Výletová trasa a její památky
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Vojáček Karel

Oblast 11a
Popis trasy č. 11a
Doprava na kole
Hajnice → Horní Žďár → Kohoutov → Kladruby
Na projížďku obcemi a osadami se zachovalo dřevěnou architekturou. Tentokráte jsme do Hajnice přijeli blíže její střed z
odbočky nad Novým Rokytníkem. Při vjezdu od obce odbočíme vlevo. Hajnice jistě zaujme uskupením domků a roubenky u
kostela a řadou drobných památek. Na konci Hajnice v její části Příbytek můžeme dále pokračovat po silnici na Horní Žďár,
nebo zde odbočit vlevo a lesní pěšinou projet do H.Žďáru na Výšinku. Odtud po 1km se dostaneme na odbočku do
Kohoutova a jeho části Kladrub.
Okres Trutnov

Hajnice
výměra ha: 3172

obyvatel: 897

německý název: Haindorf (Deutsch-Prausnitz)

PSČ 544 66
Nadm. výška: 589

Hajnice je táhlá obec leží 8km jihovýchodně od Trutnova. Vytváří jí několik osad. Jednou z nich je Hajnice, která vznikla za
trutnovského purkmistra Haina.Největší vsí byla Německé Brusnice, ve které již v roce 1260 stála kaple. Přívlastek německá ji
odlišoval od Brusnic pod Zvičinou. Společný název Hajnice nesou od r.1946. Nad obcí na Liščí hoře se vypíná vysilač na
vrcholu nevelká osada kde dřevorubců a výrobců brousků.
Významné objekty obce: Kostel sv. Mikuláše, roubené domy, pískovcové sousoší Kalvárie, Ústav soc. služeb pro mentálně
postižené.
rozhledna, výhled

Hajnice_LiščíVrch01

Hajnice - pohled na Lyščí vrch s vysílačem. U kraje lesa objekty ústavu sociální péče.
relief-obraz-dom.výklenek

Hajnice_LiščíVrch02

Hajnice - na cestě pod Liščím vrchem u kraje lesa odpočínkové místo s křížkem na stromě.
Hajnice_LiščíVrch03

kříž kamenný

Hajnice - Lyščí vrch - kamený křížek u prvého domku Podstavec bez textu a letopočtu.
relief-obraz-dom.výklenek

Hajnice_LiščíVrch04

Hajnice - Lyščí vrch - tato část obce na Lyščím vrchu byla založena zhruba před dvěmi sty lety při tehdy rušné obchodní cestě.
Pozdější rozvoj se tomuto místu vyhnul a tak osada si zachovala své převážně dřevěné roubenky. Obyvatelstvo osady se živilo
dřevorubectvím, tkalcovství, prací v lomu a výrobou brusných kamenů. Po obou stranách cesty vedoucí středem osady obec u
příležitosti 200. výročí založení osady nechala opětně vztyčit dřevěné sloupové kapličky s obrazy čtrnácti svatých pomocníků.
Kapličky jsoi věrnou kopií původních. Jen původní dřevořezby svatých pomocníků nahradily papírové obrázky papírové
obrázky. Ke vzniku kapliček se váže historka o formanovy který přecenil sílu svých koní a pocenil náročnost terénu.
Hajnice_LiščíVrch05

kříž dřevěný

Hajnice - Lyščí vrch - Původní 6m dřevěný kříž u posledního domku nedávno nahradil novým křížem vlastník tohoto domku
Hajnice_Přebytek01

kříž kamenný

N:50°28'945",E:15°53'272"

Hajnice - Přebytek kříž u silnice před čp.59. Na podstavci reliéfy J.Nepomuckého, P.Marie a Floriána. Text: Wem eirm Leid und
Schmerz bedroht zu Dir flehn Dann lasz Herr in banger noth uns Frost und Rettungt sehn. Erbaut im Jahre 1883 v. Florian u.
Katharin Patzak.
kaplička-výklenek,ochranná kaple

Hajnice_Přebytek02

N:50°28'49.978",E:15°53'19.931"

