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První písemná zmínka o Křižanovu je až z roku 1527, kdy byla zpustlá tvrz litobořská s 
Hořičkami, Křižanovem, Chlístovem, Libňatovem a dalšími majetky zastavena Zdeňkovi 
Lvovi z Rožmitálu a Janu Krušinovi z Lichtemburka, neboť majitel panství Petr Adršpach z 
Dubé a na Náchodě (psán též jako Abršpach či Atrzpach1) nebyl dobrým hospodářem a svoje 
dluhy řešil postupným odprodáváním svého majetku. Z toho je však patrné, že osídlení tohoto 
území je staršího data, neboť v křižování dvou významných zdejších cest by byl hřích 
nevystavět minimálně jednu usedlost a jméno nějaké bezvýznamné samoty by se také sotva v 
dokumentu objevilo. Později je zde i zmiňován zájezdní hostinec, který však stál jinde než ten 
dnešní. 
 
Oba společníci později prodali rýzmburské panství, včetně Křižanova, Janovi z Pernštejna2. 
Zde je však svízel, protože některé prameny uvádějí jako datum koupě 6. června 1534, ale 20. 
díl Archivu českého čili Starých písemných památek českých a moravských sebraných 
z archivů domácích i cizích z roku 1902, redigovaný Josefem Kalouskem, uvádí v přehledu 
listin Jana a Vojtěcha z Pernštejna text, který je datován 7. června 1544, a tudíž je toto datum 
oproti jinde uváděnému roku 1534 nejspíše správné: 
 
„1544, 7. června 
 
Zdeněk Lev z Rožmitála a z Blatné a Hynek Krušina z Lichtmburka prodávají Janovi 
z Pernšteina hrady Rismburk, Skály, Adšpach, Střmen, Bystraj, Červenou Horu, tvrz 
Ratibořice, městečka Žernoví, Červenou Horu, Starkov, vsi Volešnici, Vísku, Lhotu, Všelib, 
Lhotu Řešetovu, Ratibořice, Světlou, Litoboř, Chlístov, Hořičky, Křížanov, Libnětov, 
Heřmaničky, Bystrý, Vernířovice, Skalky, Metuji, Javor, Studnice, Janovice, Zdonov, Dolejší a 
Hořejší Adršpach, Teplice, Novou Ves, Strážkovice, Hodkovice, Jívku, Chlívce, Záboří, 
Markoušovice, Vejrov, Stolín, Mstětín se vším příslušenstvím, zvláště s horami a kovy 
všelijakými, za 5500 Ss3 gr. a 450 Ss gr. českých.“ 
 
Nový vlastník však nedokázal dobře spravovat svůj rozsáhlý majetek, a tak ještě téhož roku 
prodal rýzmburské zboží Bernartovi Žehušickému z Nestajova, který zde sídlil až do své smrti 
v roce 1563: 
 
„Jan z Pernšteina prodává Bernartovi Žehušickému z Nestajova Ryzmburk, Červenou Horu, 
Litoboř, Ratibořice, Skály, Adšpach, Střmen s jinými městečky a vesnicemi. – 1544, 11. října. 
 
Jan z Pernšteina na Helfenšteině přiznal se před úředníky Pražskými, že dědictví své – 
Rysumburk, Červená Hora, zámky pusté a dvory kmecí poplužní s poplužím vysazený v plat, 
Litoboř a Ratibořice tvrze pusté a dvory poplužní pusté s poplužím vysazený též v plat, 
Žernoví, Červená Hora, městečka, domy krčmy a dvory kmecí s platem, Všelib, Ratibořice, 
Litoboř, Heřmaničky, Světlou, Vísku, Volešnici, Řešetovu Lhotu, Stolín, Chlístov, Hořičky, 
Lhotu a Křižanov, vesnice celé a dvory kmecí s platem, s dědinami ornými i neornými, lukami, 
lesy, potoky, rybníky, řekami, kurmi, vajci, robotami, ospy4, caltami, mlajny, krčmami, 
s posudním, podacími kostelními, s lidmi a sirotky osedlými i neosedlými aneb z těch gruntuov 

                                                 
1 Archiv český čili Staré písemné památky české a moravské sebrané z archivů domácích i 
cizích, Praha 1918. 
2 Václav Šrám, Okres Česko-skalický. Nástin historický, Praha 1882. 
3 Staročeská zkratka pro kopu. 
4 Ospy byly obilné desátky nebo úroky z pastvy. 



zběhlými, i se vší zvolí, což k tomu přísluší, s plným panstvím, item Skály, Adršpach a Střmen, 
zámky pusté, dvory poplužní s poplužím vysazené v plat, Starkov městečko, domy, krčmy a 
dvory kmecí s platem, Bystraj, Vernířovice, Studnice, Javor, Skalky, Jívka, Teplice, Zdonov, 
Adršpach Dolejší, Adršpach Hořejší, Hodkovice, Janovice, vesnice celé a dvory kmecí 
s platem, v Metujích dvory kmecí s platem, což tu má, s dědinami, lukami, lesy, potoky, 
řekami, rybníky, kurmi, vajci, robotami, ospy, plecemi, mákem, krčmami, posudním, 
s podacími kostelními, pivovarem, horami, doly, pustotinami, s lidmi a sirotky osedlými aneb 
z těch gruntuov zběhlými, i se vší zvolí, což k tomu přísluší, s plným panstvím, to vše, což jest 
tu sám měl a držel, tak a v témž plném právě, v týchž mezech a hranicích, v nichžto dědictví 
záleží, a také tak, jakž smlúva o to učiněná zpečetěná téhož léta ve dsky zemské vložená, též 
registra na ta oboje panství vydaná v sobě plněji svědčí a zavírají, žádného práva, panství ani 
které zvláštnosti sobě ani svým dědicuom tudíž dále nepozuostavuje, - prodal Bernartovi 
Žehušickému z Nestajova a jeho dědicuom za šest tisíc kop grošuov a padesáte kop g. 
Pražských českých úplně a docela zaplacených, a jemu toho nadepsaného dědictví dědicky 
postúpil. Zpraviti má on sám prodávající toliko před každým člověkem právem zemským, a 
zvláště před věny a sirotky, jakož země za právo má, čímž má neb míti bude, třetinú výš. Pakli 
by nezpravil cc jakož forma. Stalo se v sobotu po svatém Diviši [1544].5“ 
 
Bernart Žehušický z Nestajova a na Rýzmburce spravoval svoje panství spravedlivě a cele se 
věnoval jeho rozvoji a rozkvětu. Přesto přicházely různé problémy, z nichž největším byl spor 
se 6 sestrami z Jandorfu na Žacléři (Lukrecií Šelnberkovou z Jandorfu, Paulou, Eustochií, 
Benignou, Koradamií a Eleonorou z Jandorfu a na Žacléři) o hranice mezi grunty k Trutnovu, 
Žacléři a Abršpachu náležejícími u vsí Markoušovic a Bezděkova až pod Slavětín a skrze 
Chvaleč6. Tato rozepře byla vyřešena v roce 1558 a až na několik drobných výjimek bylo 
mezním úřadem nejvyššího purkrabství Pražského dáno za pravdu právě tomuto šlechtici. A 
čím se tato událost dotýká Křižanova? Právě z něho byli jako svědkové obesláni Jan Novák a 
rychtář Řehoř. 
 
Když tento purkrabí královéhradeckého kraje zemřel a nezanechal žádných potomků, přešlo 
rýzmburské panství na jeho strýce Jana Žehušického z Nestajova, ale období jeho vlády 
nebylo dlouhé. Po necelém roce zemřel a majetek přešel na jeho bratra Hertvíka. Ten až do 
své smrti v roce 1578 dokázal hrad opravit a přestavět do reprezentativního sídla. Jeho smrt 
dokázala vyvolat vážné rozpory, neboť o dědictví se hlásila nejen jeho druhá manželka 
Bohunka z Hustířan, ale i jeho sestry Mandaléna, manželka Adama Úlibského z Újezdce, 
Alžběta, choť Adama Bohdaneckého z Hodkova, Lidmila, žena Čertorejského z Čertorej, a v 
neposlední řadě také Jan Chuchelský z Nestajova. 
 
Problém s dědictvím byl vyřešen po necelém půlroce dohodou, podle níž rýzmburské panství 
zůstalo, včetně okolí Hořiček, sestrám zemřelého, resp. Mandaléně Úlibské z Nestajova. 
 
V těchto dobách se objevuje zmínka o Křižanovu také v souvislosti s náchodským útrpným 
právem, když byl v pondělí před sv. Antonínem 1534 mučen pro krádež jakýsi Petr Němec a 

                                                 
5 Archiv český čili Staré písemné památky české a moravské sebrané z archivů domácích i 
cizích, Praha 1902 (podle Desek Karlštejnských). 
6 Archiv český čili Staré písemné památky české a moravské sebrané z archivů domácích i 
cizích, Praha 1913. 



ten přiznal, že se svým bratrem Tomášem ukradli v Křižanově 2 cepy, boty a košili a to 
prodali krčmáři ve Velichovkách7. 
 
