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Vojáček Karel

Oblast 41b
Popis trasy č. 41b
Doprava pěšky i na kole
Dolní Dvůr → Luisino údolí → Strážné → Hořejší Vrchlabí
Z Dolního Dvora přes vrchol Strážného do Horního Vrchlabí. Vyjížďku začneme v Dolním Dvoře na náměstí odtud dále po
silnici na Luisino údolí a přes Rybniční Domky, kde v ostré zatáčce začíná stoupání na Strážné. Z vrcholu ve Stážném jsou
překrásné kruhové rozhledy k východu i západu Krkonoš.
Okres Trutnov

Dolní Dvůr
výměra ha: 1531

obyvatel: 243

německý název: Niederhof

PSČ 543 42
Nadm. výška: 550

Dolní Dvůr je malá obec hojně turistický a rekreačně navštěvovaná. Leží 5km od Vrchlabí. V minulosti tu stávaly hamry, pily,
papírny a několikapatrové textilky. Nejvíce zde žilo 1301 převážně německých obyvatel. V roce 1601 byl pořízen soupis
majitelů domů a pozemků majitele obce. K této události se váže vznik obce Dolní Dvůr – tehdy Niederhof. Tento název nesla
obec do roku 1946. Dvě kladiva ve znaku obce z roku 1601 vyjadřují, že hlavní obživou obyvatel zde byla těžba rud, jako v
mnoha jiných obcích té doby v Krkonoších. V roce 1602 byla založena první pozemková kniha. Po bitvě na Bílé hoře koncem
roku 1624 připadla obec Albrechtovi z Valdštejna, vévodovi z Frýdlantu. Posledními majiteli byli Černínové, kteří roku 1919
prodali obec nové Československé republice za 4.500.000K. Na kostelním nároží byla roku 1995 zavěšena zvonkohra dílny
paní Ditrichové z Brodku u Přerova Zvonkohra hraje denně 3 melodie, různé dle ročního období, 10 a v 17 hodin, v sobotu a v
neděli ještě ve 12 hodin.
D_Dvůr01

kříž kovový

Dolní Dvůr – litinový bílý kříž na kamenném podstavci . Je po levé straně ve směru do středu obce u České chalupy.
D_Dvůr02

kostel

N:50°39'8.68",E:15°39'20.702"

Dolní Dvůr - kostel sv. Josefa – klasicistní z r. 1803 – 1806, obnovený v r. 1926. S malou bedněnou vížkou nad průčelním štítem.
Zařízení pseudorománské - hlavní oltář a původní klasicistní - dva boční oltáře panelové s původními obrazy, kazatelna a
drobné sošky sv. Kateřiny a Barbory. Na jižním nároží novodobá zvonkohra od paní Tomáškové - Ditrichové, vysvěcena r.1995.
Při zdi kostela sochy sv. Josefa a sv. Jana Nepomuckého z r. 1822. Socha Janova byla vztyčena v 90 letech min st.. Před tím
ležela 30 v křoví za kostelem. Kolem kostela býval hřbitov.
přírod. a tech. zajímavosti

D_Dvůr03

Dolní Dvůr – obecní znak Dolního Dvora.První zmínka o obci 1539.
D_Dvůr04

socha kamenná

Dolní Dvůr – menší sousoší Boží trojice s reliéfem P.Marie na podstavci , při hl. silnici.
D_Dvůr05

socha kamenná

N:50°39'23.93",E:15°38'48.599"

Dolní Dvůr – U čp. 170(na Strážné) socha P.Marie královny z r.1882. Sochu zhotovil syn prvního majitele domu a sousedního
hostince p.Gal. V podstavci sochy po stranách reliéfy Ježíš v zahradě Gecemanské dostává napít od anděla a reliéf Ježíš
vzkříšený s praporcem.Text: Maria o himelskonigin Zu Dir senftem wir Mit Thronen Deine Kinder Undrüfen alle auf zu Dir
Verschmähte nicht uns Sünder. Na okolních sloupcích bývali andílci nyní jsou schované před zloději.
kaplička-výklenek,ochranná kaple

