Přehled
propagačních
materiálů

CZ

Brožura Pec pod
Sněžkou Vás vítá
Přehledná 54 stranná brožura vhodná pro
každého, kdo je v naší destinaci poprvé,
ale i pro pravidelné návštěvníky. Všichni zde
najdou užitečné informace počínaje mapou
destinace a přehledem turistických tras, přes
tipy na výlety s dětmi, přehled cyklotras, až po
užitečné odkazy na různé služby a informace.
Nechybí ani informace o SkiResortu a jiných
sportovních aktivitách a atrakcích.
Brožura je k dostání ve 4 jazykových verzích
(CZ, EN, DE, PL).
Zdarma na městském úřadě.
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Pexeso a omalovánky
s motivem Krkonoš
Jak všichni víme, ti nejmenší si rádi hrají, a
proto jsme pro ně připravili dětské omalovánky
a pexeso, které můžete nabídnout svým hostům
jako milou pozornost.
K zakoupení na městském úřadě.
*Cena za 1 ks = 5 Kč.

Turistická mapa
Mapa zahrnující oblast od Sněžky až po
Černou horu, její součástí je samozřejmě
Pec pod Sněžkou a Velká Úpa. Oproti trhací
mapě je mnohem podrobnější, v měřítku
1:17500. Najdete v ní zakreslené turistické
trasy a vše, co by měla turistická mapa
obsahovat. Ta naše je z jedné strany v zimní
a z druhé v letní variantě. Vaši hosté určitě
ocení, když si od Vás budou mapu moci
koupit.
K zakoupení na městském úřadě.
*Cena za 1 ks = 30 Kč.

www.pecpodsnezkou.cz

Pec pod
Sněžkou
6

Turistické cíle
v Peci pod Sněžkou

1

kaple Panny Marie / Chapel of the Virgin
Mary (1888)

Z žulových bloků postavená kaple je největší v Peci. Stála
přímo u velké hutě na zpracování rud z Obřího dolu, dnes
je uprostřed parkoviště pro hosty směřující k lanovce na
Sněžku.
The chapel built from granite blocks is the largest chapel
in Pec. It was located right next to a large smelter manufacturing ores from Obří důl (Giant Valley). Nowadays it is
surrounded by a parking lot used by visitors transferring
to the cable car to Sněžka.

2

přehrada v Bukovém údolí /
Bukové údolí Dam (1904)

Povodeň v červenci 1897 zpustošila údolí Úpy. Proto stát
provedl zpevnění břehů řeky i přítoků a přehradou v centru Pece zpomalil průtok divoké vody. Od léta 2009 je
hráz přístupná soustavou mostů.
The ﬂood of July 1897 had damaged the valley of the
river Úpa. As a consequence, the state fortiﬁed the river
banks and a dam was constructed in the centre of Pec in
order to slow down the whitewater. From summer 2009
the dam is accessible via a system of bridges.

3

sloupová kaplička a poutník / Column
Chapel and a Pilgrim (1834)

rozhledna Hnědý Vrch / Hnědý vrch
Observation Tower (2009)

Rozhledna u horní stanice sedačkové lanovky Hnědý
Vrch je s vyhlídkovou plošinou 27 metrů nad zemí nejvyšší v Krkonoších. Nahoru vede 138 schodů s pěti odpočinkovými místy.
An observation tower situated at the bottom station of
the chairlift to Hnědý vrch (Brown Hill) stands 27 m tall
and is the tallest tower in the Giant Mountains. You can
reach the top taking 138 stairs with ﬁve landings.

7

kaple v Obřím dole / Chapel in Obří důl
(1873)

Na vzácně dochovaném pozůstatku přehrady klausy pro
plavení dřeva stojí kaple připomínající katastrofu z července 1897. Kousek odtud pod lavinami bahna a kamení
zemřelo sedm horalů.

