
Celkový pohled na panorama Hůrek od východu kolem roku 1905. Vlevo budova býv. Westhausserovy textilní továrny,
uprostřed kostel sv. Jakuba Většího, v popředí cesta směrem k nádraží na úzkokolejné železnici.

Hůrky



Celkový pohled od jihovýchodu – jen z maličko jiného úhlu z doby kolem roku 1910. Přízemní objekt v popředí vpravo od
patrové Westhausserovy textilky je hala Höllingerovy strojní tkalcovny na šály a plyše z roku 1910. Byla zbořena po roce 1948.

Hůrky



Další klasické panorama Hůrek od jihovýchodu z 30. let 20. století . Foto pochází z fotoateliéru Seidel z Českého Krumlova.
Pohlednice podle čísla vlevo dole vznikla v bývalém nakladatelství J. Bibuse z Nové Bystřice.

Hůrky



Detailnější pohled z podobného směru jako předchozí obrázek, vedle bývalé Höllingerovy továrny, dnes penzion Na návsi v č.p.
1 a 2, dvoupodlažní dům se štítem před kostelem je č.p. 3, dřívější hostinec s obchodem u Gratzlů , dnes penzion U kostela,
patrová budova s valbovou střechou úplně vpravo je pak bývalá škola postavená v roce 1858.

Hůrky



Tento snímek je patrně výřezem ze snímku předchozího, zachycující centrum obce s kostelem a okolní zástavbou od
jihovýchodu.

Hůrky



Křížová cesta na Křížový (Kamenný) vrch s kamennými sloupky z roku 1859. Pohled asi z roku 1937 od východu v pozadí s
Hůrkami s farním kostelem a patrovými budovami. Zastavení spolu s kaplí na vrcholu byla zlikvidována při výstavbě
vojenského objektu v 50. letech 20. století .

Hůrky



Pohled na panorama Hůrek od severovýchodu přes rybník Velký Jezdec, který dostal název od původního majitele Jakoba
Reitera. V popředí dům č.p. 16, kde byla zřízena už počátkem 19. století první hůrecká tkalcovna bratří Pötschů. Díky vzrostlé
zeleni a většině z viditelných domů po roce 1948 vybouraných dnes takovýto pohled už neuvidíme.

Hůrky



Celkový pohled na střed Hůrek od východu kolem r. 1910. Zcela vlevo je budova textilní továrny, vedle dvoupodlažní budova
Höllingerovy tkalcovny (dnes penzion Na návsi), vpravo pak s mansardovou střechou je dům č.p. 23, bývalá tkalcovna J.
Koschiera, po r.1945 MNV, dnes Atelier Zdeňka Hajducha.

Hůrky



Dobová pohlednice z r. 1902 s celkovým panoramatem – tentokrát od severozápadu, poutní kaple na Křížovém vrchu,
dnes zbořený Schmiedův později Stipplův hostinec v místě dnešního domu č.p. 49, Westhausserova textilní továrna č.p. 54
a dole budova nádraží Hůrky.

Hůrky



Podobná pohlednice z doby kolem r. 1910, kde je navíc budova č.p. 23 Koschierovy mechanické pletárny – dnes Atelier Z.
Hajducha a druhý hostinec Neubauerův v č.p.29 .

Hůrky



Další pohlednice s celkovým panoramatem od východu, Koschierovou pletárnou (č.p. 23) a Neubauerovým hostincem (č.p.
29).

Hůrky



Oficiální pohlednice obecní skupiny Německého pošumavského spolku (Böhmerwaldbund - zal. 1884) z roku 1910.

Hůrky



Pohlednice na počest zakladatele Hůrek (Adamsfreiheit) Adama Pavla hraběte Slavaty z Chlumu a Košumberku s celkovým
pohledem, poutní kaplí Panny Marie Bolestné na Křížovém vrchu a „Leiten – Felsen“ na vrchu Leitenbergu, kde se těžil
kvalitní kámen i pro blízký klášter. Název Leiten se používal na územích s německou populací pro pozemky v příkrém svahu.

Hůrky



Pohlednice s detailními záběry prostoru před farním kostelem sv. Jakuba Většího, jeho interiéru a s pohledy na bývalé
horní náměstí s kaplí sv. Jana Nepomuckého a Stipplovým hostincem. Většina viditelných domů i s kaplí byla demolována
po roce 1948 a prostor ztratil charakter náměstí.

