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Oblast 16a

Temný Důl → Dolní Lysečiny → Horní Lysečiny

Dominantou Dolních Lysečin je cukrová je homole z doby ledové. Nevěříte? Dříve než v H.Maršově se vyrazí na 

Dol.Lysečiny a Horní Lysečiny je možné  navštívit památnou kapličku v Temném Dole. Za odbočkou v  Dolních Lysečinách 

si povšimneme  kámen v podobě cukrové homole  pozůstatku doby ledové.

bus a pěšky, na tur.koleDopravaPopis trasy č. 16a

Temný Důl PSČOkres 542 26Trutnov

Temný Důl je nevelká obec rozložená po březích Úpy. Leží ve směru toku řeky před Horním Maršovem. Řeka ji přinášela 

nejen obživu, ale ji zkázy. Velká povodeň poničila obec r. 1897. Je zde Informační turistické stredisko Veselý výlet

německý název: Dunkelthal

tvrz, zřícenina

Temný Důl - hrádek Aichelburg, romantizující stavba z roku 1863 obnovena koncem 2.tisíciletí společností Aichelburg.

N:50°40'5.084",E:15°47'20.321"

rozhledna, výhled

Horní Maršov - výhled z Modrých kamenů k Mladým Bukům a Trutnovu.

H.Maršov -M_kameny

přírod. a tech. zajímavosti

Mlýnské kameny na  mletí celulózy před zařízením nadace Veselý výlet. Čas od času jsou zde soustředěny nalezené pomníčky, 

které jsou příležitostně vraceny na svá původní místa.

TemnýDůl01 N:50°39'53.029",E:15°48'18.801"

kříž dřevěný

Dřevěný kříž u nástupu křížové cesty vedoucí k osadě Stará Hora .

TemnýDůl02 N:50°39'49.019",E:15°48'36.866"

kaple

Temný Důl - osada Stará Hora - kaplička sv. Anny s křížovou cestou . Obojí obnovenou v  letech 1995-2002. Kaple patří mezi 

nejstarší náboženské objekty východních Krkonoš. Kaple byla postavena Johanem Benschem a jeho manželkou Elizabetou v 

roce 1752. Rodina Benešova žila v chalupě č.10 po staletí. Chalupa stoji vedle kaple dodnes. Od roku 1854 vede ke kapli a dál 

na Starou horu křížová cesta končící u studánky, která má podle pověsti léčebné účinky. Při kalamitě v r. 1966 byla poškozena 

křížová cesta, studánka i socha anděla při 14. zastavení, během několika dalších let vandalové poničili a svrhali všechna kamenná 

zastavení do údolí. Od r.1995 počala místními lidmi postupná obnova kaple a  r.2002 byly vsazeny nové smaltované obrazy 

jednotlivých zastavení  křížové cesty od malíře Aleše Lamra. Osada Stará Hora je jedním z nejzachovalejších souborů lidové 

architektury Krkonoš.

TemnýDůl03 N:50°39'55.952",E:15°48'26.798"

kříž kovový

Litinový kříž před kapličkou sv. Anny dole text Errichtet von den Wohlthatern dieser Kapelle im Jahre 1890.

TemnýDůl04 N:50°39'54.905",E:15°48'28.41"

kaplička-výklenek,ochranná kaple

Temný Důl -  křížová cesta vede ke kapli a dál na Starou horu od roku 1854 a končící u studánky.  Při kalamitě v r. 1966 byla 

poškozena křížová cesta, studánka i socha anděla při 14. zastavení, během několika dalších let vandalové poničili a svrhali 

všechna kamenná zastavení do údolí. Od r.1995 počala místními lidmi postupná obnova kaple a křížové cesty. V r.2002 místo 

zničených reliéfových obrazů jednotlivých zastavení byly vsazeny nové smaltované malíře Aleše Lamra. Osada Stará Hora je 

jedním z nejzachovalejších souborů lidové architektury Krkonoš.

TemnýDůl05 N:50°39'51.624",E:15°48'34.67"

přírod. a tech. zajímavosti

Temný Důl - studánka na Staré hoře . Od roku 1854 vede ke kapli sv. Anny a dál na Starou horu křížová cesta končící u 

studánky, která má podle pověsti léčebné účinky.

TemnýDůl06 N:50°39'58.07",E:15°48'38.856"

Dolní Lysečiny PSČOkres 542 26Trutnov

Dolní Lysečiny - horská rekreační obec nad Horním Maršovem po březích Lysečinského potoka.

německý název: Nieder-Kolbendorf

kříž kamenný

Dolní Lysečiny - kříž před  Penzionem Herta čp. 13, zřídil Johan Kohler r.1830 v r. 1891 renovoval J.Kühn, Petzka.Pokračuje 

cesta na Albeřice.

LysečinyDol01

kříž kovový

Dolní Lysečiny směr H.Lysečiny  litinový křížek před čp. 4  Lesanka ,  ...Ver schmahe hiehl uns Sünder! Johan u. Susan Lamer 

u. Franz Maria Knaulerin  ... 1890 předchází shodná motlitba jako na kříži z Dol.Albeřic cestou Suchým dolem.

LysečinyDol02
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kříž dřevěný

Dolní Lysečiny -  Červený kříž na  Dlouhém hřebenu nad obcí Lysečiny. Kříž je zhotoven klád.

LysečinyDol03

kříž dřevěný

Dolní Lysečiny - Nový červený kříž 8m vysoký dřevěný kříž vztyčený z iniciativy Veselého výletu 22.10.1995na  na Dlouhém 

hřebenu nad obcí Lysečiny. Kříž je zhotoven z trámů. Vysoký kříž postupně pohlcuje mladý les.

LysečinyDol04 N:50°40'54.993",E:15°48'47.175"

dům či chalupa

Dolní Lysečiny - stará chalupa na cestě do Albeřic

LysečinyDol05

Horní Lysečiny PSČOkres 542 26Trutnov

Horská osada skládající se z roztroušených rekreačních chat v lesnaté stráni leží 5km severně od Horního Maršova.

německý název: Ober-Kolbendorf

kříž kamenný

Horní Lysečiny - Za křižovatkou cest k Lysečinské boudě je v dřevené zahrádce větší kamenný kříž s tělem Krista. Po stranách 

reliéfy P.Maria, Antonín Paduánský , Markéta (žena v říze s křížem a knihou).

LysečinyH01 N:50°42'30.991",E:15°49'59.808"

kaplička-výklenek,ochranná kaple

Horní Lysečiny - Kaplička Narození Páně se nachází na lesní cestě půl km pod Lysečinskou boudou ve směru na Dolní Lysčiny u 

boudy Večerka. Kaplička byla z úplné zbořeniny v letech 1995-2002 nově zbudována. Uvnitřní výzdobu provedla Květa 

Kahánková se svými dcerami Magdou Pichovou a Hankou Bělinovou, náročnou avšak trvalou technologii malbou do syrové 

omítky. Ve výjevu narození Páně kráčejí z levé strany krkonošští horalé  a z pravé strany koledníci z celého křesťanského světa. 

V klenutém stropu je vykresleno 27 andělů. Takovéto dílo bylo v Krkonoších vytvořeno poprvé za 50 posledních let.

LysečinyH02 N:50°42'27.344",E:15°49'53.677"

 -  -  -  Konec sestavy  -  -  -
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