
Pár informací, tipy a rady na výlety. 

Nákupy základních potřeb:  Potraviny Kubík 2,5km, v podstatě jediné 
potraviny v Peci pod Sněžkou, jsou dražší, převažují pochutiny. Pečivo 
dopékají z polotovarů a nemusí být vždy k dispozici.  Po-pá.: 08:00 – 18:00 hod.
Sobota: 8:00 hod. – 17:00 hod. Mimo sezónu: se může otevírací doba lišit. 

Nachází se v komplexu Svatý Vavřinec, kde je mimo jiné i lékárna, servis 
vybavení, půjčovna a  welnes. 

Trafika Káča 1,8 km místní trafika, noviny, tabákové výrobky
Otevřeno Po-Pá 7.00-18.00 So-Ne 7.30 - 17.00 hod 
https://www.google.cz/maps/@50.6941372,15.7337358,3a,75y,232.5h,102.69t/dat
a=!3m9!1e1!3m7!1sNqQgNj7Mtl6ftkrs4TFowA!2e0!7i16384!8i8192!9m2!1b1!
2i50 

Benzinka KN Prona 2,5 km - jediná benzínka v Peci, vstřícný personál, 
drogistické zboží, cukrovinky, tabák, alkohol. Otevřeno denně 6.00 - 20.00 hod.
https://km-prona.cz/cerpaci-stanice/seznam-stanic/19-pec-pod-snezkou 

Pro maso a uzenářské výrobky si doporučujeme dojet 8km do Horního 
Maršova do 
Uzenářství Oldřich Novotný - místní řezník, uzenář, Po a Ne zavřeno, Út-Pá 
8.00 - 17.00, So 8.00 - 11.00 hod.  Po cestě do Trutnova na hlavní cestě, 
nemůžete minout . http://novotnymaso.cz/ 
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My preferujeme velký nákup po cestě, ale pokud by vám nestačily místní 
provozovny v blízkém okolí, tak určitě vše najdete v Trutnově, který je 
vzdálený 22 km (20 min autem). Je zde OBI, Lidl, Tesco, Kaufland, nemocnice, 
lékárna a mnoho benzínek.

Internetový prodejce potravin Košík.cz rozšířil dovážku a to až na 
Konopindu,  to je taky možnost.    https://www.kosik.cz/

Výlety v okolí:  Krátký výlet na Vlčí jámy: 
https://www.konopinda.com/post/_blog 

Rozhledna Bramberk - výlet na okolo. V zimě, v létě stačí seběhnot po 
sjezdovce k dolní stanici lanovky Hnědý vrch. Na vrcholu je nejvyšší 
rozhledna v Krkonoších. 
Na lanovku Vám vemou i psího parťáka (s náhubkem), kolo, nebo v zimě 
sáňky. Po návštěvě rozhledny se vydáte směr Lyžařská bouda, kde mají 
výborné pivo a místní speciality. Pak jen v létě pozvolnou procházkou 
sestoupáte okolo vysílače k chatě nebo si v zimě užijete dlouhou jízdu na 
sáních skoro až k chalupě. 

Výlet na Sněžku. Na nejvyšší horu ČR vede spoustu cest. Cesta tam i zpět je 
cca 25km. Cestu je možné kombinovat s kabinovou lanovkou. My máme rádi 
vyjet lanovkou nahoru a po vrcholech pozvolna klesat okolo chaty Výrovka, 
bistra Na rozcestí přes Liščí horu zpět (cca 13km). Krásný je i sestup Obřím 
dolem, ale to chce pevnější obuv. V každém případě pokud lanovkou tak je 
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lepší si přivstat, neboť po 9.00 se již tvoří dlouhé fronty a počkáte si i několik 
hodin.  http://www.snezkalanovka.cz/

Pokud budete sestupovat Obřím dolem, tak je možné se zastavit v historickém
dole Kovárna. Vstupenky si musíte rezervovat, zakoupit: 
http://www.veselyvylet.cz/cz/vv5/vv54.html 

