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Oblast 06a

Velichovky → Vilantice → Chotěborky → Sedlec → Miřejov → Lanžov → Dubenec

Z lázní Velichovky na pranýř v Lanžově. Zahájíme ve Velichovkách projížďkou lázněmi a historickou části obce. Pokračovat 

budeme po silnici na Vilantice ve kterých odbočíme vlevo do roztomilé malé obce Chotěborky s řadou památek. Vrátíme se 

zpět do Vilantic a odbočíme vlevo na Sedlec, kde na návsi soustředěných je několik drobných památek. Pokračujeme na 

Lanžov obec s význačnou historickou památkou a  na konci Dubence již z dálky vidíme širokou báň věže kostela.

na koleDopravaPopis trasy č. 06a

Lanžov PSČOkres 544 53Trutnov

výměra ha: 793

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

obyvatel: 191 německý název: Lanschau

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.

Lanžov01

socha kamenná

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.

Lanžov02 50°23.201', 15°45.642'

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.

Lanžov03

kaple

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

Králové.

Lanžov04

kříž kovový

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

Lanžov05

ostatní

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

Lanžov06

boží muka

Lanžov -  cestník za Lanžovem na křižovatce k Miletínu. V hlavici jsou reliéfy Kristova umučení a letopočet 1684. Na spodním 

podstavci střídají reliefy druhů ovoce.

Velehrádek01 50°23.397', 15°45.360'

Vilantice PSČOkres 544 55Trutnov

výměra ha: 492

Zemědělská obec na jižních hranicích okresu Trutnov.

obyvatel: 184 německý název: Wilantitz

rozhledna, výhled

Vilantice - alej břízek v jarním slunci.

Vilantice01

kříž kamenný

Vilantice - kříž na křižovatce od Dubence. Kříž z českými texty. Z předu: pojďte ke mně kteříž v světě v slzách těžce pracujete, 

pojďte já vás občersvím. Takto drahý pán náš volá, Jeho hlasu, kdo odolá? Pojďme k němu  s křížem svým.  ( Z českého 

kancionálu)  Vzadu věnování: Ze skroVšené zbožnostI kV křÍžI a VtrpenÍ IežÍše KrIsta Iakož I pro spasenÍ sVé I roDIny 

postaVILI přesVaty I VÍtězný štÍt tento manželé VoLfoVI.

Vilantice02 50°21.766', 15°47.842',

socha kamenná

Před Vilanticemi cca 300m na cestě od Hustiřan vlevo, v poli socha P.Marie v těhotenství. Text: Já jsem Neposkvrněné Početí. - 

Pod ochranu Tvou  se utíkáme svatá Boží Rodičko. - Za skroušené zbožnosti a k uctění Neposkvrněného Početí blahoslavené 

Panny Marie jakož i pro spasení duše své i své rodiny postavil roku 1894 Václav Volf z Vilantic č.1.

Vilantice03
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socha kamenná

Vilantice – socha Jana Nepomuckého stoji v ohrazení v horní části obce při obecní cestě nad rybníkem.  Z textu podstavce lze 

jistit, že sochu nechal postavit soused z Vilantic po ztrátě syna Jana roku 1866.

Vilantice04 50°22.063', 15°46.943',

socha kamenná

Vilantice – památník osmnácti padlým za 1. světové války zhotovil F.V.Vomáčka z Vojic. Památník nechala obec r.2008 

zrestaurovat.

Vilantice05 50°22.079', 15°46.680'

Chotěborky PSČOkres 544 55Trutnov

Jižní hranici Podkrkonoší tvoří  hřbet s osadou Chotěborky. Návrší s kostelním komplexem je bezlesé, a proto se odtud nabízejí 

pěkné výhledy. Ve středověku významná ves Chotěbořice zanikla, přečkal jen kostelní areál, zatímco dnešní osada Chotěborky 

(spadá pod obec Vilantice) byla založena ve 2.pol. 18. století. Zdejším slavným rodákem byl významný barokní skladatel a 

přítel Mozartův E. X. Dušek, jeho odkaz každoročně připomíná série koncertů "Hudební léto na Chotěborkách".

Gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie připomínaný. Kolem kostela hřbitov obehnaný zdí s kamenným  portálem s reliéfem. 

Pozdně gotická dřevěná zvonice polygonální s vysokou jehlancovou střechou. Obelisk svatého Jana Nepomuckého z doby 

kolem roku 1730. Na návsi mariánský sloup.

německý název: Klein-Chotiebor

kostel

Chotěborky  - Původně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie připomínaný 1348 a zbarokizovaný v 18.století zařízení pochází 

z doby kolem roku 1700.

