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Vojáček Karel

Oblast 28c
Popis trasy č. 28c
Doprava vlak a pěšky
Královec → Královecký Špičák → Vrchová
Po tur. cestě kolem lomu na vrchol Špičáku. Za příznivé viditelnosti pěkné vyhlídkové místo.Do osady Vrchová ležící po
Špičákem se odsud dostaneme pouze po neznačené cestě.
Okres Trutnov

Královec
výměra ha: 995

obyvatel: 169

německý název: Königshan

PSČ 542 03
Nadm. výška: 579

Královec - pohraniční obec připomíná se 1289. Český název od r.1945 je volný překlad německého, který odkazuje na
královské vlastnictví pomezního hvozdu. Rodiště sochaře Emila Schwantnera. Vraní hory s nejvyšším vrcholem Královecký
Špičák 881 m n.m. Silniční hraniční přechod do Polska - Královec-Lubawka 530 m n.m..
přírod. a tech. zajímavosti

Královec01

Stará výrobní hala v antickém slohu. V roce 2006 byla zbourána.
Královec02

kostel

Královec - kostel Jana Nepomuckého vysvěcený 5.8. 1928. Zrestaurován byl v polovině devadesátých let.
Královec03

smírčí kříž

N:50°40´35.9´, E:15°58´11.3´, X: 56 16

Královec - smírčí kříž u schodiště kostela.Kamenný kříž se silnou klínovou nohou, zhotovený ze světlého hrubozrnného
pískovce, který nepochází z blízkého okolí Královce. Na hlavě a ramenech je celkem pět vrypů.
Obecní úřad kříž nechal v roce 2001 postavit u místního kostela. Chybou dělníků byl čelní stranou postaven ke zdi kostela.
Nejstarší literatura kříž umísťuje naproti škole. Později byl nalezen mezi domy čp. 41 a 42. Odtud byl z důvodu stavební činnosti
přesunut naproti hasičské zbrojnici. V říjnu 1999 byla ohlášena jeho ztráta. Později byl nalezen u domu čp. 5, kde ležel na
zahradě do doby, než jej Obecní úřad umístil na současné stanoviště.
Rozměry:140 x 67 x 35 cm, nadm.výška: 523
Královec04

kříž kovový

N:50°33´40.5´, E:15°55´12.6´

Královec - křížek poblíž býv. zeměděl. podniku a u čp.42. U paty podstavce kíže text evangelisty Jana 3, 16-21. Jména již se z
části rozpadla. Z buku jsou ornamenty s rostlinými motivy Z čela ve středu podstavce nika s hlubokým reliéfem P. Marie. Nika je
orámovaná probíjeným ornamentem rostliných motivů. Pod vrcholovým ornamentálním kovovým křížkem zůstala již jen jedna
soška ženy s korunkou mučednice a pláštem nespíš sv. Barbora.
Královec05

kříž kamenný

N:50°40'32.678",E:15°59'12.878"

Královec - středový hřbitovní kříž z bílého pískovce s reliéfem uložení Krista do hrobu. Je bez letopočtu. Z boku podpis . Křížek
již nese drobné stopy zvětrávání.
Královec06

socha kamenná

Královec - Jan Nepomucký 50m na přístupové cestě ke kostelu. Na podstavci německý textem modlitby. Památka restaurována
r.1993. Do roku 1933 zde poblíž stávala kaple, která po výstavbě kostela byla zbourána.
Královec07

kříž kovový

Opravený křížek při silnici za otáčkou autobusů.
pomník-památník

Královec08

N:50°40.742´, E:15°58.508´

Královec - za vlakovým nádražím na otáčce autobusů při silnici bývalo soustředěno několik pomníčků ve špatném stavu i
polámané nejmladší z r. 1807. Později zůstal jen pomníček r.1866 z čela a po stranách jsou reliéfy P.Marie, sv.Kateřiny a sv.
Antonína. Vrcholový kovový křížek již chybí. Pískovec nesoucí německé texty je dosti narušen. U paty pomníčku je biblický text.
Královec09

podstavec

N:50°41.207´, E:15°58.861´

Královec - křížek 100m vlevo od celnice na samé hranici. Na spodním podstavci je vytesán květinový velký nápis IHS .Nad
IHS je symbol Božího oka a dole jsou tři hřeby. Na pravém boku Erbaut Jahre 1853. Horní díl, ze kterého vyrůstá nový dřevěný
křížek, je zdoben akanty. Do roku 2006 ležel pomníček ve zlomcích na zemi. Na druhé straně od celnice je v mapě další křížek
u vodního pramene, avšak nic jsem s místním celníkem znalcem okolí nenalezl.
pomník-památník

Královec10

N:50°40'33.03"; E:15°58'24.25"

Královec - památník obětem 1.světové války 1914 - 18. Zapsáno je 33 jmen. Z některých rodin 2 až 4 jména. Památníček nechala
zhotovit obec r. 1921. Stojí při silnici 100m za železničním přejezdem.

25. února 2015

Stránka 1 z 2

pomník-památník

Královec11

N:50°40.836´, E:15°58.643´

Královec - posatacec již bez křížku. Ve vrcholu a po stranách je zdoben plastickými hlubokými reliéfy květů. Středový díl nese
text přímluvné modlitby vytesané drobným psacím písmem. U paty je text Errichtet um Ehre Gotes von Josef und Paulina
Schubert im Jahre 1875.
hřbitovní pomník

Královec12

Královec - hřbitovní náhrobek familie Schubert z roku 1912. Dle textu rodina vlastnila hospodářství. Náhrobku dominuje socha
P.M. královny, kterou představuje mladičká dívčina s dětskem. Náhrobek i s jeho dekorativními prvky nese stopy Muchovského
vzoru.
rozhledna, výhled

KrálovecLom01

Vraní hory - lom na štěrkopísky.
rozhledna, výhled

KrálovecŠpičák01

Výhled z Královeckého Špičáku.
KrálovecŠpičák02

kříž kamenný

Královec Špičák - na cestě z lomu na vrchol Špičáku označované v mapě jako křížová cesta asi po 200m dojdeme ke
kamennému kříži. Je to jediná připomínka po křížové cestě. Na troud rozpadlé dřevěné desky zastavení cesty byly složeny v
zahrádce u kříže. Krom jména sochaře J.Kühn Petzka, který působil mezi léty 1830 - 1890 na pomníčku se jiný text již
nenachází. Na těle Krista co se dalo urazit je uražené.
rozhledna, výhled

KrálovecŠpičák03_1

Vraní hory - tvoří sedm vrcholů s nejvyšším Královeckým Špičákem 880,6m. Na vrchol Špičáku vede značená cesta pro pěší i
cyklisty.
Okres Trutnov

Vrchová

PSČ 542 03

německý název: Berggraben

Obec leží ve zvlněné krajině přímo pod Královeckým Špičákem 13km východně od Trutnova. Na trase Trutnov - Královec.
Český název je volný překlad německého, oficielně je užíván od 1.7. 1947. Památky: kaplička.
rozhledna, výhled

Vrchová01

vrch Špičák
Vrchová02

kaple

Kaplička a křížek. Kaplička opravena r.2001
Vrchová03

kříž kamenný

Křížek u čp. 289 z r.1875 renovace 1995.
- - - Konec sestavy - - -
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