Roku 1582 koupila od Mandalény Úlibské z Nestajova8 dvůr poplužní Ratibořice s mlýnem 
novým nad týmž dvorem, řekou Úpou a lukami ode mlýna až k mezím náchodským, vsi 
Lhotu pod Hořičkami, Chlistov, Křižanov, Zábrodí a les Kramolnou Hedvika z Házmburka 
pro svého nezletilého syna a svěřence Jaroslava ze Smiřic, a to za 8500 kop českých grošů, 
čímž se obec dostala k náchodskému panství, což ovlivnilo její budoucí vývoj. 
 
V rámci náchodského panství patřil nejprve rodu Smiřických ze Smiřic. Život v obci v té době 
probíhal ve stylu "jednou nahoře, jednou dole". Roky prosperity se střídaly s léty neúrody, ale 
i rozmíšek mezi šlechtou a poddanými. Prvním obdobím, které narušilo chod obce, že se z 
něho obec vzpamatovávala ještě dlouhé roky poté, byla třicetiletá válka, která pro Křižanov 
neznamenala jen úbytek obyvatel i usedlostí, ale i změnu majitele, neboť Smiřičtí byli oddáni 
králi Fridrichu Falckému, což znamenalo zabavení panství císařem, který ho roku 1623 prodal 
Trčkům z Lípy. 
 
Majitelkou panství se stala Marie Magdaléna Trčková z Lípy, svými poddanými zvaná 
"Manda zlá a chtivá", která ho posléze (1628) postoupila svému synovi Adamovi Erdmanovi 
Trčkovi. V té době odevzdával Křižanov 1 kopu 27 grošů 4 ½ denáru ročního úroku, který byl 
placen o sv. Jiří a o sv. Havlu9. Po zavraždění Adama Erdmana spolu s jeho švagrem 
Albrechtem z Valdštejna v Chebu roku 1634 byly tyto statky opět zabaveny a náchodské 
panství připadlo Ottaviovi knížeti Piccolomini de Arragona, vévodovi z Amalfi, jednomu z 
velitelů císařských vojsk v bitvě na Bílé hoře. Jeho rod (1656-1673 Aeneas Sylvius kníže 
Piccolomini, 1673-1712 Vavřinec kníže Piccolomini, 1712-1742 Jan Václav kníže 
Piccolomini, 1742-1757 Octavius II. kníže Piccolomini) přinesl i další neblahou věc - tvrdou 
rekatolizaci. 
 
Za zmínku z té doby stojí zatčení křižanovského rychtáře a jeho uvrhnutí do náchodské 
šatlavy. Ale dejme slovo J. K. Hrašemu v 1. díle jeho Dějin Náchoda z roku 1895: 
 
„Ale i pánům rychtářům, zvláště vesnickým, zle se vedlo, zapomněli-li se někdy v úřadě svém 
a dopustili se nějakých „veýtržností“. Rychtář Michal Hepnar, jinak Karnaus z Křižanova, 
dlouho o tom vypravoval, co v šatlavě náchodské bylo mu zakusiti. Dopustil se kdysi r. 1624 
v úřadu svém nějakých nesprávností a „veýtržností“ a proto na jisté poručení pana Jakuba 
Špáty, úředníka panství zdejšího, zatknut a do šatlavy zdejší dán jest, kdež dlouho seděl a ještě 
dlouho by si byl poseděl, kdyby se nebyli zaň zaručili dobří přátelé jeho: Jan Hanzlíčků 
z Křižanova, Štěpán Kňourků ze Slatiny a Jan Hepnar z Litoboře a nebyli 300 kop grošů 
českých „za základ rukojemství“ složili. Teprvé potom mohl býti propuštěn.“ 
 
Významným obdobím jsou i roky 1650-1655, kdy jsou ve Skalici připomínáni 2 jezuité Jiří 
Buda a Jiří Mazenius, kteří jezdili s vojenským doprovodem po celém náchodském panství, 
vykonávali všechny církevní úkony a v neposlední řadě horlivě obraceli lid ke katolické víře. 

                                                 
7 J. K. Hraše, Dějiny Náchoda. Díl první. Od nejstarších dob až do bitvy na Bílé hoře, Náchod 
1895. 
8 Národní listy, Praha 3. září 1927. 
9 Český lid. Sborník věnovaný studiu lidu českého v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na 
Slovensku, XIX., Praha 1910. 



Samozřejmě ani Křižanov nebyl z jejich strany opomenut, takže ze seznamu zpovědního 
z roku 1654 vidíme, že svátost sv. pokání přijalo celkem 27 obyvatel Křižanova. 

 

Obec Počet 

Farnost skalická 973 
Hostinka 16 

Kleny 43 

Malá Skalice 70 

Miskolezy 65 

Říkov 66 

Skalice 294 

Spyta 29 

Starkoč 12 

Světlá 30 

Svinišťany 65 

Třebešov 68 

Třtice 33 

Vestec 9 

Větrník 13 

Zájezd 70 

Farnost hořičská 623 
Běluň 23 

Hořičky 16 

Chlístov 52 

Křižanov 27 

Lhota pod Hořičkami 70 

Libňatov 105 

Litoboř 91 

Mezilečí 125 

Proruby 45 

Újezdec 69 

Farnost boušínská 209 
Mečov 13 

Slatina nad Úpou 196 

 
Porovnání obyvatel Křižanova a okolních obcí, kteří podle zpovědního seznamu z roku 1654 

přijali svátost sv. pokání10 
 

Nejprve vymřel po meči rod Piccolomini de Arragona (1757), jehož příslušníci byli 
vyjmenováni výše a náchodské panství přešlo na Giovanniho Pompeia knížete Piccolominiho, 
                                                 
10 Pamětní kniha obce Libňatov, založená 1. ledna 1923. 



hraběte z Cellana (jinak de Villa Nuova), který pocházel z příbuzné větve a majorát na ni 
přešel díky ustanovení knížete Ottavia. Nový vlastník zemřel již v roce 1765 a jeho syn Josef 
Parille kníže Piccolomini nebyl tehdy ještě plnoletým, proto ho zastupovala Markéta Kateřina, 
rozená kněžna Caracciolli, jež byla ustanovena jeho poručnicí. 
 
Koncem 18. století se začali bouřit sedláci po celých severovýchodních Čechách. Zásluhu na 
tom neměl jen útlak ze strany místní šlechty, ale i velká neúroda v letech 1770-1771 a díky ní 
neúměrná drahota. Vždyť jen mezi červnem 1771 a červnem 1772 pomřelo hladem a na 
nemoci v celém královéhradeckém kraji na 32 960 obyvatel. Sotva minula drahota a s ní 
spojený hlad, začalo docházet ke vzájemným rozepřím mezi vrchností a prostým lidem. Došlo 
to tak daleko, že roku 1773 byly císařovně Marii Terezii předloženy stížnosti jménem "lidu od 
vrchnosti utlačovaného, v nichž prošeno o zmenšení břemen robotních." Podobně se 
zachovala i vrchnost a zaplavila císařskou kancelář stohem stížností, v nichž císařovně tvrdila, 
že zmenšení nebo zrušení roboty by pro ni bylo záhubou. Přechodným opatřením se tak stal 
zákon z 21. dubna 1774, který ustanovil vykonávání všech povinností podle starého řádu, a to 
až do doby než vzniklou při vyřeší zvláštní císařská komise. 
 
V říjnu téhož roku byla zemskou správou rozeslána jakási prozatímní pravidla uspořádání 
roboty. Mezi lidem však klíčila stále větší nedůvěra a někteří lidé začali po kraji roznášet 
zvěst o tom, že císařovna vydala patent rušící veškerou robotu, ale úředníci a vrchnost jeho 
naplnění zadržují a vše zapírají. Nejdůležitějším však byl rok 1775, kdy došlo k největšímu 
povstání poddaných v českých zemích. Hlavní postavou byl tehdy Antonín Nývlt, rychtář ze 
Rtyně v Podkrkonoší, jehož selské guberno zahrnovalo i několik sedláků z okolí Křižanova. 
Kolik jich doopravdy bylo, to se dnes již sotva dozvíme, mnoho pramenů bylo zničeno, 
některé si navzájem odporují a uvádějí rozdílná čísla, ale vzhledem k tehdejší velikosti obce, 
se mohlo jednat nanejvýš o dvě desítky místních občanů. 
 
V roce 1783 zemřel Josef Parille kníže Piccolomini a o panství probíhá tříletý soudní spor, 
který nakonec končí vítězstvím Josefa Vojtěcha hrabě Desfours, vnuka Vavřince knížete 
Piccolominiho. Jeho marnotratnost dohnala panství až k tomu, že na něj byla roku 1789 
ustanovena nucená správa. A tyto dluhy nemohl zaplatit ani jeho nástupce - František Antonín 
hrabě Desfours, díky čemuž se panství dostalo do veřejné dražby. 
 
