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Vojáček Karel

Oblast 43b
Popis trasy č. 43b
Doprava pěšky i na hor. kole
Kunčice nad Labem → Příčnice → Horní Kalná
Na Příčnickou cestu pro panorama Krkonoš. V Kunčicích poblíž kaple přejedeme po mostě Labe a po strmé asfaltové cestě
vystoupáme na návrší k osadě Příčnice. Po celém návrší vede cesta, ze které je vidět nádherné Panorama Krkonoš. V polích je
roztroušeno řada drobných památek. Postupujeme-li po návrší směrem ke Klášterské Lhotě a k lesíku Na Lánech můžeme po
pravé straně cestou zvanou Prášivka sestoupit do Horní Kalné, kde také v obci najdeme několik drobných památek.
Okres Trutnov

Kunčice nad Labem
výměra ha: 306

obyvatel: 592

německý název: Pelsdorf

PSČ 543 61
Nadm. výška: 412

Kunčice - průmyslová a zemědělská obec podél Labe v podhůří Krkonoš. Známá je Krkonošská Vápenka (KVK). Vápenec je
dopravován do Kunčic z lomu v Černém Dole 9 km dlouhou lanovkou.
Počátky obce Kunčice nad Labem jsou spojeny s kláštercem opatovických benediktinů zvaným Vrchlabské proboštství, který
stál jihovýchodně od Klášterské Lhoty. Proboštství bylo založeno kolem poloviny 13. století. Vznik obce Kunčice klade prof.
Wolf do 60. let 13. století, kdy byla patronkou proboštství královna Kunhuta. Od jejího jména je odvozeno pravděpodobně i
jméno obce.
Kunčice01

kaple

Kaple Panny Marie. Původní zděná klasicistní kaple byla postavena r. 1847 za významného přispění vrchního Vrchlabského
panství Jana Křikavy. Tato kaple však nedostačovala potřebám obce a proto byla po vzoru kaple v Klášterské Lhotě rozšířena r.
1906 o zajímavou lehkou hrázděnou přístavbu lodě.
Kunčice02

kříž kovový

Křížek litinový u čp.54.
kaplička-výklenek,ochranná kaple

Kunčice03

Kunčice - kaplička P.M.Lurdské. Kaplička je v soukromém majetku Hromádkových. Stojí na postranní cestě poblíž místní
sběrny. Po její pravé straně stávalo v minulosti čp. 1.Ve štítu je letopočet 1720 a údaj N-1.
Okres Trutnov

Horní Kalná
výměra ha: 892

obyvatel: 318

německý název: Arnau

PSČ 543 71
Nadm. výška: 390

Horní a Dolní Kalná původně šlo o jednu obec rozdělenou v polovině 19. století. Název bývá spojován s vodou potoka.
zkaleného po dešti. Nejstarší zpráva o Kalné, zmiňující zdejší farní kostel z r. 1352. Významnými majiteli byli Karel IV. který
r. 1372 daroval Kalnou proboštství opatovického kláštera ve Lhotě; dále Jiří z Poděbrad a po něm r. 1466 Valdštejnové (od r.
1522 dědičně několika větví tohoto rodu vlastnili panství téměř 200 let) a r. 1834 kníže Karel Rohan. Někdy od počátku 18.
století začíná Horní Kalná vystupovat jako zvláštní osada K rozdělení na dvě obce dochází mnohem později r. 1849. Ještě do r.
1880 měly obě vsi společné číslování domů. Obyvatelstvo obou obcí bylo téměř výhradně české. V Horní Kalné pracovalo
většinou v zemědělství, v Kalné Dolní převažovali dělníci zaměstnaní v místní textilní továrně. K novému spojení vsí došlo až
za socialistické éry v r. 1976, kdy se stala Dolní Kalná střediskovou obcí pod kterou spadalo kromě Horní Kalné i Slemeno. To
se změnilo v roce 1990, kdy se Horní Kalná znovu osamostatnila.
rozhledna, výhled

