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Datum: sobota 7. června 2008 

 
Odjezd: z parkoviště vedle Sokolovny v 7 hod. autobusem.  
 

 
Trasa autobusu: Pardubice – Opatovice nad Labem – Hořice – Lázně Bělohrad – Nová Paka – Vrchlabí – 

Špindlerův mlýn (začátek i konec všech tras). 
Odjezd autobusu zpět:  v  18  hod., dětský autobus v 16 hod. 

         

Skupina III a:   
Ze  Špindlerova mlýna [1] S (718 m n. m.) po modré zn. k rozcestí značených cest U Dívčí lávky [2] (780 
m) {2,5 km}. Zde vlevo SZ po zelené zn. k Medvědímu kolenu, kde se odpojíme od silnice. Pokračujeme 
stále po zelené zn. k Medvědí boudě [3] (1075 m n. m.). Zde přejdeme vpravo na žlutou zn., po které 
přejdeme k Bradlerovým boudám (dříve Fučíkovy) [4]. Odbočíme Z vlevo na modrou zn. a pak souběžně 
s původní zelenou zn. dojdeme na Martinovu boudu [5] (1255 m n. m.) {7,2 km}.  Pokračujeme  stále po 
zelené zn. k Labské boudě [6] (1340 m n. m.) {10 km}. Od ní S po žluté zn.  Koňskou cestou na 
Krakonošovu kazatelnu nad Sněžnými jámami [7]. Přejdeme k polské chatě Wawel [8] (pro veřejnost 
uzavřena) {12 km}, abychom si důkladně prohlédli polské SnieŜne kotly [7]. Po červené zn. cesty česko-
polského přátelství V úbočím Vysokého kola [9] (Wielki Szyszak 1508 m n. m.) do sedla pod Smielcem 
[10] s pomníkem O. Rysa. Pokračujeme přes Smielec [10] (1409 m n. m.) do sedla Czarna na křižovatku s 
modrou zn. Pokračujeme po červené zn. kolem Kalmanova pomníku [11] na Mužské kameny [12] 
(Czeskie Kamienie 1417 m n. m.) a Dívčí kameny [13] (Slaskie  Kamienie 1413 m n. m.). Ze st. hranice 
odbočíme vpravo na žlutou zn., po které dojdeme k Petrově boudě [14] (1288 m n. m.) {17 km}. Poté 
sestupujeme po žluté zn. přes Moravskou boudu [15], Davidovy boudy, úbočím vrchu Pevnost [16] (1012 
m n. m.) k rozcestí značených cest U Dívčí lávky [2] (780 m) {21 km}. Odtud po modré zn. na parkoviště 
autobusů ve Špindlerově mlýně [1]{23,5 km}.  .     Celkem 23,5 km.
             
     
Skupina III b:  
Na Martinovu boudu [5] stejně jako skupina III a {7,2 km}.  Odtud SV po modré zn. do sedla Czarna na 
křižovatku s červenou zn. Pokračujeme vpravo po červené zn. kolem Kalmanova pomníku [11] na Mužské 
kameny [12] (Czeskie Kamienie 1417 m n. m.) a Dívčí kameny [13] (Slaskie  Kamienie 1413 m n. m.). Ze 
st. hranice odbočíme vpravo na žlutou zn., po které dojdeme k Petrově boudě [14] {10,5 km}. Poté 
sestupujeme po žluté zn. přes Moravskou boudu [15], Davidovy boudy, úbočím vrchu Pevnost [16] (1012 
m n. m.) k rozcestí značených cest U Dívčí lávky [2] (780 m) {14,5 km}. Odtud po modré zn. na 
parkoviště autobusů ve Špindlerově mlýně [1]{17 km}.       Celkem 17 km.
   
Možnost občerstvení: restaurace Myslivna U Dívčí lávky, Martinova bouda, Labská bouda,  Petrova 

bouda,  Špindlerův mlýn.   
 

Mapa:  Edice KČT č.22  Krkonoše  1 : 50 000, nebo modrá Krkonoše - západ  1 : 25 000. 

   
Přihlášky do 10. 4.: U Dagmar EHRENBERGEROVÉ, tel. domů 466 260 913, do práce 466 670 410-412 
(ústředna), kl. 217, e-mail do práce: ehrenbergerova@szs.pardubice.cz 
 
Cena zájezdu: 210,- Kč. 
 

Trasy připravil a skupinu vede:   Ing. Jiří Ehrenberger 
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Turisticko – vlastivědný popis. 

