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Výletová trasa a její památky

Vojáček Karel

Oblast 07a
Popis trasy č. 07a
Doprava na kole
Nové Kocbeře → Nové Záboří → Záboří → Komárov → Bukovina → Huntířov → Kocléřov → Hájemství → Starobuck
Projížďka obcemi Lesa království. Vyjedeme z obce Nové Kocbeře nad továrnou a budeme pokračovat dál na západ po
cyklotrase do Nového Záboří. Odtud do Záboří vede neznačená asi 1km dlouhá cesta. Zde se již dostaneme na silnici s
asfaltovým povrchem vedoucí do Komárova. Na křižovatce v Komárově odbočíme vpravo a po necelém 1km již vjíždíme do
obce Bukovina, která je stavebně spojena s Huntířovem. V Huntířově si povšimneme novogotického kostela před nimž je
vsazený smírčí kříž a již mírným stoupáním se dostáváme do Koclířova. Po průjezdu zatáčkou kolem kostela již vidíme
silniční odbočku na Hájenství. Na půl cestě Kocléřov → Hájenství je skrytý v lese poutní areál. Upozorní na něho autobusová
zastávka. Při přímém pokračování po silnice se dostaneme do obcí Hájenství a Starobuckéhodebrného obklopených lesem
nabízejícím řadu procházkových cestiček ticho a vůni královského lesa.
Okres Trutnov

Nové Kocbeře

PSČ 544 64

německý název: Neu Rettendorf

Nové Kocbeře - obec která se postupně rozrostla kolem textilní továrny z konce 19. století.
kaplička-výklenek,ochranná kaple

Kocbeře04

Kaplička v Kocbeři u továrny s upraveným interiérem.
Nov_Kocbeře01

kříž kovový

N:50°27´562´, E:15°51´390´,

Nové Kocbeře - křížek z r.1887 s reliéfem P.Marie u č.93 text: von Johan Rösel aus Rettendorf N 22 im Jahre 1887 und dessen
Ehegattion Wilhemina. U paty podepsán kameník J.Gottwald aus Neudorf.
kaplička-výklenek,ochranná kaple

Nov_Kocbeře02

N:50°27´692´, E:15°51´345´,

Nové Kocbeře udržovaná kaplička v dobrém stavu.
pomník-památník

Nov_Kocbeře03

N:50°27´782´, E:15°51´198´,

Nové Kocbeře - pomníček v lese pochován je ruský seržant Tomašov padl r.1945.
pomník-památník

Nov_Kocbeře04

Nové Kocbeře - pomníček devatenácti vězňů pochodu smrti 1945, kteří vyšli z Poříčí u Trutnova.
pomník-památník

Nov_Kocbeře05

N:50°34'37.831",E:15°58'42.882"

Nové Kocbeře - lesní hřbitůvek vojáků z války Prusko-rakouské r. 1866.. Pochováno je zde 18 mužů z bojů o Dvůr Králové,
kteří zemřeli ve zdejším lazaretu. Obelisk nese jména padlých. Vyšší důsojníci mají samostasné kříže. Hřbitůvek leži na kraji
lesa za tamní továrnou. Vede k němu cesta začínající nad kapličkou u továrny.
Nov_Kocbeře06

kříž kamenný

N:50°27´492´, E:15°51´3323´, v 454

Nové Kocbeře - křížek již bez těla. Stojí za humny na konci polní odbočky za čp. 93. Textz předu: O Jesu mein am Kreuse Dein
Da schlumce st. gar so Lieblich Du Dein Blick so ir off o Jesu kom. Und hringe in meim Herz uch Ruh!
Zezadu: Johan Seidl und Wilhemine aus Rettendorf am Jahre . Podepsan kameník J. Gottwald Neudorf. ( kameník z nedaleké
Nové Vsi)
Nov_Kocbeře07

ostatní

N:50°27´849´, E:15°51´180´, n.m.výška

Nové Kocbeře - Šporkův hraniční trojramenný kámen na styku tří panství. Panství Šporka, města Dvora Králové a obce Debrné.
Kolem kamene vede cyklotrasa 4117. Cesta: V pravoúhlé zatáčce na hlavní silnici obce Kocbeře je odbočka do spodní části
Nových Kocbeří. Projde se rovně až do lesa a v něm se držíme vpravo po 200m je ukazatel.
Okres Trutnov

Nové Záboří

PSČ 544 01

německý název: Neu-Söberle

Nové Záboří - rekreační osada 6 km severně od Dvora Králové.
kaplička-výklenek,ochranná kaple

11NovZáboří01_02

Nové Záboří - opravená kaplička s informacemi kde a kdy jsou bohoslužby.
Okres Trutnov

Záboří

PSČ 544 01

německý název: Söberle

Záboří - nevelká zemědělská obec 6 km severně od Dvora Králové.
Záboří01

kaple

N:50°28'50.756",E:15°49'44.905"