D_Dvůr07

N:50°39'7.473",E:15°39'19.438"

Dolní Dvůr – kaplička na náměstí opravená v r.2001 uvnitř obraz Anděla ochránce města od Jarmily Havlíkové – Fenolové z
r.2001.
D_DvůrLuisU01

socha kamenná

N:50°39'34.42",E:15°38'10.314"

Dolní Dvůr – Luisino Údolí 100m za odbočkou na Luisino Údolí před čp.45 vpravo menší pískovcový sloupový pomníček Boží
Trojice bez textu. Podle podobného nedaleko vznikl zřejmě koncem 19.st. Pomníček je po opravě kdy byl nadvakrát přeražen
koulející se kládou.
D_DvůrLuisU02

socha kamenná

N:50°39'39.083",E:15°38'7.22"

Dolní Dvůr – Luisino Údolí za odbočkou na Luisino Údolí po 200m vlevo před čp.124 chalupa z r.1783 pomníček Boží Trojice
podle majitele z r. 1883 tento je barevně natřený. Kdysi byl na pomníčku text.
Ze vzpomínek usedlíků na dobu okupace pohraničí: V nedaleké chalupě bydlel krajský šéf ordnerů, který zde vytvořil svoji
jednotku. Jedinými Čechy v Luisině Údolí byla rodina Hajného žijící v sousední hájovně. V noci ordneři na hájovně zatloukli
okna a dveře a hájovnu podpálili. Naštěstí hájenka stála ve stráni a měla podzemní chodbu do nedalekého sklípku. O tom
ordneři nevěděli a touto chodbou se rodina hajného dostala z ohrožení. V obci se střílelo ještě v r.1946, avšak to zase při
odsunu Němců.
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D_DvůrVrch01

kříž kovový

Dolní Dvůr - kříž při cestě před chalupou na Vinterlaitu.
Trasa: Dolní Dvůr kopec Zimní stráň (Vinterlait) a přes pastviny na Vrchlabí kdysi se této cestě říkalo křížová. Bylo na ní
5křížků a dvě kapličky.
Nalezené památky: nalomený kovový kříž při cestě před chalupou na Vinterlaitu, kamenný podstavec křížku zvaného Kříž nad
Dolním Dvorem, povalený podstavec v pastvinách, podstavec na mezi před lesíkem a za ním je po 200m opravená kaplička.
Další objekty z mapy nebyly zjištěny. Žádné texty na pomníčcích se nezachovaly, nebo možná byly u ležících kamenů obrácené
k zemi.
D_DvůrVrch02

podstavec

N:50°38'41.19",E:15°39'15.61"

Kříž nad Dolním Dvorem.
Trasa: Dolní Dvůr kopec Zimní stráň (Vinterlait) a přes pastviny na Vrchlabí kdysi se této cestě říkalo křížová.
svržený-spadlý obj.

D_DvůrVrch04

N:50°38'28.547",E:15°38'20.244"

Dolní Dvůr - povalený podstavec v pastvinách.
Trasa: Dolní Dvůr kopec Zimní stráň (Vinterlait) a přes pastviny na Vrchlabí kdysi se této cestě říkalo křížová.
D_DvůrVrch05

podstavec

N:50°38'32.828",E:15°38'42.297"

Podstavec na mezi před lesíkem.
Trasa: Dolní Dvůr kopec Zimní stráň (Vinterlait) a přes pastviny na Vrchlabí kdysi se této cestě říkalo křížová.
kaplička-výklenek,ochranná kaple

D_DvůrVrch06

N:50°38'33.289",E:15°38'29.269"

Dolní Dvůr - kaplička.
Trasa: Dolní Dvůr kopec Zimní stráň (Vinterlait) a přes pastviny na Vrchlabí kdysi se této cestě říkalo křížová.
pomník-památník

