Výletová trasa a její památky

www.trutnovsko.net

Vojáček Karel

Oblast 14a
Popis trasy č. 14a
Doprava na kole
Vlčice → Čermná → Chotěvice → Kateřina → Pilníkov
Projížďka přírodou. Ve Vlčicích u kostela odbočíme kolem sochy Jana Nepomuckého polní cestu na Čermnou obec s původní
dřevěnou architekturou. Průjezdem celou obcí se dostaneme na odbočku do Chotěvic ve kterých je několik drobných
zajímavých památek. Ke konci obce proti restauraci je odbočka k býv. osadě Kateřina nyní rekreační zařízení s vyjížďkou na
velbloudech. Z vrcholu je nádherný výhled na celé Krkonoše. Z Kateřiny se vydáme k blízké osadě Nové Domky kde
odbočíme na Pilníkov do kterého se dostaneme táhlým sjezdem. Celodenní výlet.
Okres Trutnov

Vlčice
výměra ha: 1975

obyvatel: 429

německý název: Wildschütz

PSČ 542 41
Nadm. výška: 375

Obec leží 5km západně od Trutnova. První zmínka o vsi Vlčice se uvádí roku 1355, kdy patřila manu Trutnovského hradu
Ulmanovi z Neules. Mezi dalšími významnými majiteli panství byl v 15. st. vladycký rod Zilvárů, kteří zbudovali hrad
Břečtejn, Albrecht z Valdštejna v 17. století, Schwarzenberkové a rod Theerů. Posledním soukromým vlastníkem velkostatku
byl Bedřich Reimann, který po první pozemkové reformě ČSR v květnových dnech skončil sebevraždou. Po roce 1945
obhospodařovaly statek státní organizace. Na zámku pobýval J.A.Komenský a bohatá zámecká knihovna mu vnukla myšlenku
sepsáni Didaktiky Magna.
N:50°34'51.995",E:15°48'28.716"

tvrz, zřícenina

Vlčice - Horní Vlčice trosky hrádku.
Břečštejn01_2

tvrz, zřícenina

N:50°35'1.145",E:15°49'41.946"

Vlčice - zřícenina hradu Břečštejn. První zmínka pochází z roku 1455. Zmiňuje se o nově založeném hradu Břečštejnu. Později
zvaném Silberštejnu, na němž seděl Mikuláš Zilvár, kterému patřila i sousední obec Vlčice. Po zničení hradu Švédy v 17. století
zůstala zde již jen zřícenina. V 18. století zříceninu nový majitelé zpevnily a osadily osmibokým altánkem, který byl v horní části
dřevěný. Zřejmě proto dostal hrad nový název Břečtejn (Prkenný hrad) z původního Silberstein (Kamenný hrad).Zřícenu hradu
navštívil K.H. Mácha a zakreslil si ji do svého památníku z cest. Po r. 2000 se obbjekt stáva turisticky bezpečnější.
Břečštejn-Hrádeček 2007_0820

dům či chalupa

Vlčice - Břečštejn-Hrádeček. Rekreační chalupa Václava Havla.
Vlčice - Janský Dvůr 01_1

kříž dřevěný

N:50°33'12.64",E:15°47'35.944"

Vlčice - Na polní cestě od zámku mezi Vlčicemi a Čermnou po 2,2 km nedaleko hájenky je dřevěný 1m vysoký křížek.
Připomíná smrt rogalisty Ing. Aleše Kutíka, který tragicky zahynul 2.5.1998. Stranou křížku je startovací rampa pro rogala odkud
v osudný den odstartoval, poblíž Svobody nad Úpou mu praskla spěra křídla.
kaplička-výklenek,ochranná kaple

Vlčice01

N:50°34'7.1",E:15°49'5.5"

Vlčice - kaplička v ostré zatáčce při výjezdu z obce na Horní St. Město.
Vlčice02

kostel

N:50°33'41.8",E:15°49'13.0"

Vlčice - kostel svatého Vojtěcha biskupa a mučedníka.
Z původního gotického kostela z doby po roku 1365 je zachováno obvodové zdivo a klenba presbytáře. Loď má klenbu
renesanční z let 1560-80. Na starý hřbitov se vchází pozdně gotickou brankou z 2. poloviny 17. století. Brána kostela se
zbytkem opevnění pochází ze 14. století.
hřbitovní pomník