Chotěborky01

hřbitovní pomník

Chotěborky - ke kostelu a na hřbitov se vchází kamenným  portálem s reliéfem Nanebevzetí Panny Marie z r.1740. Do hřbitovní 

zdí je vsazeno jedenáct znakových náhrobků ze 16. století. Nejstarší z r.1546.

Chotěborky02

zvonice - zvonička

Chotěborky dřevená zvonička u kostela.Ke zdejšímu gotickému, později barokizovanému, kostelu Nanebevzetí Panny Marie 

přiléhá velký hřbitov ohraničený kamennou zdí. Ve zdi areálu, hned vedle zajímavé barokní brány, stojí pozdně gotická dřevěná 

polygonální zvonice. Konstrukce je zajímavého a málo rozšířeného podtypu Zvonice je dole osmiboká, nad boční střechou 

hranolovitá se zvukovými okny po celé šíři stěny výklopných okenic. Velmi vysoká stanová střecha je  kryta šindelem, znovu 

pokládaným v roce 2001.Zvony jsou dva, ale zbytky závěsů hovoří o tom, že tu ještě v minulém století visely zvony čtyři. Ten 

velký (průměr 107 cm, výška 85 cm) určuje stáří zvonice minimálně rokem 1576, kdy byl pro ni ulit královéhradeckým 

zvonařem Adamem Tarabou. Druhý zvon je malý a poměrně nový po rekvizicích z 1. sv. války byl ulit u firmy Buřil a Riss v 

Kuklenách roku 1928. Zvoní se na velký zvon každodenně v poledne a potom v neděli v 7,30 před mší svatou.

Zdejším slavným rodákem byl významný barokní skladatel a přítel Mozartův E.X. Dušek. jeho odkaz každoročně připomíná 

série koncertů "Hudební léto na Chotěborkách".

Chotěborky03

přírod. a tech. zajímavosti

Chotěborky -  Obelisk svatého Jana Nepomuckého z doby kolem roku 1730.  Fara zde existovala již v 12. století.

Chotěborky04 50°21.593', 15°47.312'

socha kamenná

Chotěborky - socha Krista Dobrého pastýře nedaleko kostela.

Chotěborky05 50°21.607', 15°47.343'

kříž kamenný

Chotěborky - kříž pod lípou na odbočce z Vilantic. Kříž nese tělo Krista. V podstavci v mělké nice je reliéf  P. Marie. U paty 

podstavce je báseň málo častá v naši oblasti: Kdokoliv s bolestí kráčíš cestou tohoto života, tvář svou hořkou slzou smáčíš a v 

tvém srdci tesknota:  O sem pohleď duše čistá a viz  na Kříži tu Krista pak tich kráčet budeš dále Boha za vše chválit stále. 

Vzadu Postaveno nákladem obce Vilantice a Chotěborky  r.1888. Z boku je podpis kameníka J. Kuhn Hor. Brusnice. Křížek 

prošel nedávno opravou.

Chotěborky06 50°22.081', 15°49.681'

přírod. a tech. zajímavosti

Chotěborky - domek ve kterém se 8.12.1731 narodil český skladatele F.X. Dušek přátel W.A.Mozarta. Pan Dušek žil později v 

Praze na Bertramce .

Chotěborky07

Sedlec PSČOkres 544 53Trutnov

Osada na okraji hranice okresu Trutnov 3 km severně od Velkého Vřešťova. Na návsy pár drobných památek.

německý název: Sedletz

socha kamenná

Sedlec - Jan Nepomucký u Rybníka . U paty sochy text,   pravá strana: " Prvního nákladu  Jiřího Haka R. + 1817" ;levá strana"  

Oroduj za nás  sv. Jane Nepomucký, abychom  hodny bily zaslíbeny Krystowy." ; čelní strana: " Ke cti a chvále gest tento sv.Jan 

Nepomucký přeložený r. 1843 nákladem obce Sedlecké.

Sedlec01
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pomník-památník

Sedlec - Pomníček padlým vojínům 1914 - 18.

Sedlec02

Miřejov PSČOkres 544 53Trutnov

Miřejov - rozvíjející se obec poblíž Velkého Vřešťova.

německý název: Mirschejow

pomník-památník

Miřejov - v zatáčce ve středu obce je malý sloupový pomníček s trnovou korunou. Text na něm:" Zde tragicky zahynul 25.II. 949 

Josef Chládek. Sladké srdce Mariino budiž moji spásou."    Josef Chládek se narodil r.1922. a s rodiči žil na statku v nedaleké 

osadě Červený Dvůr.

