
POPIS CESTY PEC POD SNĚŽKOU – chata Na konci světa, chalupa Větrník 

Pec – na vjezdu do Pece se ihned silnice rozdvojuje, volíte variantu vlevo ( u hospody na Peci)  ,  tím odbočíte 

z hlavní a jedete nahoru tak, že hotel Horizont necháváte po pravé ruce a projíždíte obcí stále nahoru , přičemž 

po levé straně máte Zelený potok, po pravé provizorní prodejna Kubík, bus nádražíčko, hospoda Enzian a další. 

Foto této části za dne: 

 

 Následně míjíte poslední hromadné parkoviště P4 (vpravo), 

Foto parkoviště 

  

Pokud jste se správci domluveni na předání vjezdové povolenky až při příjezdu a dosud ji nemáte, lze doporučit 

u parkoviště P4 kde přizastavit a ve vjezdovém automatu (označen růžovým puntíkem na fotce a v detailu na 

další fotce) zakoupíte za 20,- Kč vjezdový lístek, který Vás opravňuje k jednorázovému vjezdu dále. V následující 

části cesty se již pohybujete v prostoru s omezením vjezdu motorových vozidel. 



 

 Pokračujete dále, po levé straně máte sjezdovku Javor. Za místem, kde je na silnici vytvořen zpevněný ostrůvek 

objízdný oběma směry 

foto ostrůvku:  

 zabočíte doprava na silničku nahoru, viz růžová šipka shora nakreslená nad silničkou, kterou se máte dát. Po 

pravé straně máte kontejnery tříděného odpadu a nový objekt Apartmány Javor, touto silničkou jedete nahoru 

foto silničky 

 

 a pokračujete stále nahoru (dvojitá serpentina, 



 

 Následuje rolba garáž po pravé ruce 

,  

minete všechny odbočky vlevo, stále se držíte vpravo, ať ze silničky uhýbá co chce. 

 



 

 

 Silnička je bez výmolů, ale v lesích žijí srnky!!. . Po cca 2km jízdy a další serpentinové levotočivé zatáčce se 

cesty asi 100m nad zatáčkou  dělí-rovně vlevo pokračuje asfaltová, vedoucí k hotelu Energetik, prudce doprava 

pak u značky částečného zákazu/vjezdu s omezením začíná kamením vysypaná cesta, 

 

 ( tzv. zatáčka U-turn, mnohdy nejde vytočit najednou) . Zde odbočujete  po  kamením vysypané zpevněné 

cestě a po té pokračujete opatrnou jízdou dalších cca 400m, po levé straně míjíte vodárnu (malý domeček na 

trochu prudším sjezdu z kopce (cca 20m) 



 

Sjezd nad vodárnou 

Vodárna: 

a e l 

a otvírá se před vámi pohled na celou louku Severka  , Jedete stále k chatě Severka, jejíž nápis je nejlépe vidět 

z dálky, popř. v noci svítí její prosklená veranda. 

Větrník se nachází ve stráni vpravo dole,(viz i šipka na pravé straně fotky)  chaloupka Na konci světa je až na 

konci louky mírně nad cestou. (šipka na fotce nahoře vlevo pomyslně směřující nad chalupu). 

U Severky zastavte a domluvte se se správci na přesném místě parkingu. 

 

 