Hor.Kalná Příčnice 75

Horní Kalná - vyhlídková cesata od osady Příčnice k lesu na Lánech v délce 3 km.Na cestu se dá vystoupat také z Kunčic
n.Labem.
Hor.Kalná01

kříž kovový

Horní Kalná - velký kovový kříž na kamenném podstavci . Bez letopočtu a jména donátorů. Text na bílé desce:“ Vítej kříži čako
jistá v tuto bolnou dobu Krista. Rozplemeň ctnost všech synů. V hříšných zahlaď všechnu vinu.
Hor.Kalná02

socha kamenná

N:50°33'59.741",E:15°37'0.561"

Horní Kalná - korunování P.Marie z roku kolem 186.? Za odbočkou na Jičín a Zálesní Lhotu.
Hor.Kalná03

socha kamenná

N:50°33'50.663",E:15°37'33.304"

Horní Kalná - socha Panny Marie Růžencové u čp.112 při cestě k vrcholu na pravém svahu. Odbočit u obecního úřadu.
Text na černé skleněné desce : Pod ochranu Tvou se utíkáme sv. PANNO MARIA!
Hor.Kalná04

kříž kamenný

N:50°33'50.663",E:15°37'33.304"

Kříž u ZŠ z r.1819 se vybledlými kresbami svatých.
pomník-památník

Hor.Kalná05

Horní Kalná - Pomník padlým z I.sv.války
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Hor.Kalná06

podstavec

Horní Kalná - pomníček s prázdnou nikou poblíž čp.53. Text na bílé desce :“Pod ochranu Tvou se utíkáme svatá Boží rodičko“.
„Postaveno nákladem manželů Josefa a Antonie Noskových r.1903“. Kameník A. Lukeš, N.Paka.
Hor.Kalná07

boží muka

Horní Kalná - boží muka se zasklenou soškou Piety. Text pod skříňkou: Socha tato zřízena jest nákladem Jana Kodyma a jeho
manželky Anny 1879“. Po bocích sloupku byly malované obrázky. Dochoval se jen málo zřetelný J.Nepomucký.
Hor.Kalná08

kříž kamenný

Dva pomníčky vedle sebe v zahrádce těsně při silnici. Kamenný kříž z r. 1814 a Jan Nepomucký namalovaný na plechové desce.
Hor.Kalná09

dům či chalupa

N:50°34'3.738",E:15°36'51.565"

Horní Kalná - soukromá zvonička u čp.83.
Hor.Kalná10

kříž kamenný

N:50°34.863´, E:15°36.694´

Kříž označen rokem 1906. Na Konci Horní Kalné u kravína odbočíme vpravo na Příčnickou cestu, na zlomu kopce 300m před
osadou Příčnice vlevo stojí kříž 20m v poli. Signovan A. Lukeš N.Paka. Ve vrcholu kříže MIC EST REX JUDEORUM. Text na
černé vsazené desce v postavci: Pojďte ke mě všichni, kteří pracujete a unaveni jste a JÁ Vás občerstvím. vzadu zřízeno 1906
pomník-památník

Hor.Kalná11

Horní Kalná - pomníček s výklenkem. Připomíná převrácenou fůru a smrtelný úraz Františky Dědkové. Stalo se roku 1912.
svržený-spadlý obj.

Hor.Kalná12

Horní Kalná - pomníček s výklenkem svržený a přeražený. Z odbočky Na Příčnici po 2 km odbočit vpravo na H.Kalnou ke konci
kopce před prvními domy vpravo mezi stromy zbytky pomníčku.
Hor.Kalná13

boží muka

Horní Kalná - sloupová kaplička se soškou P.Marie. Text: Kdo mne nalezne, nalezne život a dosáhne spasení od Hospodina.
Přísloví 8.35.
Hor.Kalná14

socha kamenná

Horní Kalná - Vydáme se z Příčnice jihovýchodním směrem. Příčnická cesta se pomalu stáčí doprava až k osamělé borovici, kde
se narovnává. Celou dobu máme před sebou panorama Krkonoš. Asi po 1 ,5 km odbočíme doprava, až se dostaneme do staré,
nepoužívané úvozové cesty. Úvoz v místě zvaném "U Třech svatých" lemují dvě zajímavé památky. Nejdřív narazíme na
malebnou sochu sv. Josefa, s Ježíškem.V pravé ruce míval lilije. Nápis na přední straně vysokého podstavce: Oroduj za nás sv.
Josefe. Podepsán na podstavci je novopacký Antonín Sucharda.
svržený-spadlý obj.