Hůrky



Pohled z křižovatky od jihu kol.r.1940. Vlevo kříž z r. 1803, přemístěný později naproti, za ním domy č.p. 50, 49 a 48. V popředí
vpravo bývalé Hirschovo pekařství v domě býv. č.p. 95, za ním Stipplův hostinec (původně č.p. 9) a domy pův. č.p. 6, 7 a 8
Všechny domy vpravo byly demolovány po roce 1948 a na místě hostince pak postavena v 70. letech 20. století samoobsluha.

Hůrky



Pohled na nejnovější Westhausserovu textilní továrnu č.p. 54 postavenou v r.1892 z doby kolem roku 1935. Továrna byla
funkční až do roku 1948, kdy byla výroba zrušena a objekt pak využíván jako sklad obilnin. V pozadí dnešní penzion č.p. 1 a 2.

Hůrky



Další pohlednice s celkovým pohledem od jihovýchodu a záběry z hlavní hůrecké ulice a z prostoru kolem kostela. Dole vlevo
patrová budova školy, dole vpravo v popředí č.p. 5 bývalá barvírna, později tkalcovna a po r. 1948 velitelství zdejší posádky ČSLA.

Hůrky



V horní části pohlednice Křížový vrch s altánkem, křížkem a kaplí Panny Marie Bolestné, dole hůrecké nádraží a prostor u
kostela. V popředí vpravo dole č.p. 7 dříve Schäfferův hostinec a řeznictví, za ním budova bývalé školy č.p. 6.

Hůrky



Celkový pohled kol. roku 1910, poštovní úřad (č.p. 5),
textilní továrna s dvorní halou (č.p. 1 a 2) a Křížový vrch.

Hůrky

Křížový (také Kamenný) vrch s kamenným křížem a
poutní kaplí Panny Marie Bolestné z r. 1841.



Pohled s celkovým záběrem od severovýchodu přes rybník, od továrny ke kostelu a uliční pohledy ze střední části města.

Hůrky



Pohled na vstupní jihozápadní průčelí kostela, zakryté čtyřmi listnatými stromy (dnes jsou tu dva smrky) z roku 1937. V popředí
vpravo č.p. 1 a 2 dnešní hostinec a penzion Na návsi, za ním přízemní dům bývalého konzumu a spořitelního spolku „Vorwärts“
odstraněný po roce 1948.

Hůrky



Podobný pohled jako předchozí, jen stanoviště je o něco dál od kostela. Vlevo domy č.p. 34, 33 (s vikýřem) a 32, vpravo pak
č.p. 1 a 2 původní Höllingerova tkalcovna a č.p. 54 Westhausserova továrna a před ní dům dříve s č.p. 58 zbořený po r.1948.

Hůrky



Pohled na presbyterium kostela se sakristií, nízké chalupy vlevo dnes již nestojí, dvoupodlažní domy bývalé barvírny a školy
jsou značně přestavěny na bytové domy.

Hůrky



Pohled na dům č.p. 16 na severním konci Hůrek kolem r. 1930. Zde vznikly na počátku 19.stol. první textilní dílny bratrů
Pötschů. Dům při přestavbě na rekreační středisko v 80. letech 20. století po odstranění všech původních klasicistních
ozdob a změnou velikosti oken získal panelákový vzhled. V popředí je patrná výklenková kaple postavená v roce 1866,
byla odstraněna po roce 1948.

Hůrky



Trochu nekvalitní žánrová fotografie, ukazující mimořádný příděl sněhu, kterým dokázala příroda České Kanady potrápit Hůrky.

Hůrky



Tzv. řopík (lehké opevnění z roku 1937) s vykácenými průseky ve výstřelu bočních střílen – přesná lokalizace nezjištěna, ale
takovýchto objektů bylo jižně od Hůrek několik desítek jako součást opevňovací linie táhnoucí se od Osiky až po Nový Vojířov.

Hůrky



Lehké opevnění vzor. 37 lidově zvaný „řopík“ vpravo u cesty pod Hůrkami směrem k Nové Bystřici, dokončený v srpnu
1938. Foto z podzimu 1938 po odstoupení pohraničí při prohlídce místními Němci z Hůrek. Bílé „O“ znamenalo
německy „okupiert“ = zabráno armádou a odzbrojeno.

Hůrky



Bojové stanoviště RTH 318 Hůrky, které se nacházelo od 50. do konce 80. let na Křížovém vrchu poblíž města na místě
bývalého poutního areálu s kaplí Panny Marie Bolestné (zbořena 1956). Na snímku radar Protivzdušné obrany státu (PVOS).

Hůrky
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