8

vojenský bunkr / Bunker (1938)

Se zkušenostmi z I. světové války vybudovalo ohrožené
Československo opevnění proti nacistickému Německu.
Cestu Obřím dolem u kapličky střežily tři betonové bunkry, dnes zarostlé v lese.
Based on the WWI experience threatened Czechoslovakia had constructed a series of fortiﬁcations against Nazi
Germany. The path through Obří důl (Giant Valley) was
protected by three bunkers, now buried in the forest.

9

vodárna pro Sněžku / Sněžka waterworks
(1912)

Přes dvě stovky let vynášeli na vrchol Sněžky pitnou vodu
nosiči, až panství Czernin-Morzinů vybudovalo v Rudné
rokli vodovod čerpající pomocí Peltonova kola vodu do
České boudy.

Religious mountaineers built this chapel at the outskirts
of the hamlet Chaloupky. A birch grew in its proximity
and the roots caused the chapel to incline. In 2004 this
was compensated by a statue of a pilgrim which serves
as a support of the chapel.

Over two hundred years, drinking water was carried to
the top of Sněžka mountain only by carriers. Then the
Czernin-Morzins family built water supply in Rudná ravine, which draws water using Pelton wheel into the Czech
kennel.

4

kaple všech svatých / All Saints’ Chapel
(1890)

Residents of Vysoký Svah and neighbouring Zahrádky built their chapel for religious purposes as well as a
gesture of togetherness. Unfortunately due to lack of interest and partly due to vandals it is now dilapidated and
waiting for reconstruction.

5

kaple sv. Barbory / Saint Barbara’s
Chapel (1916)

Během Velké války Johann Dix postavil kapli se zvonicí,
která později zpustla. Od rekonstrukce dokončené roku
2005 interiér zdobí freska s výjevy ze života sv. Barbory
podle návrhu Květy Krhánkové.
During the Great War Johann Dix built a chapel with a
belfry which later became dilapidated. Following a reconstruction in 2005 the interior is ornamented with a
fresco from the life of St. Barbara based on a design by
Květa Krhánková.

Na nejdrsnějším místě hor stála malá kaplička později
přestavěná do dnešní podoby. Jména na dřevěné desce
připomínají neštěstí lidi, kteří zemřeli ve východních Krkonoších v lavině, pádem, bleskem či umrznutím.
A small chapel was placed at the roughest spot in the
mountains, later transformed into its current shape. The
names of people on the plaque commemorate all persons who had died in the Eastern Giant Mountains as a
consequence of avalanches, falls, lightning or frost.

Turistické cíle ve Velké Úpě
1

Česká poštovna (Czech Post Oﬃce) replaced the former
Česká bouda (Czech Chalet). A wooden structure with
a variable façade was designed by architects Rajniš and
Hoﬀman. An observation deck on the rooftop is the highest point in the Czech Republic.

A church with a graveyard served as a natural centre for
the mountain village with a parsonage, school, post oﬃce, pub and shops. Nowadays the buildings serve to diﬀerent purposes and the stone monument dedicated to
Joseph II is now a war memorial.

2

kostel Nejsvětější Trojice / Church of the
Holy Trinity (1789)

Císař Josef II. při reformě monarchie zrušil řadu církevních institucí, ale v odlehlých místech naopak podpořil
vznik farností s kostelem a školou. Při sobotní bohoslužbě přístupný kostel se dochoval v původní podobě.
During the time of reforming the monarchy, the emperor Joseph II had abolished a number of church institution, however, supported establishing of parsonages and
schools in remote areas of the empire. The church has
been preserved in its original form and is still used for
Saturday services.

3

lesní hrádek Aichelburg / Aichelburg
Forest Castle (1863)

Po předčasné smrti osvíceného majitele panství Bertholda Aichelburga mu vděční obyvatelé vybudovali památník v podobě lesního hrádku. Klíče od hradní síně půjčuje
hostům TIC Veselý výlet.
Following an untimely death of an enlightened land
owner Berthold Aichelburg, the grateful locals built him a
monument in the form of a forest castle. The keys to the
great hall can be borrowed at TIC Veselý výlet.