Záboří náves s kostelíkem.
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dům či chalupa

Záboří02

N:50°28'50.756",E:15°49'44.905"

Záboří04

N:50°28'49.659",E:15°49'42.12"

Záboří náves s hospodou.
kříž kamenný

Záboří náves - před hospodou kříž Erbaut von der Gemeinde Söberle in Jahr 1851(zřízeno obcí) Fecit J.G.Staffa (Fecit =
udělal, vytořil autorská značka na uměleckých dílech.
Záboří05

kříž kovový

Záboří křížek před křižovatkou se zastávkou v cípu louky u zříceniny domu.
rozhledna, výhled

Záboří06

Záboří - jarní krajina.
Okres Trutnov

Bukovina

PSČ 544 01

německý název: Bukowina

Bukovina - nevelká zemědělská obec 3 km severně od Dvora Králové.
Vítězná_Bukovina01

podstavec

N:50°27'50.656",E:15°48'58.026"

Vítězná_Bukovina - za křižovatkou na Dvůr Králové, Huntířov, Trutnov před chalupou č.19 podstavec pomníčku text:
ERBAUTET IM JARE. 1815 DEN 30 AUGUST s iniciálami dole po krajích I K .
Okres Trutnov

Huntířov

PSČ 544 63

německý název: Güntersdorf

Obec ulicového typu rozložená poblíž novogotického kostela. Památný strom-jasan u potoka, jehož obvod kmene měří 550cm,
je patrně největší v Podkrkonoší.
podstavec

Vítězná_Huntířov01

N:50°29'21.327",E:15°48'34.847"

Vítězná_Huntířov02

N:50°28.326', E:15°48.460'

Kocléřov - podstavec kříže u čp.58.
kříž kovový

Kocléřov - kříž u čp.271 (veřejná knihovna) nechal zřídit Johan Sturm r.1853. Restaurovan r. 2005.
Vítězná_Huntířov03

kříž kovový

N:50°28.366', E:15°48.430'

Huntířov - kříž při silnici proti kostelu. Vpravo u čp.76.
Vítězná_Huntířov04

kostel

N:50°29'21.327",E:15°48'34.847"

Huntířov - pěkný avšak nevyužívaný novogotický kostel sv. Jana Nepomuckého z let1898-1907.
Vítězná_Huntířov05

smírčí kříž

N:50°28.23´, E:15°48.23´,Nadm.výška:4

Huntířov - smírčí křížek před kostelem. Rozměry:97 x 74 x 26.
Latinský kříž z pískovce mírně nachýlený směrem k cestě. Na pravém rameni vyryt obrazec, který připomíná kuši. Kříž stojí u
kostela pod lipou.
Vítězná_Huntířov06

kříž kamenný

N:50°28'30.795",E:15°48'22.01"

Huntířov. Nově restaurovaný kříž začleněný do zdi ohrazení. Text: Vater in Deine Hende de Befele ich meinen Geist. Luk 23 ka.
Erichtet. Den 30.10.1914 (Překlad: Otče do Tvých rukou poroučím svého ducha.)
Vítězná_Huntířov07

boží muka

N:50°28.627', E:15°48.197'

Boží muka z pískovce na postraní obecní cestě v místní části Starost u čp. 295. Veškeré texty na božích mukách vystupují nad
povrch. Ve spodním dílu jsou iniciály JS a letopočet A.r.1802. Ve středním dílu nika s mřížkou. V horním oválném dílu jsou tři
hřeby a monogram IHS (= Jésús Christos). Na vrcholu je malý kovový kžík. BM jsou udržovaná.
Okres Trutnov

Kocléřov

německý název: Ketzelsdorf

PSČ 544 62
Nadm. výška: 0

Obec na vrcholové plošině Kocléřovského hřbetu. 5km severozápadně od Dvora Králové. Poblíž obce ve směru na Hájenství se
na okraji lesa nachází poutní místo Kocléřov „U studánky.
Vítěz_Kocléřov01

kříž kamenný

N:50°29'8.426",E:15°48'36.96"

Kocléřov - za hřbitovem křížek z baroka iniciály F H r.1797 obnoven asi letos r. 2003.
hřbitovní pomník

Vítěz_Kocléřov02

Kocléřov - pomník na hřbitově sv.Barbora.
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pomník-památník

Vítěz_Kocléřov03

N:50°29'14.082",E:15°48'12.825"

Kocléřov - pomník u kostela, padlým za I. sv. války.
Vítěz_Kocléřov04

kříž kamenný

N:50°28'55.995",E:15°48'20.409"

Kocléřov - na začátku obce u č.228 velký kříž z r.1859 Erbaut Alois Hammpel No 83. Dlouhý text v hlavní části špatně čitelný
jde zřejmě o německou modlitbu.
Vítěz_Kocléřov05

kostel

N:50°29'31.625",E:15°47'47.518"