Vlčice03

N:50°33'40.3",E:15°49'19.3"

Vlčice - empírová hrobka pozdějších majitelů panství stojí na hřbitově při kostele. Hrobka má po stranách vstupních dveří sochy
truchlících žen a ve štítu rostlinné girlandy.
přírod. a tech. zajímavosti

Vlčice04

N:50°33'38.7",E:15°49'20.6"

Vlčice - brána ke kostelu s pamětní deskou na J.A.Komenského.
Vlčice05

kříž kamenný

Vlčice - křížek proti čp. 226 ze 7.6.1892 od sochaře A.Lukeše z Nové Paky, donátor je uveden vzadu:Wenzel und Katarina
Ulrich. Přední text z na bílé vsazené desce:Was soll das kreuz, dass hier am Wege sleht? Es soll dem Wanderer der vorüber
geht. Das grosse Worl des Trostes sagen. Das kreuz wird dich zum himmel tragen.
Vlčice06

kříž kovový

Vlčice - odbočit u kapličky, kříž proti čp.112 s reliéfem Očistce, bez letopočtu.
Vlčice07

socha kamenná

Vlčice - renovovaná socha sv.Floriána bez letopočtu a textu , upevněn identifikační štítek 2001 asi od památkářů.
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Vlčice08

kříž kamenný

Vlčice - kříž v zahradě u čp.35 za kostelem s latinským textem. V textu jsou zvýrazněná písmena XVIC / VXIILDCVII /
VMXXXVI / IXII, (t.j. 1842) Vzadu letopočet renovace 1855. Na podstavci reliéfy P.Marie , anděla strážce a sv. Barbory.
Zdejší kostel do r.50 let 20. st. udržovaly řádové sestry, kteří bydlely na faře a pracovaly na státním statku. U nich se také
stravovaly děti chudších rodin. V noci likvidaci řádů si přijeli i pro ně. Z vyprávění starousedlíka.
Vlčice09

socha kamenná

Vlčice - Sousoší Jana Nepomuckého s anděly před Kostelem. JN se vznáší na nebeských obláčcích. Andělé nesou štíty s výjevy
ze života JN. Levý anděl drží v pravé ruce jazyk. O ostatku, který se nalezl v hrobě při exhumaci JN se dlouho věřilo, že je to
jazyk. Níž na podstavci v oválné kartuši je v textu zašifrován letopočet 1628. Vzadu rok renovace 1856. Barva, kterou sousoší
bylo natřené je skoro smytá.
Vlčice10

socha kamenná

Vlčice - Boží Trojice s P.Marií z r.1881 v zahradě čp.166, vepředu německý text částečně nečitelný asi modlitba. Zcela dole na
podstavci MARIA.
kaplička-výklenek,ochranná kaple

Vlčice11

Vlčice - proti bývalému statku přes silnici na louce kaplička. V roce 2003 byla zahájena poblíž nová výstavba RD.
Vlčice12

zaniklé objekty

Vlčice - Horní Vlčice kdysi tu nad Vlčicemi stávala kaplička stále je zakreslená v mapě. Nyní po ní v pastvinách zůstal je
kruhový kámen.
Vlčice13

zámek

Vlčice - zámek. Na zámku pobýval J.A.Komenský. Zámek se svým rozsáhlým hospodářským zázemím sloužil mezi lety 1948 1990 státnímu zemědělskému podniku zabývajícím se plemenným chovem. V devadesátých letech min. st. přešel jej získal
holandský majitel. Do té doby zámek i okolní hospodářské budovy postupně chátraly.
Vlčice14

zaniklé objekty

N:50°33'37.281",E:15°49'31.988"

Vlčice - spadlý dřevěný kříž. Leží na zemi ve skupince stromů za restauraci u kostela. Ve dřevě jsou stopy po hřebech, které
nesly tělo. Restaurace za kterou kříž stojí bývala r. 1724 postavena jako budova děkanství.
Vlčice15

kříž kamenný

N:50°34'53.291",E:15°50'0.47"