11 osada Modrý Důl / Modrý Důl Settlement
(16. století)
Ledovcem do široka vymodelované údolí pod výraznou
Studniční horou přeměnili dřevaři na luční enklávu. Původní chalupy a boudy jsou součástí zóny chráněné lidové architektury.

historické centrum / Historic Centre (1568)

Kolem kostela s hřbitovem vzniklo přirozené centrum
horské obce s farou, školou, poštou, hostincem a obchody. Dnes domy slouží jiným účelům a z kamenného
pomníku Josefa II. je vzpomínka na padlé.

10 Česká poštovna / Czech Post Oﬃce (2007)
Nová Česká poštovna stojí místo zaniklé České boudy.
Dřevěný dům s proměnlivou fasádou navrhli architekti
Rajniš a Hoﬀman. Vyhlídková terasa na střeše je nejvýše
přístupným místem v ČR.

5

4

osada Přední Výsluní / Přední Výsluní
Settlement (16. století)

Před dřevařskou kolonizací roku 1566 už stálo několik
chalup na Výsluní ve Velké Úpě. Přední část si zachovala
původní ráz s chalupami, agrárními valy, terasami, štětovanými cestami a kapličkou.

štětovaná cesta Šraml / Šraml StonePaved Road (1887)

Snadný výstup z Velké Úpy na Sněžku vede údolím Šramlu. Na chodníku zřízeném původně pro svážení dřeva
na saních rohačkách cestáři v roce 2003 obnovili zpevnění kamenným štětováním.
A mild ascent from Velká Úpa to Sněžka leads through
the Šraml valley. A path originally designed for transporting lumber on horn sledges was reconstructed in 2003
using stone paving.

7

Sagasserovy boudy / Sagasser‘s Chalets
(16. století)

Mnohá místní jména připomínají zakladatele lučních enkláv, rodina dřevaře Richarda Sagassera tu žila až do roku
1976. Dnes louky využívá farma s celoročně venku chovaným skotským náhorním skotem.
Many local names reminds us of founders of meadow
enclaves, the family of a lumberjack Richard Sagasser lived here till 1976. Nowadays the meadows are used by
a cattle farm.

8

osada Pěnkavčí Vrch / Pěnkavčí vrch
Settlement (16. století)

Tradiční luční enkláva na stejnojmenném kopci je příkladem harmonické rozvolněné horské zástavby s dochovanými původními chalupami, solitérními stromy, pěšinami, agrárními terasami a valy.
A typical meadow enclave on a hill of the same name is
a ﬁne example of a harmonious, free mountain settlement with well-preserved original cottages, solitary trees, paths, terrace ﬁelds and walls.

9

Herní krajina Pecka

Unikátní hřiště, lanová stezka a prolézačky na motivy krzimní
konošské zvířeny pro
aktivní děti zimní
a rodiče. Vstup do Herní
krajiny je bezplatný a na vlastní dobrodružství.
SkiResort Černá hora - Pec
Unique playground, rope trail and climbing frames inspired by local fauna for active children and parents. You
can enter the adventure land for free and fully enjoy
yourselves.

osada Velké Tippeltovy boudy / Velké
Tippeltovy boudy Settlement (16. století)

Velká Vycházková trasa Aichelburg prochází také luční enklávou s dochovanou lidovou architekturou. Místem se zaÚpa jímavým výhledem na Sněžku vedou i cyklotrasy a upra-

Modrý Důl Settlement (Blue Valley Settlement). A valley
at the foot of Studniční hora (Well Mountain) modelled
by a glacier was transformed into a meadow enclave by
lumberjacks. The original houses and cottages are a part
of a protected architecture zone.

vované běžecké stopy.

Walking tour Aichelburg cuts through a meadow enclave
with well-preserved local architecture. A location with
many interesting vistas of Sněžka oﬀers cycle routes and
groomed cross-country skiing trails in the winter.

