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Vojáček Karel

Oblast 42d
Popis trasy č. 42d
Doprava pěšky i na hor. kole
Špindlerův Mlýn → Svatý Petr → Výrovka → Pec p. Sněžkou
Po horské spojnicí mezi dvěmi význačnými turist. centry. Ve Špindlerově Mlýně na náměstím vyhledáme značenou turist
cestu, která nás kolem kostela dovede do Svatého Petru. Po projítí Sv. Petrem začne stoupání Dlouhým dolem až k Výrovce
poskytující celoročně občerstvení. Odtud do Pece začíná spád. Dovede nás značená cesta, na kole přes Andělské a Čertovy
schody, jdeme-li pěšky je hezčí v polovině sestupu odbočit přes Zelený důl.
Okres Trutnov

Špindlerův Mlýn
výměra ha: 7691

obyvatel: 1302

německý název: Spindelmühle

PSČ 543 51
Nadm. výška: 715

Z původní hornické osady z 15. století vyrostlo vyhledávané středisko cestovního ruchu. Na počátku 17. století se zde těžilo
stříbro, měď a dřevo, v polovině 18. století byla na Krausových boudách, dnešním Bedřichově založena sklárna. S rozvojem
turistiky cca od roku 1870 vznikaly horské boudy, hotely a restaurace nabízející služby turistům. Mnoho farmářů a dřevorubců
se stalo obchodníky. Špindlerův Mlýn se počátkem 20. století stál významným letním a zimním střediskem.V roce 1961 získal
statut města.
přírod. a tech. zajímavosti

Pančava04

Pančava s vodopády
přírod. a tech. zajímavosti

Pančava05_Lab_důl

Špindlerův Mlýn - Labský důl
Špindl_07 KapsvFrantiška

kaple

N:50°75'85,036",E:15°63'44,269"

Špindlerův Mlýn - kaple sv. Františka pod Špinderovou boudou. Vedle kaple ležící kámen připomíná zakládající myšleku
sv.Františka zprostředkovat lidem betlémský výjev narození Ježíška.
Špindl_Ml01

kostel

N:50°43'38.521",E:15°36'40.965"

Špindlerův Mlýn - kostel svatého Petra. Již roku 1516 se v osadě Svatý Petr připomíná havířská dřevěná kaple Svatého Petra.
Vznikla hned vedle dolu v druhém kutacím období za Rudolfa Morzína, není touž přistavěnou k penzionu Zdař Bůh. Původní
kaple stávala výše až, za posledními domy. Místo označuje od roku 1935 pomníček s prvosenkou. Po dostavbě nového
klasicistního kostela r.1807ve Špindlerově Mlýně, se stejným zasvěcením, byla původní kaple ve Svatém Petru zbořena.
přírod. a tech. zajímavosti

Špindl_Ml02

N:50°43'38.267",E:15°36'39.993"

Špindlerův Mlýn fara nyní misijní středisko.
kaplička-výklenek,ochranná kaple

Špindl_Ml03

Špindlerův Mlýn - nízká kaplička bez omítky, zvětralé spáry, rezavý plech na střeše, bez oken a dveří, uvnitř místy poškozená
omítka, zůstaly jen zbytky zařízení.
Špindl_Ml06 U Dívčí lávky

kříž kamenný

N:50°44'33.739",E:15°36'31.097"

Špindlerův Mlýn U Dívčí lávky - kamenný kříž s tělem.Text nenalezen. Podstavec z červeného pískovce. Křížek sám v minulosti
prošel opravou. Chybějící části byly odlity z betonu včetně jeho uchycení.
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.
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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.
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.
- - - Konec sestavy - - -
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