Kocléřov - kostel svatého Václava. Původní gotický kostel z r.1359 v 30. válce zbořen.Znovu vystavěn jezuity 1720 koncem
18.st zbořen. Nynější je z r. 1807.
přírod. a tech. zajímavosti

Vítěz_Kocléřov06

N:50°29'15.401",E:15°48'13.989"

Vítěz_Kocléřov07

N:50°29'40.598",E:15°47'56.399"

Kocléřov bývalá fara.
socha kamenná

Kocléřov - socha Jana Nepomuckého po vjezdu do obce od Pilníkova u čp. 116. Text vzadu : Bey Der im Jahre 1808 Ent
Standenen feuersbeunst nurde auch die her des heiligen Johans von Nepomuk die her aushloze stand ein raub der Flamme von
ihned zeit am trauerten die eifrigen christen über die sen verlust bis derseble von wohlthatern hie siger gemein de zu ihrer
Freude durch die se steinernes statue wieder er setzt werde im Jahre 1819.
Vítěz_Kocléřov08

boží muka

N:50°29.278', E:15°48.026', nad m. v.48

Kocléřov - na náměstíčku před bývalou továrnou RICO podstavec po litinovém křížku. Text: Erbaut Georg Marsch 1758. Z
boku ještě jedem monogram GM a letopočet 1758.
Vítěz_Kocléřov09

podstavec

N:50°29'43.472",E:15°47'19.496"

Kocléřov - Nové Domky podstavec křížku u čp.95 z r 1883. křížek odpadl. Na spodním dílu doporučení jak se chovat, aby
člověk nalezl klid a mír v duši. Podstavec má reliéfy svatých ze všech čtyř stran, což je ojedinělým jevem.
Vítěz_Kocléřov10

kříž kamenný

N:50°29.680, E:15°47.919'

Kocléřov - kříž s tělem Krista při vjezdu do obce od Pilníkova za ostrou zatáčkou mezi borovicemi proti čp. 253. Na podstavci
reliéf P.Marie níže německy text. Bez letopočtu a jména zhotovitele.
Vítěz_Kocléřov11

kříž kamenný

N:50°29'43.472",E:15°47'19.496"

Kocléřov - kříž mimo zástavbu poblíž čp.257, stranou náměstíčka před bývalým Ricem . Latinský křížek bez těla. Na podstavci
jsou rliéfy P.Marie, sv. Václava a sv. Barbory. Níže text : Also Gott Welt gelicht gab. damit alle ap ihn glauber nicht. Verloren
gehn sondern das evige Leben haben. Joh 3B16 . Vzadu na podstavci : Erbaut am 15. august 1871 Wencel scHNEIDER Haus
No 64.
Vítěz_Kocléřov12

kříž kamenný

N:50°29.124', E:15°47.633'

Kocléřov - kříž z bílého pískovce na postranní obecní cestě nad rybníkem Bahňákem poblíž čp 118 . Věšina textů jsou z velké
části rozpadlé. Jen na boku se dochovalo sděleni : A Blaschke Bildhauer in Oberoindersdörf. Tělo Krista bylo před 40 lety
značně poškozené místním klukem.
kaplička-výklenek,ochranná kaple

Vítěz_Kocléřov13

N:50°29.126', E:15°48.373'

Kocléřov - kaple, bývalá márnice stojí 300m od hřbitova za skupinou domů, které sloužily k ubytování dělníku nedaleké
fabriky. Kaple je obklopena dřevníky je zanedbaná a slouží jako dílnička pro kutila.
Okres Trutnov

Hájemství

PSČ 544 62

německý název: Hegerbusch

Hájemství - nevelká rekreační obec 7 km severně od Dvora Králové.
Vítězná - Hajemství01

kostel

N:50°29'24.305",E:15°47'19.482"

Vítězná - Hájemství - kostel Navštívení Panny Marie "U studánky". Nové zasvěcení je Panně Marii Pomocné, současně se stal
poutním místem ochrany dosud nenarozených dětí. Poutní místo bylo budováno několik desetiletí . Na počátku jeho vzniku bylo
mimořádné uzdravení těžce nemocné paní. V r.1848 paní Tomáškové ve snu řekla krásná panna ať jde do lesa na určené místo,
kde má vyhloubit studánku je již voda jí uzdraví. Brzo na to se toto místo stalo oblíbené pro místní i přespolní poutníky a začaly
zde být budovány jednotlivé objekty:
Objekty poutního místa: - milostivá kaple z r. 1886 (vedle studny) ;- studna s letopočtem 1887; - sloup se sochou archanděla
Michaela; - křížová cesta s kapličkami; - Ježíš v Olivecké zahradě Boží hrob; - horní kostel před kterým je dlouhé schodiště.
Vítězná - Hajemství02

kříž kovový

N:50°29'26.68",E:15°46'19.761"