V ní ho roku 1792 získal Petr Biron vévoda Kuronský a Zaháňský, který však zemřel již roku 
1800. Tak se majetek dostal do rukou jeho nezletilé dcery Kateřiny vévodkyně Zaháňské 
(známé kněžny z Babičky Boženy Němcové), jejímž opatrovníkem byl zprvu Josef hrabě 
Vratislav z Mitrovic. Jak napovídá dílo Boženy Němcové, kněžna byla svým panstvím 
uchvácena a dělala vše možné i nemožné pro jeho rozvoj. V této době je Křižanov s Mečovem 
cechovně přidělen k Úpici. Rozhodnuto o tom bylo na schůzi představených cechů 
z Náchoda, České Skalice a Úpice 2. července 1823 ve vrchnostenské kanceláři. Bohužel roku 
1839 umírá a panství se ujímá její sestra Marie Pavlína kněžna z Hohenzollern-Hechingen, jež 
ho obratem ruky prodává roku 1840 Karlovi Octaviovi hraběti z Lippe-Bisterfeldu, čímž se na 
náchodské majetky dostává rod Schamburg-Lippe. V témže roce je v Křižanově vyměřován 
stabilní katastr, jehož výsledkem je dodnes zachovaná katastrální mapa, zahrnující Křižanov, 
Mečov i Litoboř. Právě tehdy byla ještě většina obce tvořena roubenými staveními, kterých 
bychom tehdy napočítali 31, 3 statky byly tvořeny jak zděnými, tak dřevěnými budovami a 
zbytek byl čistě zděný. 
 
Roku 1842 se dostává do čela panství Jiří Vilém kníže Schaumburg-Lippe, ale polovina 19. 
století přináší pro většinu zdejších obcí osvobození z rukou panstva. Křižanov však nezažil 



éru samostatnosti, protože se stal po roce 1848 součástí Litoboře a jako její osada vydržel až 
do konce roku 1960. Nemohl si však úplně stěžovat, protože téměř vždy měl spravedlivé 
zastoupení v litobořské obecní radě, např. na počátku 20. století býval jedním z radních zdejší 
hostinský a řezník Josef Tuček11. 
 
Jeho katastr se v průběhu staletí neměnil, jen před sloučením s Mečovem do jednoho 
katastrálního území probíhala původní hranice s touto katastrální obcí od toku Slatinského 
potoka pod dnešním čp. 37 (parcelní čísla 1003, 874, 873), kolem tohoto domu až k čp. 26 
(180, 870, 869, 868), odtud na sever podél lesní cesty a poté po hranici lesa (1014, 1015 a 
1017) na severovýchod do polí nad lokalitami Mečovská a Barchovinská (1012, 1019, 1020, 
1021, 1022, 1023) k cestě Příčnici až do blízkosti kopce Na Příčnici (1025 a 1024), 
nacházejícího se na okraji lesa Barchovin. Takže původní katastr samotného Křižanova činil 
přibližně 1,19 km2. 
 
Počátek téhož desetiletí je také ve znamení sporu s Libňatovem o obecní cestu. Nejlépe ho 
svým popisem vystihuje libňatovská kronika, v níž čteme toto: 
 
„Spor o cestu z Libňatova na Hořičky. 
 
Libňatovští občané jezdili volně a nerušeně již od nepaměti a tedy přes 30 let z Libňatova na 
Hořičky skrze dvůr usedlosti čp. 6 v Křížanově a podle u této usedlosti stojící pazderny (na 
len) a žádali o zřízení služebnosti na dům čp. 6. Že tudy jezdili dosvědčují výslechem svědků. 
 
Josef Tilsch, předešlý držitel živnosti č. 6 v Křížanově postavil ve dvoře „šraňk“, aby po oné 
cestě žádný jezdit nemohl, lidi kteří tudy jeti chtěli bavil, jet nenechal a ji na obecní cestu 
poukázal, obzvláště, když to neznámí lidé byli, aneb se Josefovi Tilschovi škoda činila. Totéž 
činil i pan Dvořáček a jeho manželka. - R. 1841. 23/11. oznamuje justiciar Vinter „von 
Ortsgericht der Herschaft Náchod“ že uznáno bylo právem: Připouští se výslech svědků: 
Petra Tilsche, Jiřího Řezníčka z Křížanova, Adama Dytrycha a Jana Kopra z Úpice, Josefa 
Dytrycha, Frant. Záruby, Martina Řezníčka a Františka Řezníčka z Libňatova a rovněž 
protidůkaz žalovaného skrze svědky: Antonína Sochora, Bernarda Sochora, Josefa Tilsche, 
Ignáce Tilsche. 
 
Protokol, který sepsán byl v Křížanově 24. října r. 1840. 
 
Františka Dvořáčková žádala u vrchního úřadu, aby volný průjezd jejím dvorem byl 
odstraněn. Destrikční komisar Merker odebral se na místo, nalezl průjezd uzavřený 
zábradlím, protější stranu cesty u lesa oddělenou vykopaným příkopem. Ježto tato cesta dle 
udání více pamětníků je jízdní veřejná cesta, která vede z Jaroměře přes Hořičky, Křížanov, 
Libňatov a Úpici, bylo třeba uvedenou komunikaci vyslechnutím všech pamětníků zajistiti a to 
jmenovitě úpického Jana Kopra, výměnkář z čís. 81, ve věku 85 let, druhý Adam Dietrich 
majitel gruntu z čís. 179 má rovněž 75 let věku svého. 
 
Na otázku, zda oni jsou sto udati přesně, jak cesta z Jaroměře přes Hořičky, Křížanov, 
Libňatov a Úpici vede vyjádřil se Kopr tak i Dietrich, že vždy jezdili cestou z Hořiček do 
Křížanova přes Tilschův dvůr č. 6. Je to více než 50 let, kdy jsme z Jaroměřského trhu s obilím 
do Úpice jezdili. (Za Adama Dietricha a Jana Kopra podepsal Josef Libnar.) - Totéž potvrdili 

                                                 
11 Václav Kudrnáč, Úplný adresář a popis politického okresu Náchodského. Soudní okresy: 
Náchod a Česká Skalice a veškeré politické obce a osady, Turnov 1907. 



Josef Dietrich z Libňatova č.p. 60. 70 let stár, Martin Řezníček z Libňatova 65 let, František 
Záruba č. 40 z Libňatova 65 let stár, Jiří Řezníček 72 let z Křížanova a Petr Tilsch 68 let 
rychtář z Křížanova, narozený v tomto čísle 6. Pamatují, že cesta vedla dvorem a že tato cesta 
byla tu již dříve, než stála v domě č. 6 šenkovna. Protokol byl oznámen vdově Dvořáčkové, a 
byvši dotázána, zda proti těmto výpovědím něco namítá, uvedla svědka Křížanovského - 
Josefa Mertlíka, který udává cestu takto: Jsem 61 let a mohu cestu jen takto udati: Z Hořiček 
do Křížanova přes pozemky vdovy Dvořáčkové č. 6, dále mezi společnou polní cestou Václava 
Vika k rybníčku na druhou cestu proti lesu Barchoviny a k pozemkům libňatovského Jana 
Cvrčka a k libňatovským obecním pozemkům v dolní vsi. 
 
Proces vedl se dále. 
 
R. 1841. 23. srpna podal Antonín Bernard z Libňatova novou žádost o výslech svědků proti 
Františce Dvořáčkové z Křížanova č. 6. Tím prokázali obyvatelé libňatovští služebnost cesty 
z Libňatova na Hořičky dvorem usedlosti č. 6 v Křížanově, kterážto usedlost ode dávna rodině 
Tilschově náležela a Josef Tilsch tuto usedlost 23. března r. 1808 své dceři Františce a jejímu 
manželu Janu Dvořáčkovi prodal, tím tedy přes 30 let je zaknihován kup. Jan Dvořáček 
zemřel a jeho syn Franc stal se dědicem, vdova Františka do plnoletosti jeho hospodařila. 
 
11. listopadu 1840 stěžovala si Františka Dvořáčková, držitelka živnosti č. 6 v Křížanově na 
vrchní úřad v Náchodě, že obyvatelé obce Libňatova na jejím pozemku přejíždějí a když jim to 
zapověděla a postavila uzavírané šraňky, že je odhodili a že ona k této služebnosti není 
zavázána. 
 
Na toto zakročení bylo místním vyšetřováním zjištěno, že sice tato cesta netvoří žádný 
knihovní servitut usedlosti č. 6 v Křížanově, že však již bez překážky po 50 let od 
libňatovských obyvatel se používá, pročež byli vyzváni k smírnému vyrovnání vdova 
Dvořáčková, opatrovník dědice Františka Dvořáčka Václav Tilsch z Křížanova a libňatovští 
obyvatelé zastoupení svým rychtářem. 
 