Krkonoše  
Naše nejvyšší pohoří. Členitá hornatina na severu Čech, tvořící hranici s Polskem, součást Krkonošské oblasti. Více než 50 
vrcholů je vyšších než 1000 m n. m., z 20 nejvyšších v České republice je 15 právě v Krkonoších. Pohoří začíná na západě u 
Harrachova v místech, kde končí Jizerské hory. Pokračuje po státní hranici s Polskem v délce 30 km k východu až jihovýchodu, 
kde u Žacléře přechází v Broumovskou vrchovinu. Šířka pohoří je na české straně do 15 km, hlavní hřeben se přes rozsochy 
svažuje k jihu a přechází do Krkonošského podhůří. Česká část Krkonoš zaujímá asi dvě třetiny celkové plochy pohoří. 
Horopisně náleží do Krkonošsko-jesenické (Sudetské) soustavy v rámci České vysočiny. Zcela mimořádná přírodovědecká 
hodnota Krkonoš zjevně souvisí s jejich zeměpisnou polohou. Jsou křižovatkou, přes kterou se převalují vzduchové masy od 
Atlantiku i z Arktidy, přes kterou se stěhovaly a stále stěhují rostlinné a živočišné druhy ponejvíce ve směru poledníků. Jejich 
hřebeny tvoří nejvyšší překážku proudění vlhkého a chladného vzduchu především od Atlantického oceánu, což má za následek 
velké množství srážek a nízké teploty. Častý je silný vítr a mlhy. 
Klimaticky jsou Krkonoše naším nejdrsnějším pohořím, hřebenové partie nad 1 400 m n. m. jsou srovnatelné s pobřežím 
Grónska. Průměrná roční teplota se pohybuje na vrcholech kolem 0°C v podhůří kolem 6°C. Na úpatí Krkonoš dosahuje roční 
úhrn srážek přibližně 800 mm, na hřebenech až 1400 mm. Sníh zůstává trvale ležet průměrně sedm měsíců v roce, přibližně od 
poloviny října do poloviny května. Průměrná výška sněhové pokrývky je 150 až 200 cm. V Krkonoších se nachází asi 50 
frekventovaných lavinových drah.  
V geologickém složení tvoří základ velmi staré (předprvohorní a prvohorní) krystalické břidlice, tvořící hlavní klenbu Krkonoš. 
Na břidlice místy vnikly žuly a svory, ojedinělý je výskyt vápenců ve východní části. Severní polské svahy jsou strmé a nepříliš 
členité, jižní české pak rozčleněné údolími potoků a říček (Labe, Úpa, Jizerka, Mumlava). Ve čtvrtohorách byla údolí 
několikráte přemodelována ledovci, z nichž nejdelší dosahovaly i několika km. Četné jsou zde proto tvary ledovcové modelace a 
mrazového zvětrávání. Největší plochy nad horní hranicí lesa v České republice. Les končí mezi 1 200 až 1 300 m n. m., kde 
přechází v uměle vysazenou kosodřevinu, smilkové hole, kamenná moře a rašeliniště. Tato takzvaná arkto-alpínská tundra je 
jedním z našich nejvzácnějších biotopů. Přirozené smrčiny utrpěly vlivem imisí škodlivin, nižší polohy pokrývají smrkové 
monokultury a bučiny. 
Od roku 1963 je zde na ploše 363 km2 vyhlášen KRNAP – Krkonošský národní park. 
 