Z mezistanice lanovky na Sněžku  (Růžová hora),  je moc pěkná pozvolná 
procházka na Portášky – Velká Úpa. Zde najdete novou atrakci pro menší děti 
- herní krajinu Pec-ka. http://www.pec-ka.cz/ 
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Za návštěvu určitě také stojí Relax park, ktarý se nachází v centru Pece, podél 
cesty k lanovce na Sněžku. Najde zde bezpečnou bobovou dráhu, kde se 
svezete dvoumístnými vozíky, celkem 900 metrů. lanové centrum, dlouhé 
skluzavky pro menší a trampolínový svět.  https://www.relaxpark.cz/

Jánské lázně  - Černá Hora. Jedná se o menší, ale velmi navštěvované lázeňské 
město. Téměř každý linkový autobus zastavuje v Jánských lázních, které 
promenádou projdete k lanovce na Černou horu. Je zde také nová stezka v 
korunách stromů. https://www.stezkakrkonose.cz/ , lanový park, půjčovna 
koloběžek a mnoho tras k sjezdu. 
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Když se rozhodnete vracet na Konopindu pěšky (4,5km) přes Černou horu, 
tak určitě nevynechte nádherná Černohorská rašeliniště!
Nenáročný sestup, nasledně občerstvení na Kolínské boudě. 
https://www.konopinda.com/post/%C4%8Dernohorsk%C3%A1-ra%C5%A1elini
%C5%A1t%C4%9B 

Lesní hrádek Aichelburg  http://www.veselyvylet.cz/cz/vv8.html  

Pramen Labe - 20 km  (jen tam) horská tůra přes Špindlerův mlýn 
http://www.spindleruv-mlyn.com/cz/spindleruv-mlyn-vylety/pramen-labe/
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Vojenská pevnost - bunkr Stachelberg (vzdálenost 23 km)  
https://www.stachelberg.cz/  

Zoo Safari Dvur Kralove nad Labem (vzdálenost 35 km) https://safaripark.cz/

Trutnov 20 km – moc pěkné město, mnoho možností na nákupy, mnoho 
kaváren a restaurací. Koupaliště prošlo rekonstrukcí a stojí za návštěvu:
http://sportoviste-trutnov.cz/pages/provozni-doba-cenik 
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Barokní Hospital Kuks (vzdálenost 35 km)  https://www.hospital-kuks.cz/cs 

Určitě doporučujeme návštěvu privátního welnessu v hotelu Pecr  v Peci a 
výlet na elektrokole. Doporučujeme rezervovat několik týdnů dopředu! 
https://www.pecr.cz/de/wellness , https://www.sportpec.cz/en/pujcovna/
Kam na jídlo: 

Žižkova bouda - 100m na dohled, dobré pivo i jídlo, otevírací doba 10-22hod

Hotel Emerich – 500m, krásný výhled na Pec, výborná káva: 
https://www.hotel-emerich.cz

Bouda Helena- 1,4 km, na místní poměry luxusní kuchyně, dobré víno i pivo, 
otevírací doba 11-22 hod.   https://hotel-bouda-helena.cz/   

Kolínská bouda - 1,7 km, pěkný pěší výlet, mini zoo pro děti, trampolíny, 
dobré pivo i lokální kuchyně.   https://www.kolinskabouda.cz/cs/   

Lyžařská bouda – 2,5km, výborná místní kuchyně
http://www.lyzarskabouda.com/restaurace/   

Hospoda Zelený potok- 1,5 m, přímo na parkovišti Zelený potok, super 
obsluha, výborné jídlo i pivo, otevírací doba 10-22 
hod.https://www.hospodapec.cz/ 

Pizzerie AndEl 2,3 km výborná pizza, vstřícná obsluha, jak říká Tripadvisor - 
Itálie v Krkonoších
https://www.tripadvisor.cz/Restaurant_Review-g942871-d2632098-Reviews-
Pizzerie_AndEl-Pec_pod_Snezkou_Hradec_Kralove_Region_Bohemia.html   
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