Vlčice – hlavní kříž hřbitova. Křížek má probíjení pozadí Podstavec křížku má ojedinělý sloupový tvar. Podstavec i křížek je
zdoben volutami a drobnými květinovými festovy. Křížek má probíjený střed, tím se více zvýraznilo tělo Krista. V zadu na
sloupku rok 1796.
Vlčice16

zaniklé objekty

N:50°34'0.985",E:15°49'8.459"

Vlčice - proti čp. 77 ve kterém je Základní škola a Mateřská školka zůstala po zaniklém religiózním objektu nízká kovová
ohrádka.
VlčiceZastav01

svržený-spadlý obj.

Vlčice - v lese proti zastávce vlaku spadlá boží muka s letopočtem ANNO 1718.
VlčiceZastav02

boží muka

Vlčice - 100m za zastávkou k Pilníkovu v poli před el.vedením pomníček s křížkem a výklenkem. Text: IK ANNO 1746.
(Nejlepší osvit 15-16 h.)
Okres Trutnov

Čermná u Vrchlabí
výměra ha: 929

obyvatel: 366

německý název: Tschermna

PSČ 543 77
Nadm. výška: 390

Malá víska v bezprostřední blízkosti Hostinného. První zmínka o obci je z roku 1362. Obcí procházela stará zemská stezka,
kterou ještě dnes připomínají hraniční kameny. V obci se dochovala původní dřevěná architektura z 18. století.
Čermná_Vlčice01

podstavec

N:50°33'8.3",E:15°47'8.6"

Čermná - Cestou z Vlčic na Čermnou v zahradě rekreačního objektu přenesený pomníček s výklenkem. Vršek pomníčku na
zemi. Přední text je samolepicí papír. Vzadu text připomíná r. 1866, částečně je čitelné jméno Nagel.
Čermná_Vlčice02

podstavec

N:50°33'0.7",E:15°46'47.2"

Čermná - nad Čermnou směr Vlčice. Podstavec obnovený r. 2007 s reliéfem P.Marie. U paty podstavce německý text připomíná
Kristovu smrt. Vzadu Erichtet von Wenzel a Anna NAGEL Nr.155 im Jahre 1885 (spojka "a" nikoli und). Za pomníkem výhled
na Černou horu.
Čermná01

kostel

N:50°32'57.897",E:15°46'8.473"

Čermná - kostel svatého Václava, mučedníka je novogotický. Vstupní portál kostela nese monogram AB a letopočet 1914.
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kříž kamenný

Čermná02

N:50°32'57.946", E:15°46'10.862"

Čermná03

N:50°33'47.856",E:15°45'31.037"

Čermná - kříž před hřbitovem.
socha kamenná

Čermná - sousoší korunování Panny Marie nedaleko restaurace. Sousoší korunování jenese prvky lidové práce a je z bílého
piskovce. Podstavec z červeného pískovce zdobený rostlinnými motivy nese nápis Maria a relief mnicha s mněšcem klečícího u
hrobu.
Čermná04

hřbitovní pomník

Čermná - hřbitov poblíž kostela.
Čermná05

boží muka

Čermná - chalupa s malou kaplička v části obce až za kostelem
kaplička-výklenek,ochranná kaple

Čermná06

Čermná - Rovně přes kopec do Hostinného v lese při cestě nově obnovená kaplička.
Čermná07

svržený-spadlý obj.

N:50°33'45.43",E:15°45'35.573"

Čermná - na konci obce 100m za farmou Ekomaso na honební cestě leží kameny kříž lícní stranou k zemi.
Čermná08

kříž kovový

Čermná - u čp. 70 kovový křížek na podstavci s výklenkem.
Čermná09

zaniklé objekty

N:50°34'10.712",E:15°45'11.171"

Černá - zarostlé sutiny kapličky v místě zvaném U kapličky. Po trase z Javorníku po zelené a modré dojdeme k místu U
kapličky pod Červenou výšinou. Zarostlá vyvýšenina ze sutin se nachází mezi lipami poblíž cesty cca 70m od kraje lesa. Po
odkrytí travnatého povrchu se objeví úlomky kamene a cihel.
Čermná10

boží muka

N:50°33'51.163",E:15°46'24.462"