H1HanapetP01

Dolní Dvůr - Hanapetrovy paseky v lese je mohyla. Připomíná setkání lesních českého polesí.
H1HanapetP02

kříž kovový

N:50°40'31.489",E:15°39'22.034"

Dolní Dvůr - Hanapetrovy paseky na pasece asi 20m pod cestníkem je křížek. Text ANNO + 2003. Je to vzpomínka na oběti
násilí, které se událo na konci války dne 9.května 1945. V ten den zde na horských pasekách byli zavražděni členové rodiny
Beránkovi v žijící v nedaleké chalupě. Předpokládá se, že vraždu spáchali nacisté, kteří prchali ze svého výcvikového střediska
na Výrovce a hledali civilní oděvy. Kříž zhotovil Alfred Puchem.
Nedaleko je místo zvané Ukřižování, stojící zde od roku 1868, zde údajně had uštkl malé děvčátko.
kříž kovový

H1Hříběcí01

N:50°40'39.873",E:15°37'42.233"

H1LomSpojVěz01

N:50°40'39.949",E:15°37'15.993"

Hříběcí Boudy křížek z roku 1875.
rozhledna, výhled

Dolní Dvůr – Rybniční Domky
V ostré levotočivé zatáčce na Strážné nepokračuje se nezatočí pokračuje se dále. Zde je osada Rybniční Domky a nad ní Hříběcí
Boudy mezi nimi již neužívaný mramorový lom. Za II. světové války vněm pracovali spojenečtí zajatci. Letos v roce 2003 byl
na cestě k lomu vlevo pře mostem postaven menší pomníček s pamětní deskou.
rozhledna, výhled

H1Př_Renerovky01

Chaty na předních Renerovkách.
H1ŠvedKříž01

kříž dřevěný

N:50°41'4.499",E:15°37'50.358"

Dolní Dvůr - Studánka u Švédského kříže kde podle pověsti odpočíval král Gustav Adolf r.1646. Horská stezka známá již z
10.století.
rozhledna, výhled

H1U_01Freis_bud

N:50°41'57.795",E:15°39'11.616"

Na zadních Renerovkách odbočit na Freisovy boudy potom s nám naskytne nový pohled západních Krkonoš.
rozhledna, výhled

H1Z_Rener01

N:50°42'4.238",E:15°40'2.887"

H1Z_Rener02

N:50°41'52.508",E:15°39'36.367"

Návrší Zadní Renerovky
kříž kovový

Zadní Renerovky 30m vlevo od cestníku křížek z roku 1864.
Kříž při cestě z Předních Renerovek po otevření pohledu na Zadní Reneroveky po 200m.
pomník-památník

H1Z_Rener03

N:50°41'50.555",E:15°39'55.149"

Zadní Renerovky v pasece, při cestě k dolní boudě Spořitelny je Zinneckerův pomníček. Bez data.
Okres Trutnov

Strážné
26. února 2015
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výměra ha: 1767

obyvatel: 152

německý název: Pommerndorf

Nadm. výška: 798

Osada leží na staré Slezské stezce přes Krkonoše, její zbytek „Kamenná cesta“ z Hořejšího Vrchlabí dodnes existuje. U
Hříběcích bud je ložisko vápence, který se v minulosti těžil i jako dekorační kámen, tzv. krkonošský mramor (vodotrysk na
zámku Sychrov, Tyršův dům v Praze)
Turistické středisko s nádhernými výhledy do okolí Krkonoš.
rozhledna, výhled

Č.hora_Stráž01

Pohled ze Strážného k Černé hoře.
rozhledna, výhled

Č.hora_Žalý01

Pohled ze Strážného na Žalý.
Strážné01

kaple

Strážné - kaple svatého Josefa.
rozhledna, výhled

StrážnéDoKraje

Pohled ze Strážného na: - vrch Žalý , - na Vrchlabí.
Hořejší Vrchlabí

Okres Trutnov

PSČ 543 02

německý název: Ober-Hohenelbe

Hořejší Vrchlabí - západní městská čtvrť Vrchlabí.
- - - Konec sestavy - - -
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