Seznamte se s Kartou hosta
Karta hosta je magnetická karta, kterou dostanete zdarma pouze od svého ubytovatele. Jsou na ní zaznamenány údaje
o Vašem pobytu a získáte s ní přes 42 slev a zvýhodnění.
→ sleva 30 % na Lanovou dráhu Sněžka → sleva cca 50 % na vícedenní parkování → sleva 10 % od SkiResort
Více informací o kartě hosta spolu s aktuálním letákem poskytovaných slev najdete na www.pecpodsnezkou.cz

Autobusové nádraží
Hotel
Obchod
Pošta
Restaurace

Trhací mapa

Before lumberjack colonization in 1566, a number of cottages had already been built in Výsluní in Velká Úpa. The
front part has kept its original style with cottages, walls,
terrace ﬁelds, stone-paved roads and a chapel.

6

A valuable relic of a dam used for timber rafting hosts a
chapel commemorating a disaster in July 1897 in which
seven mountaineers were killed in a landslide.

Zbožní horalé postavili sloupovou kapličku na okraji osady Chaloupky. Vedle vyrostla bříza a její kořeny drobnou
stavbu nebezpečně naklonily. Při opravě roku 2004 ji podepřela socha poutníka.

Obyvatelé Vysokého Svahu a sousedních Zahrádek si postavili svou kapličku pro pobožnosti a jako výraz sounáležitosti. Nezájmem následovníků i dílem vandalů zcela
zpustla a jako memento čeká na obnovu.

12 památník obětem Krkonoš / Memorial
to the Victims of the Giant Mountains
(1798 + 1927)

Virtuální prohlídka turistických cílů
www.pecpodsnezkou.pano3d.cz

HORIZONT

Turista

PECR

Jednoduchá leč užitečná
oboustranná trhací mapa. Na
jedné straně lze nalézt zmenšeninu
turistické mapy a na druhé straně
kreslenou mapu naší destinace
včetně Sněžky a seznam turistických
cílů s krátkým popisem v českém
a anglickém jazyce. Trhací mapa je
velikosti A3 a vydáváme ji ve formě
bloku, ze kterého si může host list
s mapou sám odtrhnout.

Občerstvení
Vyhlídka
Hudební klub
Tenisové kurty
Dětské hřiště
Bunkr
Horská služba

0

200

400

600 m

Trhací mapa je zdarma k dostání na
městském úřadě.

Leták karty hosta
HOTEL HOŘEC

Pec pod Sněžkou

tel.: +420 499 736 149 | www.hotelhorec.cz
10 % sleva na služby restaurace

MUSIC CLUB KLONDIKE

Pec pod Sněžkou

Slevový leták náležící ke kartě hosta. Obsahuje
seznam všech aktuálních slev, které mohou
držitelé platné karty hosta čerpat. SkiResort ČERNÁ HORA - PEC
tel.: 728 502 738, 603 487 827 | www.klondikeklub.cz
10% sleva z konzumace na baru do 21:00
10% sleva ze vstupného na kulturní akce klubu
ZDARMA vstup na horolezeckou stěnu do 21:00

RICHTROVY BOUDY

50
S L E V

Pec pod Sněžkou

tel.: +420 499 896 249 | www.richtrovyboudy.cz

10 % sleva na služby restaurace v době od 10 do 16 hod.

Pec pod Sněžkou – Velká Úpa – Černá hora (Janské Lázně)
Černý Důl – Svoboda nad Úpou

Je platný vždy na aktuální letní a zimní sezónu.
Proto je třeba si vždy vyzvednout aktuální letáky,
aby nedocházelo k matení hostů.