Hajnice - Přebytek. Ke konci obce Hajnice v části Přebytek je křížek u kterého vede kolem čp.59 cestička do pole, asi po 200m
dojdeme k nepatrné zatopené roklince u keré je pod třešní malá sloupová kaplička. V sloupu kapličky je vlis St. Maria. Možná, že
v milulosti se tu pořádaly Mariánké jarní poutě. Nyní je to však smutné zapomenuté místo.
kaplička-výklenek,ochranná kaple

Hajnice_Sovinec01

Hajnice - Po turistické cestě ze St.Buků na Dubový dvůr, za posledními domky vpravo do lesa a strmou cestou vzhůru. Po vyjiti
z lesa na pastvinách asi po 1km lze po cestě postupně vidět dvě kapličky, jedna v troskách druhá je nově obnovovaná. Do roku
1901 na jejich místechstával prostý dřevený kříž.
kaplička-výklenek,ochranná kaple

Hajnice_Sovinec02

Hajnice - Po turistické cestě ze St.Buků na Dubový Dvůr, za posledními domky vpravo do lesa a strmou cestou vzhůru. Po
vyjeti z lesa na pastvinách asi po 1km lze po cestě postupně vidět dvě kapličky, jedna v troskách druhá je nově obnovovaná v
r.2004.Do roku 1901 na jejich místech stával prostý dřevený kříž.Starší foto je fáze před opravou.
zvonice - zvonička

Hajnice01

Hajnice - hranolová věž postavena na přelomu 15. - 16. století. Obrannému charakteru věže napovídá značná tloušťka zdiva.
Jediný dochovaný zvon odlitý 1559 nese nápis "Léta 1559 lit za urozeného pana Jana leníka z Koldina hejtmana na Náchodě".
Celková obnova věže v letech 1930 a 1995.
23. února 2015

Stránka 1 z 4

Hajnice01

kostel

Hajnice - Brusnice farní kostel svatého Mikuláše, biskupa. Barokní kostel z let 1754 - 64. Počátkem 19.st. přestavěn. Opravený v
letech 1930 a 1998. Hranolová věž postavena na přelomu 15. - 16. století. Obrannému charakteru věže napovídá značná tloušťka
zdiva. Jediný dochovaný zvon odlitý 1559 nese nápis "Léta 1559 lit za urozeného pana Jana Jeníka z Koldina hejtmana na
Náchodě". Celková obnova věže v letech 1930 a 1995. Kousek od kostela roubený dům u něho socha korunování P.Marie.
přírod. a tech. zajímavosti

Hajnice02

Hajnice - bývalá fara u kostela.
Hajnice03

kříž kamenný

Hajnice - Kříž u zdi hřbitova.
Hajnice04

socha kamenná

Hajnice - kousek od kostela roubený dům u něho socha korunování P.Marie.
Hajnice05

kříž kamenný

N:50°29'328", E:15°55'086"

Hajnice - Brusnice nově restaurovaný a umístěný kříž v r. 2005 u autobusové zastávky bývalého st. statku nyní Kamion servis. Z
předu kříže text "Vezmi svůj kříž a následuj mne". Vzadu německý text "Zřízeno obcí 1885". U paty podstavce podepsán
Wagner Heinrich Koniginhof.
Hajnice06

kříž kamenný

N:50°29'171",E:15°54'113"

Hajnice - Brusnice kříž v předzahradě chalupy čp. 120 asi 10om od hasičské zbrojnice ve směru na Ždár.
Hajnice07

podstavec

N:50°29'204",E:15°54'268"; nmv 482

Hajnice - Brusnice - zlomený křížek z červeného pískovce proti hasičské zbrojnici asi asi 200m od kostela.U paty text: Durch
Schmerzen um Jesu willen gehtman zur eurgen here lichkeit.Bez letopočtu.
Hajnice08

kříž kamenný

Hajnice - Brusnice kříž asi 200m od odbočky cesty na Liščí horu po pravé straně v břehu mezi dvěma stromy. Kříž je ze dvou
druhů pískovců. Podstavec z bílého a kříž s tělem Krista z červeného. Na podstacci Text: I.R.S.A. 1772 oněco níže 1834. Vzadu
Renovort 1921 v F.R.
Hajnice09

socha kamenná

Hajnice - Brusnice - Jan Nepomucký u kostela. Vzadu text Übersetzt im Jahre 1874.
Hajnice10

kříž kamenný

N:50°29'13.351",E:15°55'2.576"