Miřejov01

kříž kovový

Miřejov – křížek na rynku v oplocence. Po stranách podstavce bývaly malované obrazy světců. U paty je český text: Tak Bůh 

miloval svět že syna svého … . Tento svatý kříž postaven nákladem obce Miřejov s přispěním  Weroniky Čapkových Léta P. 

1856.

Miřejov02 50°22.881', 15°45.432'. n.m.v.294

Dubenec PSČOkres 544 55Trutnov

výměra ha: 1214

Dubenec je táhlá obec rozložená podél vnitřní komunikace obce. Hlavní obživou obyvatel je zemědělství. V Dubenci stával již 

v roce 1229 manský statek za husitských válek roku 1421 lehla obec popelem. Z popela povstala utraqistická obec. Roku 1623 

koupil ves Albrecht z Valdštejna. Roku 1662 koupili ves Žirečtí Jesuité, kteří někdy v 18. století postavili při  silnici na 

Vilantice jednopodlažní obydlí, které se ještě dnes nazývá "Na tvrzi". V přelomu 19. a 20. století žila obec sporem o českou 

školy,  která byla nedlouho po výstavbě vypálena a opět nově budována. Do české školy docházely děti i ze vzdálených 

sousedních vesnic.

obyvatel: 689 německý název: Dubenetz

přírod. a tech. zajímavosti

Dubenec - pohled na střed obce s kostelem.

Dubenec01

kostel

Dubenec - kostel svatého Josefa. Původní kostel sv.Václava založil r.1343 Hynek z Náchoda, nejstarší zvon r.1542 měl pouze 

český nápis. Roku 1645 již dost zchátralý kostel zbořili Švédové.  Kolem r.1600 vystavěn nynější pozdně gotický kostel, který za 

působení jezuitů z nedalekého Žirče byl r.1660 přestavěn a nově zaklenut. V letech 1736-40 přistavěna věž, rozšířen a zasvěcen 

sv.Josefu. Výzdoba: od sochaře Gregor Patzak ze Žirče - sochy svaté rodiny na hlavním oltáři;  malíř Johann Gregor Russ z 

Litiče se svým synem Ignácem výmalba zdí; malíř Johan Jokel ze Žirče - ozdoby. Roku 1740 dokončena kostnice i kaple sv. 

Václava.

V roce 1746 byl kostel i věž pokryt břidlicí. Varhany z doby kolem r. 1750,

V roce 1850 zhotoveny sochy svatého Joachima a svaté Anny dvorním sochařem Mülerem, rodilým občanem ze Žirče.  Postraní 

oltáře byly rovněž zrestaurovány. 

Kostel je barokní jednolodní stavba s věží v průčelí. Ke kněžišti přiléhá na severu kaple svatého Václava, na jihu sakristie. V 

letech 1937-38 byly oltáře umělecky zrestaurovány. V průběhu let 1945 – 84 prošel kostel postupně několika nákladnými 

vnitřními a vnějšími obnovami.  Naposledy v roce 1998 byla dokončena oprava střechy kostela. Poslední farář odchází ze zdejší 

farnosti v roce 1989.

Po vnějším obvodu kostela jsou figurální náhrobky ze 17.st.

Dubenec02

kaplička-výklenek,ochranná kaple

Dubenec - kaplička na cestě od kostela ke hřbitovu. Částečně zanedbaná. Prázdná není jasné komu patří, obec ji udržuje, větší 

opravu ale nechystá.

Dubenec03

kříž kovový

Dubenec - kříž před č.18 (uFilomků) s německým textem : Zřízeno k poctě Pána Boha v roce 1881 Postavil Josef Langer z 

Dubence. Německý text: Ó Pane Bože skrze tvůj kříž a tvé utrpení jsi celý svět spasil .

Dubenec04

kříž kamenný

Dubenec - kříž mezi stromy proti hřbitovu byl postaven 15. července 1835 z vůle a na náklady Johana Tschöpa "Koželužství 

Dubenec". Postavil kameník Jo. Kachareser. Německý text pod křížem: Vy co zde přecházíte na tento obraz pohleďte.Další části 

předního textu jsou již nečitelné.

