Výletová trasa a její památky
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Vojáček Karel

Oblast 17a
Popis trasy č. 17a
Doprava bus a pěšky
Velká Úpa → Pec pod Sněžkou
Z Velké Úpy Javořím dolem do Pece. Busem do Velké Úpy ke kostelu dále pěšky po turist. okruhu kolem Javořího dolu do
Pece. Před odbočkou na Javořího důl si kousíček odbočíme ke kapličce vzdálené cca 300m od mostu přes Úpu.
Okres Trutnov

Pec pod Sněžkou
výměra ha: 5214

obyvatel: 608

německý název: Petzen

PSČ 542 21
Nadm. výška: 769

Do roku 1949 část obce Velká Úpa III., podkladem pro název je pravděpodobně pec k tavení kovů, které se zde těžily.
Kaplička, horská architektura - roubené domy (Velké Tippeltovy boudy, chalupy v Modrém dole).Krkonoše – národní park,
Sněžka-nejvyšší hora Čech, pramen řeky Úpy, Obří důl.
KJelenímLoukám01

boží muka

N:50°41'47.4",E:15°43'18.997"

Na cestě z Pece p.S. k Jelením Loukám na planince kaplička se zaskleným výklenkem pro sošku.
kaplička-výklenek,ochranná kaple

ObříDůl01

Pec - pomníček P.Marie při cestě v Obřím dole.
kaplička-výklenek,ochranná kaple

ObříDůl02

N:50°43'21.17",E:15°43'37.982"

ObříDůl03

N:50°44'11.184",E:15°44'14.876"

Pec - ochranná kaplička v Obřím dole.
kříž kovový

Pec - křížek s pamětní deskou u řetězové cesty při sestupu ze Sněžky k bývalé Obří boudě. Připomínka oběťi záchranářů
Š.Spusty a M. Messnera, kteří zde zahynuli v lednu 1975 při záhrané akci.
rozhledna, výhled

Pec_od ZelenéhoDolu_2006

Pec - výhled z údolí nad Zeleným dolem. V pozadí z leva Studniční h.,Úpská jáma Sněžka, Růžová h.. V popředí Hnědý vrh a
Javor.
rozhledna, výhled

Pec_SlatinLouka03 2006

Pec - Slatinská louka s Vebrovou boudou.a
rozhledna, výhled

Pec_uPražskéB01_2006

Pec - výhled od Pražské boudy. Z leva Liščí h., Luční h., Studniční h.,Úpská jáma, Sněžka, Růžová h..
Pec01

kaple

N:50°41'52.517",E:15°44'10.458"

Kaple Panny Marie v Peci.
kaplička-výklenek,ochranná kaple

Pec02

Pec - kaple na Hnědém vrchu u boudy Obzor. Prošla v letech 2005 - 06 vnitřní i vnější opravou. Kresby zdobící vnitřní stěny
připomínají život a utrpení sv. Barbory patronky horníku, kteří léta ve zdejší kraji dolovali železné rudy.
kaplička-výklenek,ochranná kaple

Pec03

Pec - kaple u Žižkovi boudy je po částečné opravě. Má nové krovy a šindelovou střechu, avšak ta už má malé díry, dozděno pod
střechou, v zadní stěně pod střechou malá díra, omítka silně poškozena, natřít, bez oken a dveří, uvnitř zpustošená, má nový
strop. Pozemek na kterém stojí je nově vykolíkován.
Pec04_01_2006

kříž kamenný

Pec - kříž se sousoším Boží trojice stojí cca 500m před Pecí u penzionu Horalka. Z předu text německé modlitby. Zezadu je text
částečně narušen dodatečně vytvořenou nikou.
Sněžka01

kaple

N:50°44'9.642",E:15°44'23.27"

Kaple sv. Vavřince na Sněžce. První stavbou na vrcholu Sněžky byla kaple sv. Vavřince z let 1665-81. Kaple byla v rámci
uzavírání církevních objektů v Prusku zrušena a přeměněna v hospodu nevalné kvality. V letech 1816-1850 poskytovala
občerstvení a nocleh pro 10-12 osob. V polovině 19 st. jako jediný objekt na vrcholu byla V roce 1850 byla postavena Pruská
bouda, která poskytla nové možnosti, vzhledem k růstu počtu turistů až 50 tisíc lidí ročně na přelomu století. Po roce 1990 byly
na svátek sv. Vavřince patrona Královehradeckého kraje z české strany obnoveny poutě.
rozhledna, výhled

Sněžka01_7 - SlezskýDům

Sněžka - Slezský dům pod Snězkou vlevo Úpská jáma v středu Stříbrné návrsí a pozadí Luční bouda.
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kaplička-výklenek,ochranná kaple

Studniční_01

N:50°43'37.453",E:15°41'36.023"

Studniční hora - kaplička mezi Luční a Studniční horou.byla postavena na památku tragické smrti Václava Rennera r.1798. V r.
1957 byla upravena na památník obětem hor. Uvnitř jsou tabulky s údaji o tragických událostech s jmény obětí.
přírod. a tech. zajímavosti

Svorováhora01

Nectnost turistů, malé mohylky. Přeložením kamenů ničí pomalu rostoucí lišejníky.
Okres Trutnov

Velká Úpa

PSČ 542 21

německý název: Groß-Aupa

Středisko zimních sportů. Do roku 1949 samostatné obce Velká Úpa II.. Rozložené v hlubokém údolý řeky Úpy.
rozhledna, výhled