Pec pod SněžkouKOSMETICKÝ SALON FREYA (beauty salon) Pec pod Sněžkou

CHATA SMETÁNKA

tel.: +420 840 888 229 | www.skiresort.cz
Tel.: +420 777 005 730, www.pensionublahu.cz

tel.: +420 737 261 684 | www.chatasmetanka.cz

SkiResort ČERNÁ HORA – PEC je největší

FREE paraffin
waxresort
handvtreatment
accompany
lyžařský
Česku, kdeto
můžete
lyžo- any procedure
on offer vat na 44 km sjezdovek na 1 skipas. Tvoří

10 % sleva na služby restaurace

CHALUPA NA ROZCESTÍ

GUEST CARD / GÄSTEKARTE
K A R TA G O Ś C I A / K A P TA Г O C T Я

ho 5 vzájemně propojených areálů. Každý

Pec pod SněžkouKOSMETICKÝ
z nichSALON
má jiný charakter.
Na Černésalon)
hoře siPec pod Sněžkou
ILONA (beauty

tel.: +420 499 896 295 | www.chalupanarozcesti.cz
10 % sleva na veškerý sortiment a konzumaci

užijte nejdelší sjezdovky (až 3 km). V Peci

Tel.: +420 776
252 515, www.relaxpark.cz
pod Sněžkou najdete zábavnou trať Funline
10% discount
on any cosmetic
s klopenými
zatáčkami services
a tunelem i tratě

60

pro sjezd a obří slalom s časomírou. Velká Úpa je menší areál se sjezdovkami

Leták je k dostání ve 4 jazykových verzích (CZ, EN,
DE, PL).
ČERPACÍ STANICE KM – PRONA

pro rodiny
s dětmi i zkušené lyžaře. Mezi Černou
horou
a Pecí pod Sněžkou
KLONDIKE
Pec pod
Sněžkou
Pec pod SněžkouMUSIC CLUB
vyzkoušejte SkiTour - propojení na lyžích a pomocí roleb.

Tel.: +420 728 502 738, +420 603 487 827, www.klondikeklub.cz

tel.: +420 499 522 120 | +420 731 162 557

km
1x at the bar,
7x till 22:00
30x
20% discount on 44
consumption
10% discount on concert tickets
SLEVA NA SKIPAS
FREE admission to climbling wall

20 % sleva na kávu a kávu s sebou
Slevu na kartu hosta lze čerpat dvakrát za pobyt.

30 km

DISCOUNTS

SkiResort ČERNÁ HORA - PEC

90 km

Janské Lázně – Pec pod Sněžkou – Velká Úpa

A SUMMER ‘SKI PASS’ IN THE SKIRESORT
Při předložení platné „Karty hosta Pec pod Sněžkou“, na označených pokladYou can use three cable cars/chairlifts without limitations
nách
v
Peci
pod
Sněžkou
a
Velké
Úpě,
v
termínu
do
24.12.2017;
od
2.1.2018
PARKOVIŠTĚ
Pec pod Sněžkou, Velká Úpa
PEPA SPORT
Pec pod Sněžkou
do 19.1.2018 a od 19.3.2018 s informací o ubytování na dobu 3 - 7 dní, ob- • Černohorský Express (Janské Lázně)
tel.: +420 777 040 188 | www.pecpodsnezkou.cz
držíte při zakoupení jízdenky na 3 - 7 dny slevu 10%. Mimo shora uvedené • Hnědý vrch (Pec pod Sněžkou)
Tel.: +420 776 602 608, www.pepasport.eu
termíny, při předložení „Karty hosta Pec pod Sněžkou“ obdržíte při zakou- • Portášky (Velká Úpa)
Při předložení platné Karty hosta je cena parkovného
Escooters, pení
ebikes
and cycling
carriages
rental.
Authorized
jízdenky
na 5-7 dní
slevu 10%.
Poskytnutá
slevasale
se s dalšími slevami
70 Kč za den.
ADULT
JUNIOR / SENIOR SMALL CHILD SMALL CHILD
and servicečiof
CROSCO motorscooters.
Bike
service and
spare
zvýhodněnými
jízdenkami nesčítá
(RODINNÉ
JÍZDNÉ,
PAKET MALÉ DÍTĚ
Slevu na kartu hosta lze čerpat jedenkrát za pobyt.
(18 - 62,99 y.)
(12 - 17,99 / 63+ y.)
(6 - 11,99 y.)
(up to 5,99 y.)
parts sale. a STŘÍDAVÝ SKIPAS).
1-3 days*
450 CZK
380 CZK
270 CZK
0 CZK