Po přednesení celé skutečnosti vyjádřila se Dvořáčková s poručníkem: 
 
My tu cestu která přes grunt № 6. v Křížanově vede a skrze dvůr okolo pazderny jde pro vždy 
všeobecnému užívání odměřenou z toho ohledu nechat nemůžeme protože taková služebnost 
na tom gruntu nevázne a my ji na sebe brát nemůžeme. Že by libňatovští sousedi tu cestu jako 
veřejnou vždy užívali a již před 30 lety neb déle let bez zamezení se stalo je nepravé, a my to 
také dopustit nemůžeme. K uvarování další mrzutosti se ale uvolíme, tu cestu ještě jeden rok 
otevřenou nechat, mezi tím časem ale libňatovští sousedé nám tu služebnost, kterou sobě na tu 
cestu dělají, dokázat musejí. Kdyby se to ale nestalo, cesta zamezena navždy bude, protože ne 
veřejná ale jen pro hospodáře je. 
 
Libňatovští rychtář a konšel na to odpovídá: Poněvadž my dokázat můžeme, že se přes 50 let 
skrze dvůr a přes grunt № 6. jelo, tedy my s tím zamezením cesty spokojeni být nemůžeme, 
služebnost té cesty dokázati chceme a k tomu cíli právní cestu nastoupíme. 
 
Když další urovnání docílit se nemohlo, skončen protokol. 
 
Winter m.p. 
Scholz m.p. 
Franc Řezníček, rychtář libňatovský 



Jan Vondráček, konšel libňatovský 
+++ Františka Dvořáčková 
+++ Václav Tilsch.“ 
 
20. května 1872 byla obec spolu s Brzicemi, Mezilečím a Posadovem stižena živelní 
katastrofou. Tehdy znenadání přišlo takové krupobití, že větší část úrody byla úplně zničena. 
Na některých místech měly kroupy dokonce velikost vlašských ořechů. Tato neblahá příhoda 
měla nedozírné následky i pro samotnou přírodu, protože v zasažené lokalitě bylo zraněno 
nebo zabito mnoho ptactva12. 
 
Pozvolna mizí i místní rybníkářství, protože v historii měla obec několik menších uměle 
vytvořených vodních ploch, z nichž dnes zůstal jen rybník ve středu obce (parcelní číslo 918, 
výměra 1235 m2), ale podle rostlinné skladby se dá dodnes vytušit, kde se ostatní rybníky 
nacházely. 
 
Jediným tokem na katastru obce je dosud potok, který vytéká z rybníka a teče směrem do 
Slatiny nad Úpou a dnes je označován za počátek Slatinského potoka, i když jiné prameny 
označují za počátek tohoto toku potok, který pramení u Mečova. V poslední době stále klesá 
jeho vodnost a v některých letech je jen sezónním tokem. Podobně je na tom v současné době 
i výše zmíněný rybník, jehož hráz s odtokovým potrubím byla roku 2009 rekonstruována a 
následně bylo doděláno výpustné zařízení, aby mohl být rybník přes zimní období opětovně 
napuštěn. 
 
Koncem 19. století se začíná měnit také vzhled obce. Postupně zanikají roubená obydlí a 
nahrazují je zděné stavby z místního pískovce, např. čp. 21 pochází z roku 1874 a čp. 16 bylo 
dokončeno v roce 1890 (celková rekonstrukce s přístavbou roku 1986, rekonstrukce v roce 
2012). A dnes zde skutečně žádnou roubenku již nenalezneme. 
 
Z tohoto století také pocházejí všechny obecní pamětihodnosti (kromě hasičské zbrojnice 
z roku 1924): kamenný kříž u čp. 31 z roku 1849, kamenný podstavec s litinovým křížem u 
čp. 6 z roku 1872, kamenný podstavec s litinovým křížem u čp. 7 z roku 1880, kamenný 
podstavec s litinovým křížem u čp. 20 z roku 1886 a kaplička se zvonem z roku 1838. 

 

Rok Počet Rok Počet Rok Počet 
1829 3 1850 3 1871 1 
1830 1 1851 - 1872 3 
1831 4 1852 2 1873 3 
1832 2 1853 2 1874 3 
1833 2 1854 2 1875 3 
1834 3 1855 2 1876 2 
1835 1 1856 - 1877 4 
1836 3 1857 4 1878 1 
1837 3 1858 3 1879 2 
1838 2 1859 3 1880 2 
1839 5 1860 2 1881 3 
1840 4 1861 - 1882 - 

                                                 
12 Národní listy, Praha 24. května 1872. 



1841 9 1862 3 1883 - 
1842 7 1863 2 1884 1 
1843 3 1864 1 1885 4 
1844 1 1865 1 1886 4 
1845 - 1866 - 1887 3 
1846 2 1867 5 1888 1 
1847 3 1868 3 1889 3 
1848 2 1869 4 1890 - 
1849 3 1870 1 1891 1 

 
Počet uzavřených sňatků v Křižanově v letech 1829-189113 

 
Počátkem 80. let 19. století vypadal Křižanov takto: 
 
„7. Křížanov, ves ¾ hod. k severu od Hořiček, čítá 44 domů s 235 obyvateli katolickými; jest 
tu 1 hospoda, 2 kramáři, 1 řezník, 1 krupař a pekař.“ 14 
 
Tehdy samostatný spolkový život v obci neexistoval. Různí jednotlivci byli organizováni 
především ve spolcích mateřské Litoboře, zejm. v Hospodářsko-čtenářské besedě, založené v 
roce 1895 a mající vlastní knihovnu, a sboru dobrovolných hasičů. Neopominutelnými byly i 
korporace z jiných obcí a měst, z nichž nejvýznamnějšími byly Sbor vojenských vysloužilců 
okresu česko-skalického, jenž slavnostně posvětil svůj prapor v září 1887 pod protektorátem 
prince Schaumburg-Lippe, a Hospodářský spolek česko-skalický, který se vyvinul z 
Hospodářského spolku pro okresy náchodský, česko-skalický a úpický, tvořícího se v roce 
1878, a Hospodářského spolku pro okresy jaroměřský, králové-dvorský a česko-skalický, jenž 
vznikl odtržením o něco později a právě z něho se oddělila výše zmíněná organizace, o jejímž 
zřízení bylo jednáno 23. března 1884 na poradě rolníků v České Skalici15 a následujícího roku 
se sešla její ustavující valná schůze. Z jeho akcí, dotýkajících se obce, musíme vyjmenovat 
mlékařské kursy16 a pravidelné přednášky ze všech hospodářských oborů, zejm. však z oblasti 
rolnictví. Podobně na tom bylo i místní školství. Svoji školu Křižanov nikdy neměl a místní 
děti museli docházet na Hořičky, kde byla farní škola již v roce 1680. Jen ve školním roce 
1894/1895 jich bylo 3517. V oblasti různých sbírek a podpor však byli místní obyvatelé velmi 
činní, např. na podzim 1912 obec zaslala okresnímu výboru v České Skalici 20,15 K na sbírku 
raněným jihoslovanským bojovníkům, zatímco Mečov dal 11 K, Mezilečí 60 K, Litoboř 61,58 
K, Lhota pod Hořičkami 34,20 K a Slatina nad Úpou 21,54 K18. 

 

Rok Narození Zemřelí Rok Narození Zemřelí 
1845 10 11 1865 7 2 
1846 10 5 1866 8 7 
1847 8 11 1867 8 7 

                                                 
13 Kržižanow, Kniha oddawek, založená 1784 hořičským římskokatolickým farním úřadem. 
14 Václav Šrám, Okres Česko-skalický. Nástin historický, Praha 1882. 
15 Národní listy, Praha 19. března 1884. 
16 Národní listy, Praha 6. ervence 1887. 
17 Hořičský zpravodaj, Hořičky, srpen 2014. 
18 Národní listy, Praha 14. prosince 1912. 



1848 10 8 1868 8 6 
1849 9 4 1869 6 8 
1850 14 11 1870 10 6 
1851 8 9 1871 10 5 
1852 12 5 1872 5 6 
1853 9 8 1873 8 9 
1854 11 8 1874 7 9 
1855 6 10 1875 10 6 
1856 9 11 1876 12 10 
1857 13 17 1877 9 3 
1858 16 14 1878 7 9 
1859 12 14 1879 7 5 
1860 15 14 1880 9 3 
1861 5 16 1881 5 8 
1862 13 6 1882 16 6 
1863 16 14 1883 4 5 
1864 11 4 1884 10 7 

 
Srovnání počtu narozených19 a zemřelých20 v Křižanově v letech 1845-1884 

 
Osada měla na přelomu století také silné zastiupení ve vedení obce Litoboře. Vždy šlo o 1. 
nebo 2. radního. Na tomto postu tehdy byl hostinský a řezník Josef Tuček. V letech 1905-
1910 byla vyprojektována a nově vybudována okresní silnice Úpice-Havlovice-Libňatov-
Křížanov s odbočkou do Maršova u Úpice, která obdržela subvenci 10 000 K21. 
 
