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Oblast 13a

Staré Buky  → Dolní Žďár → Dubový Dvůr → Horní Žďár

Projížďka tichými obcemi a přírodou. Začínáme na křižovatce v Dolních St. Bukách projedeme pod kostelem a kolem býv. 

zámku v Prostřední St. Bukách. Za mimi začne mírné stoupání na Dolní Žďár. Zde pod kostelem  asi 300 m je odbočka na 

polní neznačenou cestu do osady Dubový Dvůr, přes kterou již vede modrá značená  tur. cesta. Po této cestě se lze dojet do 

Nového Záboří my však z ní odbočíme na neznačenou cestu do obce Horní Žďár - Výšinka, kde vyjdeme u Restaurace na 

silnici Trutnov  - Dvůr Králové.

na koleDopravaPopis trasy č. 13a

Dolní Staré Buky PSČOkres

Nadm. výška: 470

542 43Trutnov

Zemědělská obec .

německý název: Nieder-Altenbuch

kříž kamenný

Staré Buky - kamený křížek v zahradě u čp 24. Na podstavci s reliefem P.Marie dole text Gelobt sei Jsus Christus a stranou 

podepsán Joh. Rufs Pilnikau. Vzadu letopočet 1867.

St_Buky06 N:50°32´151´,  E:15°51´041´

kříž kamenný

St.Buky - Kříž kousek od č.3 z r.1896 , zřízen od  Franz  Sturm aus Weigeledorf  No21 nebo 81, okolo reliéfy  sv. korunování 

P.Marie, sv. Josef , Jan Křtitel. Křížek je  10m v louce u domu.

St_Buky10

kříž kovový

St.Buky - Na křižovatce u čp. Starobucká 381 pomníček s kovovým křížkem na vrcholu. Sochař Jul. Jafi nebo Jati Pilníkov. 

Kolem pomníčku kamenná ozdobnáý ohrádka. V r.2007 byl kovový křížek zrestaurován.

St_Buky11

Prostřední Staré Buky PSČOkres

Nadm. výška: 470

542 43Trutnov

Zemědělská obec 5km jihozápadně od Trutnova. Bývalý zámek slouží jako správní objekt statku: Dominantou obce je kostel 

svaté Anny stojící na kopečku nad obcí. Poblíž letní rekreační areál Dolce ráj rybářů.

německý název: Mittel-Altenbuch

zámek

St.Buky - bývalý zámek.

St_Buky_031

kostel

St.Buky - kostel svaté Anny. Původně gotický kostel ze 16.století byl přestavěn roku 1692, 1755 a 1802 a věž r. 1836.. Loď je 

plochostropá. V presbytáři bývaly nástropní malby z roku 1802. Po obvodě vně zdi náhrobky ze 17 století.

St_Buky01

kříž kamenný

St.Buky - kříž před kostelem text málo čitelný bez letopočtu.

St_Buky02

hřbitovní pomník

St.Buky - Po vnějším obvodě kostelní zdi náhrobky ze 16 století.

Na některých uveden letopočet arabskými číslicemi 1544 na jiných v latině M.DIXXXVI ( já bych to četl jako 1501 30.6.)Na 

jiných rok1573 a 1614.

St_Buky03

hřbitovní pomník

St.Buky - pomník v kryptě pod zákristii.

St_Buky04

hřbitovní pomník

Staré Buky - kříž na hrobě hřbitova přibližně 2m vysoký.

St_Buky05

kříž kamenný

St.Buky - Křížek  na křižovatce u čp.77 zarostlý v bezu text:  Erichtet von Franz und Frantizska WICK 1895 Es dient als ein  

Friedhof Kranz für unsere viergehrben viegelibie + Eltern. Tělo Krista již bez noh.

St_Buky07 N:50°31´632´,  E:15°51´754´

kaplička-výklenek,ochranná kaple

St.Buky - Stará zpustlá kaplička proti čp.61, byla opravena v roce 2004.

St_Buky08 N:50°31´678´,  E:15°51´710´

kaplička-výklenek,ochranná kaple

Staré Buky - Kaplička na odbočce do Dolců opravena r. 2005. Dřevo kříže prošlo dlouhou poutí. Poprvé kříž zdobil kapli české 

menšiny v Bendlově ulici v Trutnově.

St_Buky09
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pomník-památník

St.Buky - proti odbočce k Dolcům, pomník padlým v I.svět. válce.

St_Buky12

podstavec

St.Buky - 100m před  býv. Zámkem se odbočí vlevo u čp.32 projde kolem 2 domků vzhůru do polí asi po 800m před vrcholem 

mezi silnými stromy je silně narušený pomníček kovový kříž již byl opřený o pomník. Reliéf madony vsazený do pomníku je již 

popraskaný a viklá se. Přední text:Otreus Christenherz Hör auf zu Klagen; von Jesu lerne, den Kreuz geduldio tragen Befrachte , 

was der  Herr dich  gelitten Als er dein Heil den Sieg am Kreuz onstritten. Stranou podpis : Joh Rufs. Text vzadu:  Erichtet von 

den  Eheleuten Josef u. Anna Fiedler Nr. 8 im Jahre 1868.

St_Buky13

socha kamenná

Staré Buky - socha Jana Nepomuckého instalovaná podzim 2005 u levého schodiště ke kostelu. Z předu text:ANO 1715-D-15-

MAI-HAB-ICHGOT-UND DEMH: IOHANI-U.NEPOMUK-ZV. ERENWIEAUCHMEINER-SEELEN-ZUMBESTENDISE-

STATUA-AVERICHTEML-ASEN:JOHAN-STEIN:GEBURTIG VON LÜBEK.  Ze zadu text : Übertragen im jahre 1845.