Černá - na konci obce na rozcestí u vodojemu pod lipou jednoduchý pískovcový sloupek s výklenkem pro obrázek
Čermná11

pomník-památník

N:50°32'57.125",E:15°46'10.112"

Čermná - pomníček padlým z obce v 1. světové válce. Pomníček je umístěn v parčíku vpravo od kostela a nese padesát osm
jmen. Letopočet 1914-1918 někdo značne odsekal.
relief-obraz-dom.výklenek

Čermná12

Čermná - domovní znamení "blíženci" ve štítu domu.
Čermná-jaro_01

rozhledna, výhled

Čermná - jaro v polích cestou na Vlčice.
Čermná-jaro_02

rozhledna, výhled

Čermná - jaro v polích cestou na Vlčice.
Okres Trutnov

Chotěvice
výměra ha: 2012

obyvatel: 1000

německý název: Kottwitz

PSČ 543 76
Nadm. výška: 353

Protáhlá obec rozložená podél silnice. Leží 4km JV od Hostinného. Památky a příroda: pseudogotický kostel Petra a Pavla, fara
je renesanční, jižně od vsi je návrší s pěkným výhledem, býval zde původně gotický kostel svaté Kateřiny ze 14.století, po
II.světové válce zchátral a roku 1966 byl zbořen.
Rekreační středisko a kemp sv. Kateřina. Slučí kameny – pískovcový pás v lese nad kempem, rybník v kempu.
Chotěvice01

kostel

N:50°31'28.364", E:15°46'3.031"

Chotěvice - pseudogotický kostel svatých apoštolů Petra a Pavla z druhé poloviny 19. stol. Je na místě původního gotického z
doby před rokem 1384. Původní kostel po zásahu blesku vyhořel z 12.- 13. června 1832. Požár zničil střechu, mobiliář a pět
zvonů.
Chotěvice02

kříž kamenný

N:50°31'19.662", E:15°46'1.976"

Chotěvice - kříž u brány hřbitova. Sousoší pod křížem odpovídá Novozákonímu textu Jan 19;25 : "U Ježíšova kříže stály jeho
matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdalská." V textu na podstavci je zakódován rok postavení kříže 1812.
Chotěvice07

kříž kamenný

N:50°31'5.775", E:15°44'41.821"

Chotěvice - kamenný kříž. Ke konci obce ve stoupání v prudké pravotočivé zatáčce odbočíme vlevo. Z hrubá po 200 m stojí
poblíž čp.31 před rybníčkem kříž cca 3 m vysoký. Text: Heilige Muter mem Dricke deines Sohnes Wunder Sowier du sie haft
empfunder Tiefinmeine Selle ..eint.
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přírod. a tech. zajímavosti

Chotěvice08

N:50°31'21.814", E:15°46'7.038"

Chotěvice - renesanční fara z roku 1547 s zbytky sgrafitové výzdoby.
pomník-památník

Chotěvice09

N:50°31'18.427", E:15°46'5.181"

Chotěvice - pomník obětí I.svět.války cestou ke kostelu. Zotoven byl hořického pískovce firmou Barta a Wagner z Jaroměře.
Pomník nese 76 jmen. Odhalen byl v r.1925.
kaplička-výklenek,ochranná kaple

Chotěvice12

N:50°31'22.104",E:15°46'53.385"

Chotěvice - kaplička proti čp.199 s půlkruhovou stříškou s reliéfem P.M. u paty oltáře r.1842.
kaplička-výklenek,ochranná kaple

Chotěvice13

N:50°31.602,' ,E:15°47.601'

Chotěvice - mezi Pilníkovem a Chotěvicemi malá kapička u silnice se schody.Cedulka na dveřích oznamuje:Opraveno v roce
1994 rod. Bönisch a Havlík.
pomník-památník

Chotěvice14

N:50°31'22.718",E:15°46'55.935"

Chotěvice - pomníček s P.M. z vlevo asi 300m před přejezdem.Text : Eheleben Franz und Karoline Gaber, Jahre 1880.
Chotěvice15

kříž kamenný

N:50°31'22.419", E:15°45'43.89"

