
Výletová trasa a její památky  Vojáček Karelwww.trutnovsko.net

Oblast 43a

Klášterská Lhota → Kunčice nad Labem → Dolní Branná

Za podhorskými chalupami a brázděnými kaplemi.  Projdeme Klášterskou Lhotou k jejímu konci ve směru na Kunčice. Po 

levé straně  cestou skrz zemědělský podnik vystoupáme pěšky k vrchu Na Lánech, kde je jsou dvě menší památky a pěkný 

výhled na Krkonoše. Vrátíme se zpět k silnici projedeme si Kunčice, shlédneme jejích pár drobných památek a vypravíme se 

dál po silnici k Dolní Branné s řadou pěkných chalup.

vlak a pěšky nebo koleDopravaPopis trasy č. 43a

Klášterská Lhota PSČOkres

Nadm. výška: 382

543 71Trutnov

výměra ha: 301

Klášterská Lhota - vznikla pravděpodobně před polovinou 13. století. Nejstarší historie obce  je spojena s kláštercem zvaným 

Vrchlabské proboštství, který založili před r. 1250 opatovičtí benediktini. K proboštství patřily ještě obce Kunčice, Slemeno a 

obě Ždírnice., později ještě vsi Kalná s Čistou. Probošt zde měl  7 bratří . Ve víru husitské revoluce Vrchlabské proboštství 

zaniklo. Roku 1701 došlo ke spojení Branského a Jilemnického panství. Součástí tohoto panství byla Klášterská Lhota až do 

zrušení patrimoniální správy. Od poloviny 17. století se  v obci, stejně jako v celém okolí, rozvíjí textilní výroba. Domácím 

tkalcovstvím si pak přivydělávala velká část místních obyvatel. Postupně docházelo v obci  ke změně národnostního poměru 

obyvatel. V 19. století již měla, tehdy takřka čistě německý charakter. Obec má ve znaku benediktinského poutníka s kapucí a 

holí s vrcholem ve tvaru kříže.

obyvatel: 185 německý název: Mönchsdorf

kaple

Kaple  svaté Trojice v Klášterské Lhotě byla vystavěna jako malá kaplička r.1825 a do dnešní podoby  rozšířena o dřevěnou 

brázděnou loď r.1905. V r. 2000 prošla důkladnou  rekonstrukcí na náklady obce  díky sbírce místních občanů. Sbírka dále 

pokračuje, neboť se plánují dále úpravy interiéru. Nevelká kaple je zajímavá svoji stavební technikou. Nejprve byla zbudována 

konstrukce z příčných a křížených trámů. Prostor mezi nimi je vyzděn avšak jen natolik, že trámy tvoří ozdobu fasády.

KlášterLhot01

přírod. a tech. zajímavosti

Křížová cesta na louce kolem kaple ve středu obce. Jednotlivá zastavení tvoří asi 1,5m kamenné sloupky z červeného 

pískovce.Dochovalo se devět zastavení.

KlašterLhot02

kříž kovový

Křížek litinový obnovený v polovině obce. Texty v němčině zpředu modlitba, ze zadu  věnování z roku 1875.

KlašterLhot03

socha kamenná

Na louce poblíž tratě Pieta na dvoumetrovém podstavci. Cesta k ní vede od kaple přes mostek k trati. Erichtet  von Josef u 

Františka MEISNER im J.1901. Kameník Ignac Tomasch  Arnou.

KlašterLhot04

kříž kovový

Za Kl.Lhotou v směru na Hostinné litinový křížek u železničního přejezdu. Bez letopočtu.

KlašterLhot05

kříž kamenný

Za provozem Dřevobrus je pískovcový kříž z roku 1796,  vzniklý  v letech provozu bývalého mlýna. Nohu Kříže objímá žena, na 

podstavci reliéf P.Marie a symbol opatovských benediktínu kříž v kroužku a vpravo písmena AV ( nebo kružítko s krokoměrem).

KlašterLhot06

boží muka

Klášterská Lhota - Velký kamenný výklenek pro sochu či obrázek stojí  na Staré zemské stezce patrné na hřebenu od Dolní 

Branné k Hostinnému. Ve vrcholu je letopočet 1686 a IHS. V krátkém schodišti je vyryto jméno KARL FISEHR. Jméno mohlo 

byt vyryto mnohem a mnohem později. Z místa je nádherná pohled na celé Krkonoše.

KlašterLhot07

smírčí kříž

Kamenný kříž z červeného pískovce asi metr vysoký hrubě opracovaný s krátkými hranatými rameny a nevelkými zářezy 

uprostřed. Na čelní straně mezi rameny jsou iniciály AH a nad nimi malý křížek. Dole text: Obnoveno 1933 MK.Vše je vytesáno. 