Hajnice - Brusnice - kříž v louce za bývalým st. statkem. Text: Mensch fall nieder auf die Knie und bete deinen Heiland an 1839.
Heiland = (Spasitel, Vykupitel). Vzadu na spodním podstavci J.T.1936
Hajnice11

kaple

Hajnice - Brusnice - kaple na hřbitově.
rozhledna, výhled

Hajnice12

Hajnice - Brusnice - celkový pohled v pozadí Liščí vrch s vysilačem.
Kýje01

kříž kamenný

Hajnice - Kýje při silnici z Hajnice na Nesytu u odbočky vlevo do pole na Westernový ranč je v tujích kříž v zadu text Errichtet
1924 von Josef und Wilhelmina Hanusch. Z předu modlitba: Ihr Kreuze ist Heit! Erivacht die Seele täuechandem Träume
Getztsich der Schmerzim tauslichen Raume Eile zum Kreuze in Tänen und Schmerz Vom Kreuze tesset Dir Heil In das Herz.
Na podstavci signatura Spatenka Trautenau.
Kýje02

kříž kamenný

N:50°29'321",E:15°56'491"

Hajnice - Kýje u odbočky na Maršov u Úpice křížek z roku 1872 (bílý pískovec), opěrná zeď se bortí.Tělo Krista bez hlavy a
chodidel.
V textu čitelné Erbaut am 15.Mai. 1872 Ignaz u. Therezia Baudisch aus Kaile. Na podstavci reliéfy sv. Ignác z Loyoly v mešním
rouchu, P. Maria a vpravo sv. Terezie Veliká v karmelitánském oděvu s knihou.
Kýje03

socha kamenná

Hajnice - Kýje Jan Křtitel v odbočce na Trutnov u čp. 192. V r.1896 jej nechal pořídit Johan Fiedler. Z předu německá modlitba.
Do r. 1999 míval u nohou ležícího beránka než ho odsekali zloději.
kaplička-výklenek,ochranná kaple

Kýje04

Hajnice - Kýje kaplička v odbočce na Trutnov.
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Kýje05

kříž kamenný

Hajnice - Kýje křížek z roku 1898 u čp. 200. Text u paty: Erichter von Wenzel und Anna Borschke. Ze zadu částečně čitelná
jména a rok.
Kýje06

kříž kovový

N:50°29'369",E:15°55'182"

Hajnice - Kýje vpravo od odbočky na Trutnov křížek litinový vedle čp.196 . S reliéfy na podstavci, z čela korunování P.M. U
paty podstavce letopočet 1879.Vzadu: Ein Andes Kendes Jh.Baudisek 9.5.1879.
Okres Trutnov

Horní Žďár

PSČ 544 66

německý název: Ober-Wölsdorf

Horní Žďár - nevelká zemědělská obec 7km SV od Dvora Králové.
kaplička-výklenek,ochranná kaple

H_Žďár_Výšinka01

N:50°28.831', E:15°52.427'

Horní Žďár - Výšinka - kaplička. Do roku na jejím místě stával 1895 větrný mlýn. Po dvou letech byla na jeho místě postavena
kamenná kaplička Svaté rodiny.
H_Žďár_Výšinka02

kříž kamenný

N:50°28'56.376",E:15°52'30.399"

Horní Žďár - Výšinka - Křížek asi 300m pod kapličkou při silnici, proti čp. 66 zřízený von Franz a Therezia Mohorn in jar
1851. Fecit Joh. Staffa.
H_Žďár_Výšinka04

smírčí kříž

N:50°28.399´, E:15°52.248´,nadm.výška:

Horní Žďár - smírčí kříž. Pískovcový kříž s hlavou nachýlenou vpravo a svěšeným pravým ramenem. Na levém rameni je vyryt
malý křížek. Kříž je pod dvěma buky za bývalou hájovnou před osadou Výšinka při silnici ze Dvora Králové n. L. na Trutnov
vpravo.
LEGENDA:Kříž původně stál na místě, kde došlo ke smrtelnému úrazu při těžbě dřeva. Později byl přemístěn za hájovnu.
Rozměr: 114 x 106 x 22.
H_Žďár_Výšinka05

podstavec

Horní Žďár - Výšinka zajímavě zpracovaný sloupek při silnici s vyříznutým křížkem. Připomíná autohavarii 26 letého Marcela
Štěpánka
Okres Trutnov

Kohoutov
výměra ha: 1080

obyvatel: 230

PSČ 544 66

německý název: Koken

Kohoutov je připomínán v roce 1473. Osadu založili pravděpodobně Slované . Původní dlouho užívaný název osady byl
Kokotov, z něho se vyvinul německý název Koken. V blízkém okolí jsou dva Nesytské rybníky a Rabišský rybník.
V roce 1751 v Kohoutově ustanoven místní učitel, který vyučoval v soukromém domě. Roku 1786 byla v obci postavena
jednopatrová školní budova s kaplí. Poté co vyrostla nová dřevěná škola byla stará škola s kaplí přestavěna na kostel, ten byl
rozšířen roku 1882. Fara je z roku 1800. Výstavba kamenné školy byla zahájená v roce 1856. Položil jej patron školy , hrabě
Mořic Špork. Budova německé obecné školy byla dokončena 1858. Kohoutov byl součásti špitálního nadačního panství
Hradiště. Po roce 1880 se v Kohoutově rozšířilo košíkářské řemeslo. K významným Kohoutovským rodákům patří Jan Schmidt
narozený r. 1835 byl profesorem vídeňské konzervatoře , ale byl také znám jako hudební skladatel. Kostel uprostřed obce, je
zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie.
přírod. a tech. zajímavosti

ChoustHKašparH01

N:50°26'13.25",E:15°54'5.307"

Na Kašparově hoře – mezi Kohoutovem a Ch.Hradištěm stávala kaplička při cestníku. Nyní hromada sutě zakrytá spadlým
listím. Kříž z klacků označuje místo.
kaplička-výklenek,ochranná kaple

Kohoutov_Zákoutí01

N:50°27'1.925",E:15°56'40.818"

Kohoutov - Zákoutí osada za Běluní s dvěmi domky. Roku 2005 nově restaurovaný křížek. Podstavec zdobí reliéf kalicha pod
baldachýnem. Dole málo zřetelné Obnoveno 1903
Kohoutov01

kostel

N:50°26'.983",E:15°54'.638"

Kohoutov - kostel Nanebevzetí Panny Marie. Barokní podobu dostal po přestavbě r.1786 z původní školní kaple pocházející z
r.1752. Nad vstupním portálem je letopočet 1822 kdy byl rozšířen o zvonici a sákristii.
dům či chalupa

Kohoutov02

N:50°26'58.33",E:15°54'37.019"

Kohoutov03

N:50°26'58.256",E:15°54'38.26"

Kohoutov04

N:50°27'35.688",E:15°53'34.972"

Kohoutov - bývalá fara z roku 1800.
socha kamenná

Kohoutov - Jan Nepomucký u kostela.
kříž kamenný

Kohoutov - Schreiberův kříž stojí při silnice mezi Novým Kohoutovem a Kohoutovem. Památka zrestaurovaná v roce 2010
Občanským sdružením Kohoutov.
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Kohoutov05

kříž kamenný

N:50°27'17.198"E:15°54'0.538"

Kohoutov - Válečný křížek z r.1915 u čp. 33 s litinovou P.Marii v podstavci.
pomník-památník

Kohoutov06

N:50°27'12.285",E:15°54'1.586"