Chotěvice - křížek v zatáčce u čp.281 poblíž staré cihelny, křížek z r.1856 . Text :Johan Etrich und dessen Ehegattin Rosina
1856 sochař Jos. Kühn Fecit.
Chotěvice16

boží muka

N:50°31'0.208", E:15°44'51.686"

Chotěvice - na vrcholu stoupání při silnici boží muka s výklenkem z r.1737. Dosti nakloněná. Další text nečitelný.
Chotěvice17

socha kamenná

N:50°31'10.914", E:15°45'20.827"

Chotěvice - sousoší korunování Panny Marie ve skupině Boží Trojice. 100m vpravo uličkou za restauraci až k zadním domkům.
Kristus již nemá úplný kříž. Text byl nedávno obnoven. V podstavci podepsán J.Kuhn Oberprausnitz. Vzadu Erichtet von
Herman Heckel und dessen Ehergattin Mariane in Jahre 1898.
Chotěvice18

dům či chalupa

N:50°31'14.371",E:15°45'19.486"

Chotěvice - stará zpustlá dřevená chalupa za sochou korunování P.Marie.
Chotěvice19

kříž kamenný

Chotěvice - kamenný velký kříž 100m před zatávkou u tratě a čp.69. Na bílé desce vsazené do podstavce je modlitba. Vzadu
Erichtet von dem Ehelunten Franz und Franziska Kuhn im Jahre 1892 .
Chotěvice22

kříž kamenný

N:50°31'20.748", E:15°46'45.593"

Chotěvice - kamenný barokní kříž 50m za odbočkou na Čistou za nechráněným přejezdem tratě vlevo u zdi statku. V podstavci
hluboký reliéf P.Marie. U paty kříže lebka a had. Na rubu obtížně lze číst něco i domýšlet CVLIVIS . . . XI Josep BAUDISCH
diczeday 1795. Spodní díl podstavce zřejmě již není původní. Soudím tak podle vytesaného německého textu již né latinského a
podle stylu písma.
kaplička-výklenek,ochranná kaple

Chotěvice23

N:50°31'28.364", E:15°46'3.031"

Chotěvice - kaple východně od kostela. bez střechy a krovů (zbytky krovů leží na klenbě), klenba drží, ale uprostřed má díru (cca
30 x 15 cm), zdivo včetně trojúhelníkových štítů vpředu a vzadu do původní výše, fasáda zničena, bez okna a dveří (okno
poněkud rozšířeno), uvnitř trosky, zepředu dosti zarostlá křovím.
Chotěvice24

kaple

N:50°31'28.364", E:15°46'3.031"

Chotěvice - márnice na hřbitově rozloženého kolem kostela.
hřbitovní pomník

Chotěvice25

Chotěvice - hřbitovní pomníček socha Krista. vysoká kolem 130cm na hrobě Antona Jeschke. Zemřel 1923.
Ves Svaté Kateřiny

Okres Trutnov

PSČ 543 77

německý název: Katharinadörfel

Ves Svaté Kateřina stávala v údolí 2 km jižně od obce Chotěvice za vrchem Kateřina na němž ční k obloze vysílač. V místech
již bývalé obce je nyní pěkný autokemp. Nad autokempem v místě dalekého rozhledu, kde stojí zmíněný vysílač stávala kaple
sv. Kateřiny. V letech 1832 – 35 byla po zásahu bleskem kaple obnovena a pro špatný stav v šedesátých let 20. st. Rozebrána.
Chotěvice20

podstavec

Chotěvice - vrch Kateřina podstavec kříže mezi stromy zhruba v polovině stoupání silnice. Zpředu modlitba: Zu Dir Maria
zeurzen wir Mit Trauen alle aur zu Dir Verfehinahl nicht uns Sunder . Vzadu text: Errichtet von Franz Kühn und seiner . . .
Anna aus Katwitz Nr. 84 J.1857. Podstavec křížku 400m dále nese stejná jména donátorů.
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Chotěvice21

podstavec

Chotěvice - vrch Kateřina podstavec kříže s reliéfem P.Marie u odbočky k vysilači. Křížek býval zřejmě kovový. Text modlitby
Erichtet Dich o mildraich Jungfrau Maria Dasse es noch niemats erhort worden ist Dass Du Hmanden verlassen hattest. Der zu
Deinen Schutze seine Zuftlach nahn.Vzadu Erichtet v Franz u. Anna Kühn aus Katwitz Nr. … J. 1848. Podstavec křížku o 400m
dříve nese stejná jména donátorů.
Chotěvice26

rozhledna, výhled

Chotěvice - vrch Kateřina vyhlídkové místo.
Chotěvice27

kříž kamenný

N:50°32'8.218",E:16°6'32.636"