Počátkem 20. století se nejvýraznějším průmyslovým subjektem, pokud se tak dá nazvat, stala 
firma Jan Sochor, výroba lihovin v Křižanově u České Skalice. Tento závod vlastnil Jan 
Sochor ml., který však byl velmi kontroverzní postavou. 
 
Přestože pocházel z nuzných poměrů, začal podnikat. V Mezilečí založil spolek socialistů, 
tzv. sociální sdružení22. K tomu se přiřadila jeho kritika obecních i církevních poměrů a 
místního šosáctví, takže jeho činnost byla mnohým trnem v oku, a to především různým 
závistivcům a těm, kteří se nemohli smířit s tím, že se do podnikání vrhl člověk z chudých 
poměrů. To se projevilo i tím, že své výrobky musel nabízet jinde než v okolí svého bydliště, 
protože zdejší lidé ho přinejmenším ignorovali. Řadu peněz tak musel utratit za reklamu v 
tehdejších tiskovinách (Národní listy, Národní politika, Noviny Těšínské, Národné noviny), 
proto již v roce 1901 hledal nejen řádného obchodního cestujícího, ale i společníka s 
dostatečným kapitálem23. Zároveň poptával ke koupi jakékoliv množství bedniček, aby měl 
do čeho balit svoje výrobky. Přesto nezahořkl a byl též velkým vlastencem. Podporoval podle 

                                                 
19 Geburts Matrik der Gemeinde Krzižanow, založená 1843 hořičským římskokatolickým 
farním úřadem. 
20 Křížanow. Kniha zemřelých, Tom: V, založená 1785 hořičským římskokatolickým farním 
úřadem. 
21 Stavitelské listy, Praha 31. ledna 1909. 
22 Obnova, Hradec Králové 30. října 1903. 
23 Národní politika, Praha 24. března 1901. 



svých možností řadu národoveckých i popularizačních akcí, zejm. v oblasti technického 
pokroku. Koncem roku 1902 přistoupil jako přispívající člen s ročním příspěvkem 6 K do 
Českého obchodního muzea24. 

 

 
 

Reklama Josefa Sochora25 
 

Jeho podnik byl známý zejména produkcí rumové tresti, kterou rozesílal na dobírku po celém 
Rakousko-Uhersku. 1 láhev i s návodem na 5 litrů rumu přišla na 1,20 K. Kromě toho vyráběl 
jemné likéry, zvláště „lidový křížanovský“, vína, různé další tresti, éterické oleje, barvy 
(většinou šlo o barvy „jeduprosté“), voňavky a další chemické výrobky. Zde je třeba 
poznamenat, že ne všechny produkty byly jeho výroby, některé jen nakupoval a posléze různě 
upravoval nebo je jen přeprodával dále. 
 

                                                 
24 Národní listy, Praha 22. listopadu 1902. 
25 Český mechanik. Technologický orgán všech z kovu pracujících a příbuzných odvětví, 
Praha 15. října 1904. 



Často se účastnil různých hospodářských a živnostenských výstav, na nichž býval mnohdy 
různě oceňován. V roce 1903 obdržel za svoje vystavované výrobky bronzovou výstavní 
medaili na Výstavě českého severovýchodu v Hořicích26. Stejného roku získal ohlas také na 
Hospodářské, průmyslové a živnostenské výstavě v Třebíči. Jeho produkty zaujaly i 
návštěvníky Výstavy pro umění kuchařské, hostinství a odvětví příbuzná v Plzni v roce 
190427. Později však jeho činnost upadá a poslední zmínky o něm se nacházejí v tisku z roku 
1907, nejprve jde o informaci o u něj chystané dražbě železného zboží 17. července 190728 a 
později nabízí k prodeji jablka od 12 kg výše29. 

 

 
 

Další Sochorova reklama 
 

                                                 
26 Národní politika, Praha 10. listopadu 1903. 
27 Národní listy, Praha 14. července 1904. 
28 Národní politika, Praha 16. července 1907. 
29 Národní politika, Praha 24. listopadu 1907. 



Stejně jako i jinde v okolí, zasahuje do života obce 1. světová válka a s ní spojené útrapy. I 
zdejší muži nastoupili na frontu a někteří z nich byli též zraněni: Antonín Mrázek (1881, vrátil 
se jako válečný invalida)30, Václav Pich (1881)31, Jindřich Sochor (1891)32. 
 
Rozvoj obce pokračuje i po založení Československé republiky. 1. srpna 1922 byl otevřen 
hlavní sklad tabáku v Úpici, pod který byla přidělena i místní trafika. Výrazným rokem v 
novodobé historii obce se však stal následující rok, kdy byl založen místní sbor dobrovolných 
hasičů, který následujícího roku dokončil vedle kapličky Panny Marie stavbu budovy hasičské 
zbrojnice a tento krok byl pro rozvoj obce rozhodující, neboť do té doby Křižanov trpěl 
častými požáry a neexistence vlastního hasičského sboru tak měla v životě obce neblahé 
účinky, neboť než mohli dojet hasiči z okolních obcí, nezbylo z domu prakticky nic. 
Problémem bylo i nedostatečné množství vody k hašení. Dodnes tak můžeme na katastru obce 
nalézt základy několika vyhořelých domů. K výše jmenovanému musíme zmínit např. požár 
Kosařovy chalupy (6. ledna 1934) a stodoly u hostince Františka Tučka (11. září 1934)33. Sbor 
se však stal aktivním i na poli společenského života. 21. července 1929 se jeho 14 členů 
zúčastnilo hasičského sjezdu úpické župy v sousedním Libňatově. 
 
Stejně jako v minulosti, tak i po vzniku nového státu, měl Křižanov přes svoje začlenění do 
Litoboře vlastní příjmy i výdaje. Jedním z nich byl pronájem za místní společenstevní 
honitbu. O něm rozhodoval vlastní honební výbor, do něhož se uskutečnily volby např. v roce 
192534. 
 
Výrazným úkazem doby byla rozvinutá přednášková činnost, jež byla úzce spojena s již 
jmenovaným Tučkovým hostincem, např. 3. května 1936 se zde uskutečnila veřejná schůze, 
která zaznamenala mezi mladými katolíky zvýšený zájem o práci v Československé straně 
lidové35 a v následujícím roce se zde konala přednáška se světelnými obrazy o německé 
katolické mystičce Terezii Neumannové a utrpení Ježíše Krista, jež byla určena též pro místní 
římské katolíky36. 
 
Koncem 20. let se začalo s výstavbou úpského skupinového vodovodu. Členy této vodovodní 
skupiny byly obce Česká Skalice, Malá Skalice, Hořičky, Lhota pod Hořičkami, Chlístov, 
Nový Dvůr, Újezdec, Křižanov, Posadov, Vestec a Mezilečí. Ty byly na vodovod postupně 
napojovány. V polovině 30. let při stavbě úpského vodovodu se Křižanov spojil s Mezilečím a 
Posadovem a všechny tři obce požadovaly podchycení pramene Kamenná Leč. Na další 
naléhání této trojice u zemského úřadu byl v říjnu 1935 pověřen ing. Lébl, aby shlédl 
vydatnost pramene Kamenná Leč u Mezilečí. Zároveň si v březnu následujícího roku zástupci 
interesovaných obcí vyžádali u zemského úřadu, aby nevyplatil subvenci na čerpací stanice, 
dokud se nepostará skupina o to, aby veškeré připojené obce byly dostatečně zásobeny vodou. 

                                                 
30 Verlustliste ausgegeben am/Seznam ztrát vydaný 15./4. 1918, Wien 1918. 
31 Verlustliste ausgegeben am/Seznam ztrát vydaný 17./3. 1916, Wien 1916. 
32 Verlustliste ausgegeben am/Seznam ztrát vydaný 10./1. 1917, Wien 1917. 
33 Pamětní kniha obce Libňatov, založená 1. ledna 1923. 
34 Štít, Hradec Králové 26. listopadu 1925. 
35 Štít, Hradec Králové 7. května 1936. 
36 Štít, Hradec Králové 18. března 1937. 



Začalo se jednat o elektrifikaci obce37 a v roce 1929 začal obcí jezdit autobus Hořičky-Úpice. 
Nejprve jezdil dvakrát denně každý den, později byl omezen jen na 3 dny v týdnu38. 
 
