POUTNÍ MÍSTA NA TRASE PRAMEN LABE – HRADEC KRÁLOVÉ
Kunčice a Klášterská Lhota
Hrázděné kaple v Kunčicích a Klášterské Lhotě
Kdo bude putovat z Vrchlabí na Hostinné ve směru toku řeky Labe, nemůže minout hrázděné kapličky
v Kunčicích a Klášterské Lhotě.
Kunčice nad Labem ani Klášterská Lhota nebyly farními vesnicemi. Potřebám místních věřících
sloužily jen chatrné dřevěné kapličky. Starší kaplička v Klášterské Lhotě, zdobená klasicistním štítem,
zasvěcená Nejsvětější Trojici, je z roku 1825. Tu mladší v Kunčicích nechal postavit roku 1847 Jan
Křikava, vrchní vrchlabského panství. Zděná kaple, zasvěcená Panence Marii, byla ozdobena čistě
klasicistním trojúhelníkovým tympanonem s monogramem patronky kaple. Na průčelní stěnu pak
nechal umístit štíty s medvědí hlavou coby symbolem obce a loveckými trubkami.
To, čím jsou dnes obě kapličky tak výjimečné působivé a kdo přišel s myšlenkou doplnit staré zděné
kapličky novou dřevěnou lodí, není z dochovaných pramenů známo. Jako první zahájily úpravu
kapličky ve Lhotě. Realizací byl pověřen v roce 1905 tesařský mistr Ignác Janetschka z Hostinného. O
rok později pak tento mistr uskutečnil úpravu také kaple v Kunčicích.
Na obě kaple tehdy přispěla finančně oběma vesnicím také vrchlabská hraběnka Luisa CzerninMorzin. Klášterské Lhotě pak ještě výrazně přispěl stavebním dřevem hrabě Jan Nepomuk Harrach.
Obě kaple byly vysvěceny roku 1906. V Klášterské Lhotě 19. května a Kunčicích 4. listopadu.
V následujících letech vlivem povětrnostních vlivů postupně chátraly. Do své původní krásy se obě
kaple probudily až počátkem 21. století.
Kaple Nejsvětější Trojice v Klášterské Lhotě byla Prohlášena za kulturní památku a generálně
rekonstruována především v letech 1999–2002. Na louce v blízkosti kaple je rovněž situována křížová
cesta. Jednotlivá zastavení tvoří asi 1,5m kamenné sloupky z červeného
Pískovce z nichž se dochovalo devět zastavení.
Kaple Panny Marie v Kunčicích, která za kulturní památku prohlášena není, byla rekonstruována v
letech 2002–2003. Další práce, týkající se interiéru a vybavení kaplí pokračují dosud. Opravy financují
z podstatné části samy obce ze svých rozpočtů. Dodnes jsou obě kapličky ve vlastnictví jednotlivých
obcí.
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