Hor.Kalná15

Horní Kalná - Boží muka o několik desítek metrů blíže ke vsi na druhé straně úvozu stojící poblíž sv. Josefa (spadla z jara
r.2005). Hranolovitý podstavec ze světlého pískovce je nahoře stříškovitě rozšířené a zdobené rostlinným ornamenty Vrcholový
kříž je pískovcový. Ukřižovaný Kristus je novější, nahradil původního, poničeného vandaly. Do průčelí je zapuštěna velká světlá
deska se zbytky tmavého nátěru, nahoře sklenutá do lomeného oblouku. Tesaný nápis říká: Každý kdo jest živa věří ve mně
neumře na věky. K oběma památkám se váže zajímavý příběh zmiňovaný v jednom prameni: boží muka i sousední sochu prý
dala zřídit Anna Štajerová z č. 128, která si chodila přivydělávat do textilní továrny v Kunčicích Tam při třídění starých hadrů
našla pod podšívkou kabátu 2 000 zlatých. Peníze si nechala. Aby uklidnila svědomí, dala postavit obě památky a ještě jednu
další sochu světice. Jiná verze říká, že šťastnou nálezkyní byla jakási paní Stránská, která nalezené peníze odevzdala továrníkovi.
Ten jí je ale vrátil, protože se o ně nikdo nepřihlásil.
Hor.Kalná16

kříž kovový

Horní Kalná - křížek, asi 400m ke konci Příčnické cesty před lesem v poli po pravé straně pod kaštanem a lípou. Text na
podstavci: O Ježíši náš , Ty hlas náš vždy znáš. Když k Tobě voláme v potřebách žádáme neoslyš nás!
Hor.Kalná17

podstavec

Horní Kalná - podstavec sochy P.Marie. Skoro u lesa na konci Příčnické cesty pod lípou mezi křovím. Text podstavce: Já jsem
Neposkvrněné početí. Zřízeno pro čest a chválu Boží Léta Páně 1888. Bez podpisu tvůrce. Socha P.M.lurdské je schována u
majitele pozemku.
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Hor.Kalná18

kříž kovový

Horní Kalná -Litinový křížek na podstavci. Vydáme se přímou cestou z Kunčic do Horní Kalné. Poté, co vystoupáme od Labe na
křižovatku na Příčnici, pokračujeme rovně ke Kalné. Po několika desítkách metrů začne cesta klesat a my vzápětí uvidíme
výrazná boží muka. Památka z bílého pískovce má dole vysoký sokl, nahoře je zakončena stříškou a v průčelí zdobená
plastickým rostlinným ornamentem s volutami. Vrcholek tvoří zdobný železný kříž. Velká, nahoře půlkruhovitě zaklenutá deska
z bílého mramoru obsahuje nápis:PANE! V TOBĚ NADĚJE MÁ V TOBĚ VĚČNÝ ŽIVOT MŮJ! Z boku na soklu vytesána
autorská dílna: Ant. Sucharda v Nové Pace. Historie vzniku božích muk, kterou podávají Paměti obce Horní Kalná, uložené ve
vrchlabském Krkonošském muzeu. V ní se dočteme, že na zdejším poli tábořili r. 1812 Rusové. Za jakousi zradu tu zastřelili
vojáka Michala Michajloviče a na místě jej pochovali. Místo bylo desítky let označeno vysokým dřevěným křížem. Když ho
později povalil vítr, vesnice dala ze sbírek bohatších občanů pořídit novou, tentokrát již kamennou stavbu u křížení cest.Druhá
cesta křížení již zanikla. Památka údajně vznikla r. 1881.
kaplička-výklenek,ochranná kaple

Hor.Kalná19

Horní Kalná - sloupek s proskleným výklenkem u čp 109.Uvnitř sošky andělíčků.

- - - Konec sestavy - - -
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