Do dějin obce se však nechvalně zapsala vedle požárů, řádění mnišky v místních lesích, zejm. 
v letech 1921-1922, a kruté zimy roku 1929 i jiná neštěstí. První z nich je spojeno 
s posvícenskou zábavou v Tučkově hostinci v roce 1904, kdy se nejen strhla pranice, při které 
tekla krev, ale navíc byl 12. září téhož roku před hostincem nalezen Václav Špetla, tchán 
Viléma Špetly ze Slatiny nad Úpou, který zemřel na následky tří ran do hlavy. Tehdejší tisk 
ho dával do souvislosti s rodinou Špetlovou z Boušína: 
 
„Dozvuky posvícení v Křížanově. Letošní posvícení v Křížanově u Špice39 bylo jak náleží 
slavné, posuzuje-li se dle měřítka tamních vesnických chasníků. Byla nejen pranice, při níž 
tekla krev, ale byli také padlí. Stalo se tak vinou rodiny Š-ovy ze Slatiny, která o sobě 
vypravuje, že od roku 1848 žádný z ní nezemřel na slámě, ale každý padl ve rvačce. O 
zmíněném posvícení zůstal ležeti před Tučkovým hostincem v Křížanově občan Š. jako mrtvola 
a soudní pitvou bylo zjištěno, že byl uškrcen. Jeho syna našli v bezvědomí téměř utlučeného. 
Křížanovské posvícení bude míti tudíž letos dozvuky před porotou.40“ 
 
Tomu se zeť poškozeného rázně postavil, protože onen zabitý se narodil roku 1852, 4 roky po 
zabití loupeživých bratrů Špetlů, a byl úplně jiného původu: 
 
„Dozvuky posvícení v Křížanově. Ke zprávě pod tímto titulem uveřejněné sděluje nám Vilém 
Špetla, že „jeho tchán při rvačce v druhém případě nebyl uškrcen, neboť obdukcí zjištěno, že 
byl do hlavy třikrát předmětem udeřen a od toho následovalo otřesení mozku a následovala 
smrt“ a že rovněž ,do rodiny Špetlovy, která v r. 1848 násilím zemřela, ani nepatřil, neb se 
narodil v r. 1852, za 4 roky, a potom byl úplně jiného původu.‘ “41 

 

 
 

Výřez ze slatinské matriky zemřelých, týkající se smrti Václava Špetly 
 

Dalším kriminálním případem bylo v květnu 1932 vloupání do čp. 37, kde zloději otevřeli 
okno u komory. Ukradli odsud peřiny a 32 nově vyrobených stolních ubrusů, dosud 
spojených do jednoho kusu. Asi 200 kroků za stavením přesypali peří do jedné sypky a 
povlaky pohodili na místě. Tkadleně Pichové tak vznikla škoda 2 200 Kč42. 
 

                                                 
37 Ve Státním okresním archivu v Náchodě je uložena kniha zápisů z členských schůzí 
místního Družstva pro rozvod elektrické energie z let 1931-1940. Tehdy se jednalo o spolek 
nejen pro Křižanov, ale také pro sousední Posadov. 
38 Pamětní kniha obce Libňatov, založená 1. ledna 1923. 
39 Správně má být Úpice. 
40 Národní politika, Praha 26. září 1904. 
41 Národní politika, Praha 2. října 1904. 
42 Rozhledy, Hradec Králové 20. května 1932. 



Potřetí na sebe upozornil Křižanov v černé kronice na přelomu 2. republiky a německé 
okupace. 16. října 1939 odsoudil královéhradecký soud Boženu Netíkovou, která 24. ledna 
téhož roku ubila v Křižanově svého otce Antonína Semeráka kladivem ve chlévě. Přitom jí 
pomáhala její 62letá matka Božena Semeráková. Netíková byla odsouzena na 25 let do 
těžkého žaláře a její matka na 5 let do těžkého žaláře43. 26. dubna následujícího roku bylo 
zahájeno nové přelíčení, protože obhájci obou žen podali zmateční stížnost a odvolání do výše 
trestu, kterému Nejvyšší soud v Brně vyhověl a nařídil nové porotní přelíčení. 
 
Lidové noviny z 26. ledna 1939 tehdy napsaly: 
 
„Dcera zavraždila otce. 
 
Matka jí pomáhala zahladit stopy. 
 

hk - Hradec Králové 25. ledna 
 
Dělník Václav Netík z osady Křižanova, která patří k obci Litoboři na Českoskalicku, vrátil se 
v úterý před 17. hodinou domů z Dolan, kde byl nakoupit obilí. Šel pak naproti své 26leté 
ženě, která odešla do sousední obce pro chleba. Když se vrátili, ptal se Netík po svém 
tchánovi, 71letém Antonínu Semerákovi. Obě rodiny, starý Semerák se svou 61letou 
manželkou a její dcerou Boženou, provdanou za Netíka, bydlely ve společném domě. Na 
Netíkův dotaz odpověděla Semeráková: Stalo se něco hrozného, krávy nám udupaly tátu. 
Netík opravdu našel v chlévě Semerákovo nehybné tělo s rozbitou hlavou. Běžel proto do 
Hořiček, kde věc oznámil četnictvu. To ještě nevěděl, že udává svou vlastní manželku pro 
vraždu. 
 
Četníci hned na první pohled zjistili, že se Semerák nestal obětí neštěstí. Vyslechli domácí lidi 
a vykonali důkladnou prohlídku. Ve světnici našli zakrvácené kladívko a to jejich podezření 
jen sesílilo. V noci se přiznala Semerákova žena, že svého manžela ubila několika ranami 
kladivem do hlavy, prý v náhlém rozčilené při výstupu ve chlévě. Bylo však podivné, jak 
mohla provést svůj čin, když se pro silný revmatismus sotva pohybovala. Větší podezření 
padlo proto na dceru zavražděného, Boženu Netíkovou, která měla zakrvácený prst (říkala, že 
od pádu na kámen) a také na botě měla krevní stopy. Pod tíhou důkazů se dnes ráno po 8. 
hodině Netíková zhroutila a přiznala se, že svého otce ubila sama. Oba totiž žili ve stálých 
svárech. Když v úterý po poledni odešel Semerák do chléva uvázat krávy, šla Netíková za ním 
a po hádce a rvačce mu několika ranami prorazila lebku. Než odešla pro chléb, svěřila se se 
svým činem matce, která se zatím snažila zahladit stopy zločinu. Vinu na sebe s počátku brala 
proto, že její dcera je v osmém měsíci těhotenství. Obě vypovídaly o činu velmi cynicky bez 
nejmenší lítosti. Byly zatčeny a dány do věznice v České Skalici.“ 
 
27. dubna 1940 porota přisvědčila na hlavní otázku, zda se Netíková dopustila zločinu vraždy, 
11 hlasy kladně, avšak zároveň odpověděla i na druhou otázku, zda čin byl spáchán ve 
střídavém pominutí smyslů 9 hlasy ano. Netíková byla tedy v důsledku tohoto výroku poroty 
osvobozena a ihned propuštěna na svobodu. Její matka Božena Semeráková byla uznána 
vinnou pro navádění ke zločinu a odsouzena na 18 měsíců žaláře, z nichž měla již 15 
odpykáno vazbou, takže co nevidět byla též propuštěna. 
 

                                                 
43 Náchodské listy, Náchod 20. října 1939. 



To však nebylo jediné krušné období, jímž byla obec postižena. Nejhorší dobou se stala 
německá okupace a následné rozpoutání 2. světové války. Nešlo jen o národnostní a politický 
útlak, ale o naprostý nedostatek všeho spotřebního zboží, který se s pokračující válkou stále 
prohluboval. Hospodářské kontroly pro zemědělské dodávky byly ke konci války stále 
častější a nezůstávaly jen u převážení obilí a přepočítávání kusů hospodářského zvířectva. 
Nejhůře na tom byli ti, kteří nedokázali plnit předepsané kvóty. V nejlepším případě byli 
postiženi tučnými pokutami, v nejhorším obviněním z rozvracení hospodářství. K tomu v roce 
1943 přišlo velké sucho, takže rolníci z Křižanova jezdili do Libňatova, aby si nabrali vodu z 
potoka u čp. 7. 
 
Z obce pocházel také úpický policista a odbojář Josef Sochor, který se zde 22. července 1894 
narodil44. Za ukrývání zbraní a kontakty s odbojem byl tento nadstrážmistr zatčen 4. srpna 
1942 a 4. února 1943 byl v Mnichově popraven45. 
 
Konec války proběhl v obci klidně. Po okresní silnici proudily kolony prchajících německých 
vojáků i civilistů, a to až do 9. května. Následujícího dne projeli obcí příslušníci Rudé 
armády, kteří se usadili na Hořičkách, Libňatově i Maršově u Úpice. Přesto byla doba 
vzrušená. V blízkých Barchovinách bylo objeveno několik ukrývajících se příslušníků Waffen 
SS, po kraji se potulovali i vojáci wehrmachtu a různí němečtí civilisté, jež měli důvod 
ukrývat se před čs. státní mocí. Navíc 22. července 1945 přišla krátká, ale velmi vydatná 
vichřice, jež způsobila velké škody na porostech a zpřetrhala elektrické vedení i v okolních 
obcích, zejm. v sousedním Libňatově. 
 