Dubenec05

kříž kovový

Dubenec - za kolářstvím asi 20m (naproti Kroupovým ) zarostlé bezem  německý text vzadu: Kříž nechal postavit Josef Patzak 

roku 1833,zrenovovat ho nechal Franz Sapouschke roku 1887.Nápis: Pochválen buď Ježíš Kristus, kříži tys pomník jeho utrpení, 

vštípí nám lásku svoji, abychom stále hříchu se vyhýbali a pamatovali jeho muka. /psáno německy/

Dubenec06
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kříž kamenný

Dubenec - na křižovatce horní odbočky k Vilanticím kříž barevně natřený s reliéfem P.Marie vzadu text staročeský málo čitelný : 

Obnoven 1880. Dole odhadem rod  Janina a Františka  ..... Künlovich.

Dubenec07

socha kamenná

Dubenec - Jan Nepomucký u zdravotního střediska č.208 , vepředu vypadlá deska s věnováním, bez letopočtu.

Dubenec08

podstavec

Dubenec - proti č.56 (naproti Liškovým) ve stráni vedou schody k podstavci nyní bez křížku , narušeno kořeny břízy, německý 

text: Erichtet von Wenzel und Theresia Machatschke aus Dubenec N57 r.1907. Nápis: Chceš Pane Bože! Nejdříve blaženě umřít, 

snaž se o boží laskavosti se ucházeti, zůstaň skromný za všech okolností, toto Tě dovede k vytouženému cíli. /psáno německy/.

Dubenec09

kříž kovový

Křížek u č.90 (proti pož. zbrojnici) vypadlá deska  ozdobeno zajímavými rostlinnými motivy.

Dubenec10

socha kamenná

Dubenec - Sv.Josef  "Na Vápence" od kameníka J.Wagnera 300m v lese zvaném "Vápenka" při cestě z Dubenece do Hustiřan. 

Nechal ho postavit v 1892 p. Josef Bauer.  Je to jediný pomník v obci na kterém je nápis v češtině i němčině. Text: Milosti nám 

vyprošuj na  Zemi, ať se jak ty skvíme ctnostmi všemi.Přimlouvej v hvězdném nebi stále, ať je s námi požehnáni Páně - svatý 

Josefe /psáno německy a česky/

Dubenec12

kříž kovový

Kříž u kostela s reliefem P.Marie na podstavci. Text : Unsere Schmerzen er selbst nahm und durch seine Wunden sind wir geheilt 

worden. Isai 53,4.5.

Dubenec13

kříž kamenný

Dubenec - kříž u fary  původně umístěn vedle Lejsků, přemístěn byl v druhé polovině 90-tých let 20. století při úpravě koryta 

potoka z "Končin" . Tento pomník byl zřízen roku 1870 Nechali ho postavit Josef u. Therezia Mach von Dubenec No. 12 

Německý text: Pomník byl zřízen na paměť našich dětí Josefa, Vincence a Anny.

Dubenec14 50.3718244N, 15.8101664E

podstavec

Dubenec – podstavec křížku  na postranní cestě odbočující ze silnice k Litiči blízko skládky  U písku.  V podstavci v mělké nice 

je reliéf  P. Marie s hadem u nohou. U paty podstavce je modlitba v němčině. Vzadu na podstavci text: Erichtet von Josef Rind in 

seinem  88 Lebensgach 1886. Pozn.(ve svých 88 letech života).

Dubenec15 50°22.280', 15°49.600'

pomník-památník

Dubenec - památník před kostelem za padlé v I. světové válce. Odhalen  byl 15.6.1924.

Dubenec15

přírod. a tech. zajímavosti

Dubenec –  kilometrovník 730  na skládce U písku při silnici k Litiči.

Dubenec16 50°22.081', 15°49.681'

dům či chalupa

Dubenec –  Barokní fara hospodářskými budovami z r. 1749. Po r. 2010 zrekonsruována na penzion s restaurací. Mezi roky 

1947 - 57  zde žila Anna Bohuslava Tomanová.

Dubenec17 50.3718244N, 15.8101664E

Velehrádek PSČOkres 544 53Trutnov

Osada 9 km jihozápadně od Dvora Králové. V osadě srubový dům.

německý název: Welehradek

Velehrádek - Bez záznamu památky.

Záborov PSČOkres 544 53Trutnov

Záborov - nevelká zemědělská obec 6 km JZ od  Dvora Králové .

německý název: Saborow

Záborov - Bez záznamu památky.

 -  -  -  Konec sestavy  -  -  -
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