Chotěvice - křížek z r.1875 z bílého pískovce stojí vlevo v zahradě ve směru na Hostinné asi 100m před závorami . Mělce
vytesaný německý text z části zaniká. Vrcholový křížek je proti podstavci nesouměrně malý. Zdá se, že se jedná o pozdější
doplněk původně božích muk.
Chotěvice28

pomník-památník

N:50°31.405', E:15°45.949'

Chotěvice - pomníček Franze Flegla z Chotěvic No.71. *1824, † 1915. Pomníček míval tvar sloupové kapličky. Vrcholová
klínová část již leží na zemi. Nika pro obrázek je rovněž prázdná. Texty jsou psány německy a místy jsou slabě čitelné. Na patě
podstavce je údaj potomků o renovaci, kterou v r.1916 prováděl Anna a Josef Flegel. Pomníček se nalézá 300m nad kostelem
vlevo na okraji zalesněné roklinky.
Chotěvice29

svržený-spadlý obj.

N:50°31.550', E:15°46.610'

Chotěvice - sloupová kaplička na okraji pole. Leží čelem k zemi nejspíš ji svrhly větve stromu, který se rozrostl. V klínové
stříšce ležící stranou je relief IHS a srdce se třemi hřeby.
Chotěvice30 -Karlovka

boží muka

N:50°31'51.60"; E:15°45'36.06"

Chotěvice - Karlovka. V nejvyším místě osady pod soliterním dubem jsou boží muka s reliéfem sv. Antonína. Ve vrcholu je
jednoduchý kovový kříž. V horní klínové části vystupují písmena AN. Jinak bez textu. Vzadu je pět hlubokých a širokých děr od
střelby. Zhotovena jsou z růžového pískovce.
Okres Trutnov

Pilníkov
výměra ha: 1699

obyvatel: 1110

PSČ 542 42

německý název: Pilnikau

Pilníkov je poprvé zmiňován roku 1357 v knize o potvrzení duchovních funkcí. Brzy po roce 1371 získal Pilníkov do majetku
vladyka Ješek Zilvar. Zilvarové z Pilníkova. postupně získali řadu majetků na Trutnovsku. Roku 1514, za vlády krále
Vladislava, byl Pilníkov povýšena na městečko. Zilvárové vlastnili Pilníkov, který byl součástí panství Vlčice, až do roku 1622,
kdy byl Adam V. Zilvar potrestán, za účast na stavovském povstání. Ztratou dvou třetin majetku přišel i o vlčický statek, který
královská komora prodala r.1623 Albrechtovi z Valdštejna. V letech 1675 až 1789 vlastnili panství Schwarzenberkové. Za
jejich vlády se zdejší a okolní sedláci v roce 1775 zúčastnili nevolnického povstání. Roku 1784 byl, dekretem Josefa II., zrušen
hřbitov okolo kostela. Roku 1790 koupil vlčické panství (2 městečka a 15 vsí) lnářský velkopodnikatel Jan František Theer. V
létě 1820 Pilníkov stihl požár. V roce 1830 vznikla nová část Pilníkova zvaná Nové město. V roce 1852 koupila obec dům pro
potřeby radnice a v roce 1855 byla postavena nová škola.V roce 1914 byl do domácností zaveden elektrický proud. Posledním
majitelem byl od roku 1916 Bedřich Reimann, továrník v Prkenném Dole, který panství vlastnil až do roku 1945. Za něho byla,
v roce 1925, zahájena stavba obecního vodovodu, a v roce1929 došlo ke sloučení obcí Pilníkova a Pilsdorfu. Název Pilníkov
užíván od 1946 a zanesen do Sb. zákona r.1947. V parku pod kostelem se nachází klasicistní kašna z konce 18. století.
rozhledna, výhled