Po únorovém převratu v roce 1948 také zde došlo ke kolektivizaci zemědělství. Křižanovští se 
zamíchali i do monstrprocesů po akci „Teror Náchod“, jež měla donutit litobořské rolníky 
k založení JZD. První z nich se konal 26. a 27. ledna 1952 v městském divadle v Náchodě a 
obec Litoboř zde zastupovali předseda MNV Jindřich Řezníček a předseda akčního výboru 
Josef Vlček z Křižanova46. V roce 1950 je z Křižanova vybudováno elektrické vedení do 
Mečova a na Končiny, přičemž úplná elektrifikace všech místních stavení byla dokonena ještě 
později. V téže době měli problém zdejší pracující, pokud se chtěli dostat do továren v Úpici a 
Trutnově, museli sejít dolů do Libňatova, kterým od 11. listopadu 1946 projížděl dělnický 
autobus z Maršova. Případně jet dělnickým autobusem, který byl vypravován ze Slatiny nad 
Úpou. Podobně na tom byli ti, jež chtěli na Českou Skalici. Teprve koncem 50. let se dočkali 
autobusové linky, zastavující v obci. V roce 1958 tak v obci zastavovaly autobusy, spojující 
Úpici s Českou Skalicí, a to 4x za den. Místní ženy měly štěstí v tom, že se pracovní 
příležitosti objevily již v sousední obci. V roce 1950 byl totiž v Libňatově zrušen hostinec U 
Bergrů a v jeho prostorách zřídil n. p. Úpolen Úpice čistírnu a opravnu surových vlněných a 
bavlněných tkanin. Většina žen zde pracujících byla z Libňatova, ale pracovaly zde i občanky 
Slatiny nad Úpou, Křižanova, Hořiček, Maršova u Úpice a Havlovic. Po roce provozu však 

                                                 
44 Rok narození 1894 uvádí sborník Rodným krajem č. 11 z roku 1995. Úpické noviny 
z května 2011 přináší rok narození 1896 a jako rodiště Úpici. Stejně tak se liší i v roce 
popravy, za který mají rok 1944. Ten vznikl jen chybou, kdy byl rok zatčení 1942 zaměněn za 
rok 1943. 
45 Podle Památníku příslušníkům policie a četnictva, kteří položili své životy při obraně vlasti 
v letech 1938-1945, zřízeného Policií České republiky.  
46 Mgr. Věra Vlčková a Ing. Karel Vlček, Litoboř 16. srpna 2008. Odhalení památníku 
obětem totalitního komunistického režimu v obci. Svěcení znaku a vlajky obce. Setkání 
rodáků a přátel obce, Litoboř 2008. 



byla tato pobočka uzavřena a ženy se musely rozhodnout, buď pracovat přímo v Úpici nebo 
zůstat opět v domácnosti. 
 
Zdejší JZD bylo založeno drobnými a středními rolníky 26. května 195847, což dokládá krátký 
článek Rudého práva z 9. června 1958: 
 
„V kraji Hradec Králové nová družstva 
 
V průběhu jarních prací neustalo na Hradecku zakládání JZD. Nová družstva založili drobní 
a střední rolníci v osadě Batín na okrese Jičín, v obci Zákraví na Dobrušsku a v osadě 
Křižanov na Náchodsku. Do těchto družstev vstoupilo 96 rolníků se 440 ha půdy. 
 
JZD Křižanov je 59. družstvem, založeným v kraji od počátku letošního roku. Dnes je už 
v kraji celkem 789 družstev, která společně se státními statky obhospodařují 78,57 procenta 
zemědělské půdy. V kraji zbývá ještě založit JZD ve 28 obcích. 
 

(Od dop.)“ 
 
Toto družstvo vzniklo spojením osad Mečova, Posadova a Křižanova. Předsedou byl zvolen 
střední rolník z Mečova Jaroslav Falta, zootechnikem se stal Jaroslav Vojtěch z Křižanova, 
agronomem Karel Pacák z Křižanova, účetním Josef Tuček z Křižanova a skupinářem Karel 
Kadaník z Mečova. Ale zmínka o místních zemědělcích se objevila již v článku téhož deníku 
z 2. června 1956: 
 
„VINU NEMAJÍ SLEPICE ANI ZEMĚDĚLCI 
 
Nyní v pěkných jarních dnech je snůška vajec vysoká, ale přesto se plán výkupu vajec neplní. 
Kdo tedy za to může? Zemědělci? - Ne. Ukázalo se, že když sluníčko a hezké počasí vylákaly 
rolníky do polí, vejce od slepic zůstala doma, poněvadž nebyl čas je do sběrny odnést. To 
ovšem nemůže nikdo zemědělcům zazlívat, protože polní práce jsou nyní skutečně 
nejpřednější. Je však na výkupních pracovnících, aby si dovedli poradit, a že to jde, to 
dokázali na náchodském okrese. 
 
Náchodský okres patří ve výkupu vajec mezi nejlepší v republice. Mnohá družstva v tomto 
okrese - jako JZD Provodov - splnila již svůj celoroční úkol. Pracovníkům výkupu a 
drůbežářských závodů se nyní - v době polních prací - velmi osvědčilo navštěvovat rolníky 
doma, zvláště v ranních a večerních hodinách, vykupovat od nich vejce a na místě jim je 
proplácet. Tak v obcích Vestec a Křižanov prodali takto zemědělci pracovníkům výkupu jen 
v několika dnech 3500 vajec, která by neměli čas do sběrny odnést. 
 
Chtějí-li tedy i na jiných okresech dohnat zpoždění ve výkupu vajec, musí na to jít podobně. 
Za námahu to stojí. Na podzim, až přestanou slepice nést, nedá se dohnat to, co se zameškalo 
na jaře.“ 
 
Místní JZD však nemělo dlouhého trvání, a to přestože se s každou prací vždy včas 
vyrovnalo, takže bilance ke konci roku dopadla dobře a na výroční schůzi v únoru 1960 bylo 
vypláceno 18 Kčs na pracovní jednotku a k tomu byly přidruženy navíc ještě naturálie. Na 
této schůzi byl také dán podnět ke sloučení družstva s JZD v Mezilečí, čímž družstvo 

                                                 
47 Pochodeň, Hradec Králové 10. června 1958. 



zaniklo48. Místní kravín, kde byla v roce 1973 založena též brigáda socialistické práce v čele 
s Evou Jirouskovou49, však fungoval až do období transformace politického systému po roce 
1989. Tehdy docházelo k útlumu zemědělské výroby a nakonec byl kravín uzavřen. 
 
K 1. červenci 1960 zanikla samostatná Litoboř, která se stala součástí Hořiček. Křižanov se 
ale tehdy naopak stal místní částí obce Mezilečí a dá se říci, že si pomohl, protože oproti 
Litoboři byl zájem Mezilečí o svoji novou osadu významný. Své zástupce měl Křižanov ve 
všech fungujících složkách kulturního, politického i společenského života, např. Výboru žen 
při MNV. Svoji samostatnost si též zachoval místní SDH, tehdy pod názvem MO 
Československého svazu požární ochrany. Všechny schůze a shromáždění byly konány 
střídavě v Mezilečí a v Křižanově. V Křižanově a na Hořičkách měla počátek i hudba, jež se 
později přesunula do blízkého Libňatova. Z místních hudebníků jmenujme zejm. Jaroslava 
Tučka a Jindřicha Vika, jenž zemřel v roce 196850. V obci navíc fungovala prodejna 
smíšeného zboží, upravená v 70. letech v akci Z, a hostinec, který se stal centrem různých 
kulturních akcí, z nichž jmenujme hasičské a myslivecké plesy, dětské maškarní plesy a různé 
oslavy tehdejších významných svátků. Obě zařízení byla pod správou Jednoty. Došlo též 
k vybavení veřejným osvětlením, telefony a místním rozhlasem51, který pravidelně fungoval 
až do připojení osady k Hořičkám. Poté se odmlčel, protože Hořičky neinvestovaly do jeho 
oprav. Zároveň došlo ke zřízení kryté autobusové zastávky, o jejímž zřízení se uvažovalo již 
v roce 1960, protože zde každý den časně ráno čekalo až 40 cestujících, a to za každého 
počasí52. Čas od času se objevila událost pro svět sice drobná a nicotná, ale pro místní 
obyvatele významná. Zmiňme např. to, že 14. září 1980 oslavili diamantovou svatbu Anna a 
Josef Vlčkovi. 
 