Na zadní straně kříže vystupuje mezi rameny reliéf letopočtu 1719.  Kříž byl po r. 2003 vztyčen, impregnován a bíle natřen. 

Příčina vzniku kříže není jasná. Dvě obecní kroniky jej připisují tzv. bramborové válce z let 1778-1779, v jedné je dokonce 

zmínka o hrobu 17 vojáků. Tomu však neodpovídá rok 1719 na zadní straně kříže . Ani při uváděné obnově roku 1933 nemohlo 

dojít k mylnému přetesáni číslice 7 na 1proto, že by se "sedmička" do úzké mezery nevešla. Objekt svou podobou nejvíce 

odpovídá tzv. smírčím křížům. Matoucí je, ale výrazný tesaný monogram, který se na smírčích křížích běžně nevyskytoval. 

Mohlo by nejspíše jít o pozemkový mezník.
Přístup: Na konci obce Klášterská Lhota ve směru na Vrchlabí odbočit ke kravínu 

přes trať. Po 150m vystoupat do stráně s lyžařským vlekem na jeho hřebeni je cesta do lesa. Obejdeme jeho nejbližší cíp sejdem 

50m níž a do lesa vstoupíme. Po 150m dojdeme na konec oplocení školky. Pod ní je cesta, která nás asi po 200m dovede k 

hledanému křížku.

KlašterLhot08
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boží muka

Klášterská Lhota. Na ostrůvku mezi Labem a náhonem stojí asi 190cm BM z bílého pískovce. Trojúhelníkovou pískovcovou 

stříšku zdobí kresba Božího oka a ve vrcholu křížek. V kvádru podstavy je nika se soškou sv. Antonína a kolem text 

S.ANTHON, ANO 1764. Iniciály AH.

KlášterLhot09

Kunčice nad Labem PSČOkres

Nadm. výška: 412

543 61Trutnov

výměra ha: 306

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.

obyvatel: 592 německý název: Pelsdorf

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.

Kunčice01

kříž kovový

Křížek litinový u čp.54.

Kunčice02

kaplička-výklenek,ochranná kaple

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.

Kunčice03

Dolní Branná PSČOkres

Nadm. výška: 433

543 62Trutnov

výměra ha: 792

Dolní Branná leží asi 4 km jižně Vrchlabí. Od svých počátků  měla zemědělský ráz.  Při kolonizaci a osídlování lesních hvozdů 

se užívalo žďáření německý „brennen“. Může být, že  od toho je odvozen název obce Branná. První písemná zmínka o obci 

Brenna inferior (dolní) je v soupisu o vybírání papežských desátků z doby Karla IV. z roku 1352. V letech 1380 – 1632 byla 

majetkem Valdštejnů, poté vlastnili obec až do konce 1. světové války Harrachové .

obyvatel: 938 německý název: Hennersdorf

kostel

Dolní Branná - první dřevěný kostel nechala  roce 1398 vystavět Eusebia z Valdštejna Ten však byl v husitských válkách zničen. 

Roku 1490, majitel vesnice Jiří z Valdštejna postavil nový kostel, tentokrát kamenný a se zvonicí. V roce 1857 se začalo s jeho 

přestavbou v pseudorománském stylu. Nově vysvěcen byl 2. října 1860 svatému Jiří. Hlavní zvon kostela je druhým nejstarším v 

Královéhradecké diecézi a pochází z roku 1499.Poslední větší oprava kostela proběhla v letech 1969-1970.

DolBran01 N:50°35'27.302",E:15°35'26.624"

kříž kamenný

Dolní Branná - kříž z r.1793 poblíž továrny KRPA.. Text:“AMOR MEUS CRUCIFIXUS EST“

DolBran02 N:50°35'18.234",E:15°36'42.464"

kaplička-výklenek,ochranná kaple

Dolní Branná  - vpravo při silnici z Dolní Branné do Vrchlabí na malém vršku stojí kaplička sv. Josefa. Nynější stavba pochází z 

druhé poloviny 19 století. Opravena v letech 1970. století. Její předchůdkyně tu prý byla zbudována roku 1294. Pod kaplí je 

urnový hřbitov.

DolBran03 N:50°35'47.237",E:15°35'44.193"

kříž kovový

Dolní Branná - kovový kříž cca 4m vysoký. Údajně označuje hrob 27 padlých vojáků snad napoleonských válek.  Kříž stojí 

300m od silnice vedoucí obcí. Do pole lze odbočit mezi domy čp.104 a 96 . Do roku 1979 tu stával kříž dřevený, kdy byl 

nahrazen kovovým.

DolBran04_01 N:50°35'14.666",E:15°36'9.667"

 -  -  -  Konec sestavy  -  -  -

26. února 2015 Stránka 2 z 2