V_Úpa00

Velká Úpa - celkový pohled.
V_Úpa01

kostel

N:50°41'24.012",E:15°46'25.276"

Velká Úpa - kostel Nejsvětější Trojice. Pozdně barokní kostel z let 1788-91. Velký zvon daroval císař Leopold II.. Věžní hodiny
pořízeny r.1875 byly r.2001 restaurovány a doplněny časovým spínačem zvonů.
kaplička-výklenek,ochranná kaple

V_Úpa02

N:50°41'17.225",E:15°47'19.085"

Velká Úpa - kaplička sv. Trojice je z r.1855 stojí pod boudou Borůvka stranou v louce Červeného vrchu. Je také vidět ve svahu
proti kostelu. Ke kapli vede strání cesta z neopracovaných kamenů se schodištěm.
V_Úpa03

kříž kovový

N:50°41'43.506",E:15°47'20.137"

Za dol.st.lanovky na Portášovky k chatě Jana u ní odbočit k horní stanici Portášovky u odbočky na Pěnkaví vrch křížek s
obnoveným textem na bílé desce.
V_Úpa04

kříž dřevěný

Velká Úpa - za dol.st.lanovky na Portášovky k chatě Jana u ní odbočit k hor.st.Portášovky u odbočky na Pěnkaví vrch. Dál po
cestě k Portášovkám malý dřevěný křížek z nové doby text "Jardo vzpomínáme - Portášovky LD". Na této cestě vůči mapě
nebyly zjištěny dva křížky na Končínách a u pěšinky u boudy Portášovky.
V_Úpa05

kříž kamenný

N:50°41'9.737",E:15°46'46.726"

Velká Úpa - podél zaniklé silnice kříže u penz.Barrandov za Letenskou boudu po 100m pěkný velký kříž z r.1808 s čitelným
textem: Dir alle die ihr vor uher geher jcheiobein Schmersin der meinen gleichet Unjyeruhret von demacht baren John David
Mchon John Jahr 1808.
V_Úpa06

kříž kovový

N:50°41'2.897",E:15°46'57.747"

Velká Úpa - druhý je kousek od odbočky do Vavřincova dolu asi 300m od penz Zvonička směrem na Pec a asi 50m od silnice
vlevo přízemní domek těsně za ní v louce u studánky. Vzadu text Errun von Sťepan Braun 1845, ...1926 vpředu málo čitelné.
V_Úpa07

kříž kovový

N:50°40'57.222",E:15°47'8.685"

Velká Úpa - kříž. Od autobusové zastávky Vavřincův důl k penzionu Diana (chov koní) přes řeku a doprava asi 100m a do stráně
ve které je staré přírodní schodiště ve strání jsou 3 chalupy mezi nimi je malý křížek vysvěcený r. 2001 Text: Lidem z chalup
1566 - 1946. 2001 Tento kříž je zřejmě symbol smíření současných obyvatel s odsunutými Němci.
kaplička-výklenek,ochranná kaple

V_Úpa08

N:50°41'20.692",E:15°45'36.295"

Velká Úpa - Středně velká kaple na Z obce . Za autobusovou čekárnou poblíž Portášovek asi 150m cestou směrem na Pec
odbočíme vlevo přes most . Na kapličce je letopočet 1877. Kaple je uzavřena, zařízení již omšelé. Malé díry ve střeše - teče na
dřevo, omítka zčásti poškozena.
V_Úpa09

socha kamenná

N:50°41'23.689",E:15°46'32.432"

Velká Úpa - sousoší Korunování P.Marie na odbočce ke kostelu.Text na podstavci:Du Himmels Köeniginn Bei Gott Für bitte
rinn Hilf uns aus aller Noth Um Leben und im Tod. Bez Letopočtu a podpisů. Sousoší bylo restaurováno r.2004.
V_Úpa10

dům či chalupa

Velká Úpa - bývalá fara.
pomník-památník

V_Úpa11

N:50°41'24.438",E:15°46'29.412"

Velká Úpa - pomník I. sv.války proti proti bývalé faře.
V_Úpa12

socha kamenná

Velká Úpa - Socha sv.Josefa u kostela je od Lukesche.

23. února 2015

Stránka 2 z 3

V_Úpa13

socha kamenná

Velká Úpa - Socha J.Nepomucký u kostela. z r.1823 a renovován 1883 jméno sochaře nebo restauratéra: Kühn Bild.Petzka,
hlavní text: ERICHTET VOR DEN ACHTBAREN JOHANN FURITNER AUS T TH. GROSAUPA.
V_Úpa14

socha kamenná

Velká Úpa - Socha P.Marie u kostela s letopočtem 1887 a jména sochařů J.Kühn Petzka & Lukesch N.Paka.
V_Úpa15

podstavec

Velká Úpa - podstavec kříže u zdi kostela s podpisem A.Lukeš N.Paka . Na bílé mramorové desce nápis: Mein Jesu.
Barmherzigkett! Částečně odsekaný podpis napovídá, že mramorové desky byly vsazeny dodatečně.
Vavřincův Důl

Okres Trutnov

PSČ 542 21

německý název: Lorenzgrund

Do roku 1949 samostatná obec Velká Úpa I. . Osada Vavřincův Důl volný něm. překlad Lorenzgrund.
- - - Konec sestavy - - -
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