I tehdy však přicházely různé svízele. 23. července 1967 způsobilo velké krupobití velké 
škody na místních obilních lánech. Některé kroupy vážily i několik dekagramů. Na podzim 
1972 zase porazil silný vítr sloup elektrického vedení, který způsobil u Křižanova požár53. 
Další z problémů byl v oblasti dopravní obslužnosti. Na Silvestra roku 1978 se radikálně 
ochladilo a začalo pršet. Následné silné náledí polámalo nespočet stromů, nejvíce v oblasti 
Barchovin mezi Libňatovem a Křižanovem, čímž se nakrátko zastavila autobusová linka 
ČSAD Úpice-Česká Skalice. Ke slovu musely přijít ruční i motorové pily a další 
mechanizace. Podobné problémy se v tomto místě udály již dříve a nejspíše se budou dít i 
v budoucnu, protože prudký kopec s lesním porostem v kombinaci s živelní pohromou 
vyvolává okamžitý problém. 
 
Součástí Hořiček je Křižanov teprve od 1. července 1985. A jak se stal zrovna jejich místní 
částí? Na svědomí to mělo zavedení střediskové sídelní soustavy, jež bylo uvedeno v život 
Usnesením vlády ČSR č. 283 z roku 1971. Tehdy se střediskovou obcí staly právě Hořičky, 
které pohltily celé své okolí, včetně Mezilečí a jeho tehdejší místní části - Křižanova. Po roce 
1990 sice systém střediskových obcí zanikl, okolní vesnice obnovily svoji samosprávu, ale 
Křižanov již součástí Hořiček zůstal. 
 

                                                 
48 Pochodeň, Hradec Králové 17. října 1961 
49 Nový čas, Náchod 7. prosince 1973. 
50 Nový čas, Náchod 13. listopadu 1968. 
51 Nový čas, Náchod 11. července 1962. 
52 Nový čas, Náchod 6. července 1960. 
53 Nový čas, Náchod 25. října 1972. 



V rámci restitucí byly místní hostinec a prodejna smíšeného zboží vráceny původním 
majitelům (rodině Tučkově). Byly sice pronajaty, ale dlouhého života tyto služby neměly. 
Obchod čp. 25 si pronajala poslední předlistopadová prodavačka Ludmila Matejsková 
z Hořiček čp. 100 a působila zde v letech 1992-1994. Po ní přišla Věra Vítová z Libňatova čp. 
128, ale vydržela zde jen v roce 1994. Na určitou dobu došlo k uzavření této provozovny, ale 
roku 2002 se pokusila obchod oživit Eva Gultová z Litoboře čp. 64, avšak v roce 2005 zde 
skončila. V letech 2005-2006 převzala živnost Kateřina Viková z Křižanova čp. 20 a od té 
doby je obchod prázdný. Podobně skončil i místní hostinec. Po poslední předlistopadové 
hostinské Janě Hájkové z Maršova u Úpice zde působili v letech 1992-1993 Jaroslav Dus 
z Mezilečí čp. 10, 1993-1995 Josef Borůvka z Havlovic čp. 314 a 1998-2003 Miloslav Vít 
z Křižanova čp. 18. Posledním, kdo zde čepoval, byl Martin Pakosta z Křižanova čp. 32 
(2005-2010). Podobně se stalo s úrovní místní dopravy, která byla po listopadu 1989 postupně 
redukována a teprve o více než desetiletí později znovu posilována, i když předchozí úrovně 
již nedosáhla. Stejný osud měl také zdejší spolkový život, který dnes vůbec nikoho netáhne. 

 

Číslo popisné 
(evidenční) 

Jméno 

Hasičská zbrojnice Obec Hořičky 

Kaplička Obec Hořičky 

Zemědělský areál Zemědělské družstvo Dolany 

1 Vladimír Mertlík, Křižanov 

2 Josef Tylš, Česká Skalice 

(2) Alena Uherková, Trutnov 

3 Jiří Cibula, Křižanov 

4 Jiří Cibula, Křižanov 

5 Ing. Jiří Novák, Praha; Anna Nováková, Praha 

6 Josef Možiš, Křižanov; Josef a Sylvie Možišovi, Křižanov 

7 
Doc. PhDr. Jiří Hošna, CSc., Praha; Mgr. Jiří Hošna, Praha; Mgr. 

Martin Hošna, Lysá nad Labem 

8 Josef a Sylvie Možišovi, Křižanov 

9 Jaroslav Mertlík, Křižanov; Jaroslav a Lenka Mertlíkovi, Křižanov 

10 Ing. Petr a Iva Paškovi, Trutnov 

11 Josef a Irena Tučkovi, Křižanov 

12 
Gabriela Nováková, Křižanov; Martin Pakosta, Křižanov 

(hostinec) 

13 Milan a Jiřina Vamberovi, Trutnov 

15 
Alena Daňková, Česká Skalice; Miloslav Vít, Křižanov; Věra Vítová, 

Dvůr Králové nad Labem 

16 Petr Dočkalík, Pardubice 

17 Jiří a Eva Cejnarovi, Křižanov; Eva Cejnarová, Křižanov 

18 
Alena Daňková, Česká Skalice; Miloslav Vít, Křižanov; Věra Vítová, 

Křižanov 

19 Zdeněk a Božena Možíšovi, Trutnov 

20 Václav Vik, Křižanov 



21 Martin Hepnar, Hradec Králové 

22 Ing. Lenka Mikolášková, Praha 

23 Mgr. Ivan Horochovský, Trutnov 

24 Vladimír Morávek, Křižanov 

25 Josef Tuček, Křižanov 

26 Ing. Josef Dufka, Praha 

27 Eva Ozimová, Křižanov; Jiří Ozimý, Trutnov 

28 Vlastimil a Věra Stejskalovi, Praha 

29 Věra Ghaisová, Hradec Králové 

30 Milada Kánoczová, Trutnov 

31 Pavel Novák, Křižanov 

32 Martin Pakosta, Křižanov 

33 Josef Mencl, Hořičky 

34 Jana Menclová, Vrchlabí 

35 Tomáš a Vlasta Šlapákovi, Trutnov 

36 Mgr. Jiří a Gabriela Šťastní, Pardubice 

37 Jiří a Věra Blatníkovi, Křižanov 

38 Iva Malá, Náchod 

39 Monika Dufková, Česká Skalice 

40 Antonín Kejdana, Trutnov; Irena Kejdanová, Křižanov 

41 Irena Wagnerová ml., Hradec Králové 

42 Irena Wagnerová st., Hradec Králové 

43 Viktor Tuček, Náchod 

44 Pavel Novák, Křižanov 

45 Ing. Michael Knotek, Praha 

46 Zemědělské družstvo Dolany 

47 Vladimír a Ivana Petráskovi, Křižanov 

48 Jaroslav Mertlík, Křižanov 

50 Anna Levová, Křižanov 

51 Pavel a Marie Bartoňovi, Jaroměř 

52 Václav a Kateřina Vikovi, Křižanov 

 
Majitelé domů v Křižanově (2013) 

 
Z nedávných živelních pohrom stojí za zmínku orkán Kyrill, který v lednu 2007 napáchal v 
místních lesích značné škody, zejm. ve Vejrovinách a orkán Emma na přelomu února a března 
2008 tyto škody prohloubil, i když naštěstí nebyly již tak značné jako u Kyrilla. 
 
Posledními významnými událostmi v životě obce bylo pořízení nového zvonu do zdejší 
kapličky, která byla též vnitřně opravena (2004), automatizace jeho vyzvánění a rekonstrukce 
náchodské části stávající silnice druhé třídy, která spojuje Českou Skalici s Úpicí (2009, 
opravy financoval Královéhradecký kraj, většinu peněz však získal z evropských fondů), 



pokud nepočítáme rekonstrukci hráze rybníka s odtokovým potrubím a uzavření místního 
kravína v témže roce. Neopomenout je třeba i větší opravu výtluků části dlouhodobě 
zanedbané silnice z Křižanova do Mečova roku 2013. 

 

Rok 1843 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 

Počet 
obyvatel 

25854 23255 234 219 186 166 152 155 117 104 95 78 53 60 

 
Vývoj počtu obyvatelstva Křižanova 

 

Rok 1843 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 

Počet 
domů 

42 42 42 42 42 42 42 44 43 52 36 31 45 45 

 
Vývoj počtu domů v Křižanově 

 
 
 

Sepsáno k volnému šíření. 
 

Boris7. 

                                                 
54 František Palacký, Popis králowstwí českého čili podrobná poznamenání wšech 
dosawadních krajůw, panstwí, statkůw, měst, městeček a wesnic, někdejších hradůw a twrzí, 
též samot a zpustlých osad mnohých w zemi České, s udáním jejich obywatelstwa dle popisu 
r. MDCCCXLIII, Praha 1848. 
55 Seznam míst v království Českém. K rozkazu vysokého c. kr. místodržitelství Českého na 
základě úřadních udání sestaven, Praha 1878. 