St_Buky14

rozhledna, výhled

Staré Buky - výhled přes rekreační oblast Dolce na Krkonoše.

St_Buky15

Dolní Žďár PSČOkres 544 66Trutnov

Kostel svatého Jana Křtitele.

německý název: Nieder-Soor

kostel

Dolní Žďár - kostel svatého Jana Křtitele. Pustý a více jak 20 let nevyužíván. Histor. hodnotný,  vystavěn v pozdně gotickém 

stylu r. 1602. Zvon  nese nápis "Jasným hlasem vzdávám díky Bohu a lidem připomínám jejich smrtelnost". Před kostelem je 

kříž z roku 1812 a z renovovaný památník obětem I. světové války.

Dol_Žďár01

dům či chalupa

Dolní Žďár - fara prodána koncem 80 let 20.století.

Dol_Žďár02

podstavec

Dolní Žďár - Jirský Důl -  podstavec bez litinového kříže. Dole na podstavci Das Kreuz prangrt auf dem Erdbull des Zeichen des  

Sieges!  Vinzenz u.  Anna Bürkert 1853. (Tento kříž ozařující Zemi je znamením vítězství.) Z předu reliéf Panny Marie. Z obou 

boků podstavce reliéfní mřížka.  Před rokem 1945 v této oblasti stálo mnoho domů. Nyní zde není skoro jediný.

Dol_Žďár03 N:50°30´783´, E:15°52´195´

pomník-památník

Dolní Žďár - památník padlých 1.světové válce z obcí Dolní Žďár (17mužů) a Horní Žďár (29 mužů). O pamítník odhalený 18. 

srpna 1926 se zasloužil Spolek zasloužilých vojáků. Výzdoba byla d . Po roce 1950 byl památník poničen a obnoven 2006.

Dol_Žďár04 N:50°29'29.061",E:15°52'28.06"

kříž kamenný

Dolní Žďár - před kostelem liliový kamenný kříž s tělem .  V dolní části německý text hlásá, že kříž nechal zřídit  Franz Langer 

12 Juni 1812.

Dol_Žďár05 N:50°29'29.061",E:15°52'28.06"

kříž kamenný

Dolní Žďár - ke kříži stojícímu vysoko ve stráni nad silnicí vedou schody.Text z čela  kříže nám německy říká že jej zřídil Franz 

Scharf s manželkou a dětmi 1884. Mezi středním a dolním dílem podepsán kameník Wagner. Dole na podstavci je již z části 

narušený text z půlky nečitelný. Jsou zde i dírky se zapuštěnými kolíčky které vypovídají, tento text byl kdysi překryt jinou 

deskou, která se již nedochovala.

Dol_Žďár06 N:50°29'53.5",E:15°52'10.2"

sloup kamenný

Dolní Žďár - Na odbočce k Dolnímu Žďáru stojí pískovcový sloup s vytesanými prohlubněmi pro obrázek.

Dol_Žďár07 N:50°29.2' , E:15°52.9'

Dolní Žďár - Dubový Dvůr PSČOkres 544 66Trutnov

Maličká osada 2km západně od obce Kocbeře ležící na silnici Trutnov -  Dvůr Králové. Rekreačně a pastvinářsky využívaná.

německý název: Eichelhof

přírod. a tech. zajímavosti

Dolní Žďár - Dubový Dvůr pohled na osadu.

13DubovýDvůr01

kaplička-výklenek,ochranná kaple

Dubový Dvůr - kaplička. Do r. 1901 zde stával jen dřevěný kříž. Než byla kaplička se zvoničkou u rybníčku postavena. V r. 

2012 byla kaplička opravena.

15DubovýDvůr02 N:50°29.638´,  E:15°51.086´,
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socha kamenná

Dubový Dvůr - korunování P.Marie od E.Botha Trautenau bez letopočtu.

18DubovýDvůr03 N:50°29.666´,  E:15°51.184´,

rozhledna, výhled

Dubový Dvůr - pohled na Krkonoše.

Krkonoše20

Horní Žďár PSČOkres 544 66Trutnov

Horní Žďár - nevelká zemědělská  obec 7km SV od Dvora Králové.

německý název: Ober-Wölsdorf

kaplička-výklenek,ochranná kaple

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_Výšinka01 N:50°28.831', E:15°52.427'

kříž kamenný

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_Výšinka02 N:50°28'56.376",E:15°52'30.399"

smírčí kříž

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_Výšinka04 N:50°28.399´, E:15°52.248´,nadm.výška:

podstavec

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

Štěpánka

H_Žďár_Výšinka05

Horní Staré Buky PSČOkres

Nadm. výška: 470

542 43Trutnov

Zemědělská obec.

německý název: Ober-Altenbuch

kříž dřevěný

Horní St. Buky -na lesní cestě  mezi Střítěží a Horními St. Buky poblíž usedlosti  Hainova Dvora (Hainhof) stojí obnovený kříž. 

Dřevěný kříž s jetelovým ukončením ramen je upevněn na 1m vysokém šestibokém pískovcovém sloupku ukotveném v 

základové desce.

St_Buky16 N:50°31.0' , E:15°54.0'

kříž kamenný

Horní St. Buky - kříž je ve 3/4 H.St.Buků. Střední díl zdobí portál s ozdobnými hlavicemi v jehož středu je reliéf P.Marie. Dole 

vedle jmen zřizovatelů byly z předu dvě fotografie. Vztyčen byl 6. novembra 1914.

St_Buky17 N:50°31'19.4",E:15°52'45.5"

kříž kovový

Horní St. Buky - Křížek bez textu úplně na konci H.St. Buků. Železný kříž obnovrn horní kamený díl silně zvětralý.

St_Buky18 N:50°31´3.87",  E:15°53´11.6",

 -  -  -  Konec sestavy  -  -  -
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