a z boku má mělké vlysy pro obrázky ve vrcholu je křížek. Sloupek je již málo stabilní. Najdeme je za
kravínem u chalup při horní cestě. Vzadu jsou iniciály JM a rok 1853
ŽirečPodstráň04

kříž kamenný

N:50°24.601', E:15°49.669'

Dvůr Králové - Žirečská Podstráň - kamenný křížek v zahradě domu čp.146 na začátku spodní cesty Žirečské Podstráně za
letištěm. Křížek je již v značně zvětralém stavu, podstavec ještě drží i když německý text modlitby je rovněž zvětralý.
- - - Konec sestavy - - -
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