Vítězná - Hájenství křížek v zahradě domu čp.4. V podstavci je nika se sočkou P.M.
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Vítězná - Hajemství03

sloup kamenný

N:50°29'22.9",E:15°46'13.685"

Vítězná - Hájemství sloupek u staré hajovny vedle čp.2. Hájovna byla obývana lesním správcem od roku 1668. Střídání správců
dokumentuje zápis na sloupku. Nedaleko hájovny jsou u cesty také dva hraniční kameny pozemku označeny AB.
Okres Trutnov

Starobucké Debrné

PSČ 544 01

německý název: Altenbuch-Döbernei

Nevelká obec na okraji lesa Království.
St.buc.Debrné01

kaple

N:50°28'36.486",E:15°45'47.055"

Starobucké Debrné - kaple Božského Srdce Páně.
St.buc.Debrné02

boží muka

N:50°28'37.233",E:15°44'56.787"

St.bucké Debrné - zděná b. muka s proskleným vlisem.
St.buc.Debrné03

kříž kovový

N:50°28'43.158",E:15°45'1.904"

St.bucké Debrné - křížek z r. 1849 u čp. 116
St.buc.Debrné04

kříž kamenný

N:50°28'39.521",E:15°45'6.007"

St.bucké Debrné - křížek z na křižovatce kousek při čp. 178. Dole na podstavci německý text vztahující se k události kříže.
Vzadu. Franz a Katarina Neumann 1849. Vzadu další jména.
St.buc.Debrné05

podstavec

N:50°28'48.26",E:15°45'13.934"

St.buc.Debrné u posledních domků ve směru ke Kocbeři vpravo podstavec křížku bez letopočtu mezi stromy u čp. 187.
Okres Trutnov

Komárov

PSČ 544 01

německý název: Komar

Komárov - nevelká zemědělská obec 4 km severně od Dvora Králové. V polovině obce při silnici stávala kaplička se sochou
PM. Přibližně v 60.letech min. století ji majitelé pozemku, na kterém stála, zbourali. Kaplička je dosud zakreslována do map.
Vítězná - Komárov bez záznamu památky.
Okres Trutnov

Nemojov
výměra ha: 815

obyvatel: 506

PSČ 544 61

německý název: Nemaus

Rekreační obec nad Labskou přehradou Těšnov při okraji lesa Království.
Nemojov 01

kříž kamenný

N:50°28.010', E:15°45.609'

Nemojov - kříž v boční ulici před hájovnou. Tělo ukřižovaného je z litiny. Středový díl z předu je zdobí náznak edikuly s
kovovým reliéfem P. Marie a rytinou božím okem. U paty podstavce je text: Am Abend wie am Morgen. Unter Arbeit unher
Sorge. In der Freude in dem Schmerz. Lenk zum Kreuz das fromme Herz. Bez podpisu a letopočtu.
Okres Trutnov

Vítězná

PSČ 544 62
Nadm. výška: 450

Rozloha 25,5 km2, všechny části obce mají 1310 obyvatel.
První zmínka pochází ze 13 století o tvrzi v Kocléřově. Ve středověku patřilo území obce šlechtě z Rychnova , nebo Žireckému
klášteru. Přelom 19 a 20 století první textilní továrny v Kocléřově a Záboří, které se počátkem 20 století rozrostly na tři, z nichž
největší bylo Rico. Nejvyšší počet obyvatel byl zaznamenán v roce 1880 -1900 a to 4500. Z toho nejvíce lidí obývalo Huntířov
– 1700 a z 99% bylo tvořeno obyvately německé národnosti. V roce 1930 bylo území administrativně rozděleno na Kocléřov,
Hájemství, Huntířov, Kousky, Bukovina, Komárov, Záboří, Nové Záboří a Jánská studánka. Po roce 1945 došlo k odsunu
německého obyvatelstva a nastal příliv českých osadníků. V roce 1950 byl jejich počet 1853. Samotná obec Vítězná vznikla v
roce 1961 spojením pěti osad – Hájemství, Kocléřova, Huntířova, Komárova a Záboří. Nachází se v Podkrkonoší, v nadmořské
výšce 450 až 500 m, na rozloze 25,5 km2, z čehož polovinu území tvoří lesy. Pro své postavení uprostřed lesů a klidný
charakter je hojně využívaná jako rekreační oblast. Nově bylo v obci vystaveno Sportcentrum s přilehlou hospůdkou a
ubytováním. Součástí komplexu je tělocvična, posilovna, sauna a školní jídelna. Spolu s vylidňováním vesnice nastal i úpadek
řemeslných živností a ze tří továren doposud pracuje jen jedna v Kocléřově.

- - - Konec sestavy - - -
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