Kohoutov - Justův kříž. Proti Ronaldovu pekařství cestička k domkům čp.40 a 45 mezi nimi je pomníček s oválnou bílou deskou
.Podle málo zachovalého textu vzadu je z r. 1923. Zboku jméno sochaře A. LUKES , ÚPICE.
Kohoutov07

boží muka

N:50°27'11.465",E:15°54'2.965"

Kohoutov - Boží muka u lípy. Proti Ronaldovu pekařství cestičkou k domkům čp.40 a 45 a dál po cestě 150m do pole mezi
stromy. Rozpadlá na 5 dílů lžela na zemi a čekala na ruce restaurátorů. Památka obnovena v roce 2011 Občanskýmé sdružením
Kohoutov. Po stranách reliéfu kříže jsou monogramy IE. Nese letopočet 1803.
Kohoutov08

podstavec

N:50°26'52.955",E:15°54'57.782"

Kohoutov - Formanský kříž. Při silnici na Vyhnánov 300m za Kohoutovem podstavec kříže bez textu. Od něho 300m do pole
jsou boží muka.
Kohoutov09

boží muka

N:50°26'53.052",E:15°54'57.784"

Kohoutov - Boží muka v poli. Přístup od silnici na Vyhnánov po 300m je podstavec bez textu. Od něho 300m do pole jsou asi
3m vysoká boží muka . K nim lze přijít i od hřbitova. Sloupek je zdoben reliéfy střapců ve vrcholu mají vlysy pro obrázky. Tato
památka je z roku 1791 svým tvarem i reliéfy je velmi zajímavá. Podobné střapce jsou božích mukách u lípyna památce z r 1803.
Kohoutov10

kříž kamenný

N:50°27'20.892",E:15°54'50.106"

Kohoutov - Urbanův kříž. Asi 200m za hřbitovem k lesu zrestaurovany byl r.2005. Původní sochař J.Wagner Jaroměř &
Königinhof. Vzadu text: Erichtet von Johann und Marianna und Josef Urban im Jahre 1903.
Nad_Kohoutovem01

kříž kovový

N:50°26'.577", E:15°54'.630"

Kohoutov - Celbův kříž nad obcí při cestě do Ch.Hradiště před lesem podstavec s reliéfem P.Marie nad podstavcem beránek a
kovový křížek. Rok zřízení1906. Zboku jména Celba Mil, Eipel. Památku zrestaurovalo r.2011 Občanské združení Kohoutov.
Nad_Kohoutovem02

kříž kovový

N:50°26'34.785"E:15°54'37.911"

Kohoutov - křížový kámen. Je doměnka, že pochází ze sedmileté války po roce 1750. Kámen s reliéfem kříže je vysoký 0,7m.
Umístěn je poblíž Celbova kříže. Křížový kámen je zmíněn v místopisu učitele Boruwky z Choustníkova Hradiště - vydaného
kolem r.1900. Nově byl kámen nalezen zahrnuty v zemí při rekonstrukci Celbova kříže.
Okres Trutnov

Kohoutov - Kladruby

PSČ 544 67

německý název: Kladern

Osada s romantickým středem obce 1km východně od Kohoutova.
kaplička-výklenek,ochranná kaple

Kladruby01

N:50°26'27.52",E:15°55'22.665"

Kladruby - střed obce s kapličkou. Kaple Nejsvětější Trojice z r. 1820.
Kladruby02

kříž kamenný

N:50°26'27.52",E:15°55'22.665"

Kladruby - kříž ve středu obce před kapličkou. Křížek zřízen obcí Kaderin r.1896 oprava z r.1926.
Kladruby04

socha kamenná

N:50°26'27.52",E:15°55'22.665"

Kladruby - socha Panny Marie pomocnice.
Kladruby05

kříž kamenný

N:50°26'33.152",E:15°55'37.149"

Kladruby - po cestičce na Harcov a Brzice od cestníku 700m k lesu vlevo v 50m v poli u křoví zachovalý křížek zcela bez textu.
Kámen je kombinovaný z bílých a červených dílů.
- - - Konec sestavy - - -
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