Zdarma na městském úřadě.
TAXI PEC & HOSPODA ZELENÝ POTOK

Pec pod Sněžkou

tel.: +420 608 033 242, +420 739 065 993
FB: Hospoda na Zeleném potoce
10 % sleva 5x VW BUS (8+1), 5x SNĚŽNÝ SKÚTR (2+1)
10 % sleva na vyhlídkové jízdy na sněžných skútrech

Slevuon
na Dare2b
kartu hosta
čerpat jednou
pobyt.
20% discount
andlze
Regatta
goods za
over
1000,-CZK

INTERSPORT / SPORT PEC

Pec pod Sněžkou

Karta hosta pro 3. tisíciletí
Tel.: +420 602 638 000, www.sportpec.cz
Guest Card for the 3rd millenium

10% discount on electric bike rental (not valid from 1.7. to 31.8.)
10% discount on mountain bike rental
10% discount on trekking and nordic walking poles rental
TRANSPORT- TAXI
Pec pod Sněžkou 50% discount on Burley cycling carriage rental when borrowed
with our bike
tel: +420 608 103 039, Non-Stop 24H | www.taxi-pec.cz
30% sleva na 2x VW BUS (7+1), 4x Sněžná rolba (10+1)
20% sleva na 2x sněžný skútr (2+1), 2x terénní čtyřkolka
slevy se nesčítají

SPORTS SHOP SCANDINAVIA

Pec pod Sněžkou

490 CZK

420 CZK

300 CZK

5 days*

520 CZK

440 CZK

310 CZK

0 CZK
SLEVY
0 CZK

A V Ý H0 CZK
ODY

6 days*

550 CZK

470 CZK

330 CZK

7 days*

580 CZK

490 CZK

350pro
CZK hosty ubytované
0 CZK

NEW

Platí od 1. 12. 2018

KARTA HOSTA
PRO HOSTY

7% discount on all goods

TAXI PEC

K A R TA H O S TA / G Ä S T E K A R T E
K A R TA G O Ś C I A / K A P TA Г O C T Я

ZDARMA

Pec pod Sněžkou

10% discount on all services
3x VW bus (8+1), car (4+1)

VESELÝ VÝLET

GUEST CARD

v Peci pod Sněžkou

* 10% discount for owners of a valid Guest card. The discount can be applied
a Velké Úpě
only once.

www.pecpodsnezkou.cz

Tel.: +420 734 257 304, www.scandinavia.cz

Tel.: +420 608 033 242, +420 608 147 019, www.taxipec.cz

Pec pod Sněžkou

Tel.: +420 499 736 130, www.veselyvylet.cz
25% discount on ‘Pec pod Sněžkou’ T-shirts

Guest Card will be received only in your accommodation. To use discounts Guest Card must be valid (will be
activated in accommodation first day)

*Uvedené ceny jsou s DPH.

4 days*

SCOOTERS AND ADVENTURELAND PECKA IN VELKÁ ÚPA

DISCOUNTS

• Take the chairlift Portášky to the top and pick one out of three
downhill scooter tracks
• Two SkiResort Live scooter rentals
- Velká Úpa 326, 30 m away from the chairlift station Portášky
- near the top station of the chairlift Portášky
• Adventureland Pecka - newly opened in 2018

AND BENEFITS
for guests accommodated
in Pec pod Sněžkou and
Velká Úpa

10% discount for owners of a valid Guest Card. The discount
can be applied repeatedly. The discount is not valid for the
package which includes free tickets for cable cars/chairlifts.

Valid from 1.5. to 31.10.2018
+420 734 621 272

livepec@skiresort.cz www.skiresort.cz

www.pecpodsnezkou.cz

GUEST CARD
FOR FREE