NadPilníkovem Panorama01

Panoramatický pohled na Krkonoše nad Pilníkovem pod lesem na cestě k Vítězné
rozhledna, výhled

Pilníkov01

Pilníkov celkový pohled na město.
Pilníkov02

kříž kamenný

Pilníkov - na začátku obce kříž z roku 1802, textu nečitelný vzadu u paty kříže iniciály B.M.A.S.
Pilníkov03

kostel

Pilníkov - kostel Nejsvětější Trojice původně dřevěný je připomínán již roku 1357. Beatrix Eleonora Zilvarová dala postavit v
letech 1604 - 1605 zděnou věž. V této době kostel sloužil utrakvistům. V letech 1769 až 1772 pro značnou zchátralost byla
původní dřevěná část kostela stržena a k věži postaven nový zděný jednolodní kostel podle plánů Martinelliho. Současné zařízení
kostela je z konce 18. století. Sochu - sv. Metoděje na vnějším výklenku tvořil sochař Heinrich Wagner ze Dvora Králové.
přírod. a tech. zajímavosti

Pilníkov04

Pilníkov - kostel Nejsvětější Trojice - noční snímek.
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Pilníkov05

sloup kamenný

Pilníkov - morový sloup P.Marie Nanebevzaté ve slohu vrcholného baroka s prvky rokoka. Přední latinský text na podstavci v
sobě obsahuje i rok postavení 1755. Zápis v latině vzadu na podstavci Renovováno ke cti Neposkvrněného početí blahoslavené
Marie Panny 1855. (IMMACULATAE CONCETTIO = Neposkvrněné početí) j.Kral.
Pilníkov06

socha kamenná

Pilníkov - Jan Nepomucký z r.1860 na náměstím k Chotěvicím.
svržený-spadlý obj.

Pilníkov07

Pilníkov - polní cestou za nádražím vlevo do pastvin k místu zvanému U kříže na vrcholu stoupání mezi dvěmi mohutnými
stromy leží kameny kdysi asi velkého kříže lícní stranou k zemi.
Pilníkov08

kříž kamenný

Pilníkov - za tratí u prvního domu od nádraží ve směru na Chotěvice je ve strání pěkný zachovalý kříž od A.Lukeše z N. Paky.
Errichtet von Joh. und Katharina Pauer. Anno 1890.
Pilníkov10

smírčí kříž

Pilníkov - smírčí kříž v podložné zdi kostela u silnice vedoucí do náměstí. Latinský kříž 134 x 60 cm z hrubě opracovaného
pískovce a jemně opracovanými hranami v šíři 4 cm, způsob nárožní bosáže. Levé rameno ve spodní části je poškozeno.
Pilníkov11

podstavec

Pilníkov - podstavec 100m na odbočce k Vítězné vlevo pod stromy.Vzadu:Errichtet Josef a Josefa Pauer 1873. Ve výklenku
socha P.Marie bez hlavy, pod ní modlitba již značně narušena.
Pilníkov12

kříž kamenný

N:50°32'24.302"E:15°49'50.019"

Pilníkov III. - křížek před domem čp. 309. Křížek byl pořízen majiteli domu v roce 2011. Kříž nese latinské texty: z čela " In hoc
signo vinces". Vzadu jsou další."Jezus Hominem Salvator" a "Omnia vincit amor".
rozhledna, výhled

Pílníkov-Krkonoše09

Pilníkov - pohled na Krkonoše nad Pilníkovem.
kaplička-výklenek,ochranná kaple

Pilníkov-Valdava01

Pilníkov oblast Valdava - kaple Sv. Maří Magdaleny postavená 1737, opravená 1892. V kapličce ve velmi špatném stavu leží
zbytky soch, bývala v ní studánka. Přístup: kaplička v lese 200m od cesty za potokem , po silničce k lesu, těsně před ním po cestě
doleva, vlevo na příč přes louku k posedu na kraji paseky, v témže směru pasekou dolů, přes potůček, do kopce a z kopce stojí v
houští nad druhým potokem.
- - - Konec sestavy - - -
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