[1] Špindlerův Mlýn 
Špindlerův Mlýn patří mezi nejvýznamnější horská střediska nejen Krkonoš, ale i celé české republiky. Nachází se v nadmořské 
výšce 715 - 1310 m n.m. na soutoku řeky Labe s Dolským potokem. Celé město leží na území Krkonošského národního parku. 
Skládá se ze čtyř základních částí: Přední Labská (Volský Důl), Labská (Krausovy Boudy), Bedřichov, Svatý Petr. K tomuto 
celku patří na lučních enklávách položené horské boudy od Labské po Luční. Mnohé z nich se vyšplhaly až nad horní hranici 
lesa. Dnešní stále krásné, historickými proměnami poznamenané lesní porosty v rozsahu 6872 ha si zde zachovávaly dlouho do 
16. století podobu smíšeného horského pralesa. Ten byl oživen zvěří, mezi níž nechyběl medvěd, vlk, rys i divoká kočka. O 
Špindlerově Mlýně se mluví ve starší literatuře jako o perle Krkonoš především kvůli své příznivé poloze uprostřed nejvyšších 
českých hor. Ze všech stran je Špindlerův Mlýn chráněn horskými pásmy vnitrozemského Českého hřebene: Kozími hřbety, 
Pláněmi a Krkonošem, zakončeným Medvědínem. Jen úzká soutěska mezi horskými rozsochami, jíž si razí budoucí evropský 
veletok Labe cestu k jihu, spojuje místo s ostatním světem. Pokud se týče zájmu hostů z ciziny, přesahuje trvale hranice našeho 
státu. 
Asi nejstarším sídlištěm na území dnešního „velkého" Špindlerova Mlýna byla málo významná skupina nuzných chalup, sloužící 
snad i jen sezónně jako útulky horníků a různorodé chasy kolem hutí, zpracovávajících získanou rudu. Nejstarší zprávy o 
kutištích na úbočích Kozích hřbetů, Železné hory a Stohu pocházejí z počátku 16. století. Tehdy český král Ludvík Jagelonský 
povoluje horníkům ve Svatém Petru (1516 - 1521) lhůty k placení desátků a úlevy. 
Špindlerův Mlýn jako samostatná osada vstupuje do historie teprve 13. července 1793. Toho dne byly korunovány úspěchem 
snahy sousedů, kteří se scházeli ve mlýně na labském břehu, patřícím mlynáři Špindlerovi. Obyvatelům chalup dřevařů na 
úbočích Kozích hřbetů a kutišť v Dlouhém dole bylo povoleno patentem mocnáře Františka I. postavit si vlastní kostelík. Měl 
nahradit rozpadávající se kapličku ve Svatém Petru. Je podivné, proč osvícený monarcha Josef II., na nějž se sousedé podvakrát 
obraceli se stejnou žádostí (v letech 1784 a 1787), nevyhověl. Přitom stavby kostelů ve Velké a Malé Úpě bez obtíží povolil. 
Statut města získává ŠM v roce 1961. 
Na území dnešního Špindlerova Mlýna, zabírajícím 7 692 ha (z toho 6 872 ha lesů) se nachází 640 objektů. Z toho je 43 hotelů, 
134 penzionů a 23 horských bud s celkovou kapacitou cca 10.000 lůžek. Trvale zde žije 1300 obyvatel a množství dalších 
přechodně ubytovaných pracovníků v službách cestovního ruchu. Bytová výstavba ve Špindlerově Mlýně se soustředila zejména 
na Bedřichově, kde je nyní 310 nových bytů. Vyrostlo mnoho soukromých penzionů, řada starších objektů byla zmodernizována. 
 
[2] U Dívčí lávky (780  m n. m.) 
Místo při soutoku Labe s Bílým Labem, křižovatka turistických cest do východních a západních Krkonoš. 
 
[3] Medvědí bouda (1075 m n. m.) 
Hřebenová bouda 5 km od centra Špindlerova Mlýna. Z objektu je krásný výhled na Kozí hřbety, Labský důl, Zlaté návrší, 
Medvědín, Pevnost, Mohylu Hanče a Vrbaty, Dívčí a Mužské kameny, Pančavské vodopády.  
Kapacita  110 lůžek. Dvou až čtyřlůžkové pokoje vybavené umyvadlem s teplou a studenou vodou Nestandardní pokojíky s 
palandami (dvou a čtyřlůžkové), vhodné pro školy a nenáročné klienty. Turistická ubytovna (8 lůžek). WC a sprchy jsou 
společné na patře. Celoroční provoz. 
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[4] Brádlerovy boudy (1156 m n. m.) 
BRÁDLEROVA BOUDA a depandance LAURA byly založeny již v 17. století (uvádí se 1637) jako hospodářské stavení 
Brádlerovy boudy. Po roce 1948 dostaly název Fučíkovy boudy a po roce 1989, kdy byly vráceny Klubu českých turistů se 
vrátily k názvu Brádlerovy boudy. Kapacita  40 pokojů se 123 lůžky. Celoroční provoz. 
 
 [5] Martinova bouda (1244 m n. m.) 
Enkláva Martinových bud, jedna z nejstarších v Krkonoších, byla založena uprchlíky před nebezpečím třicetileté války na jižním 
svahu Vysokého kola v Pohraničním hřbetu, v horní části Martinova dolu kolem roku 1642. Obnovena byla Martinem 
Erlebachem, po němž také získala jméno, v roce 1795 jako významné středisko českého živlu v Krkonoších. Po různých 
přestavbách se Martinovka zachovala na místě Nové Martinovy boudy. Ostatní budovy byly strženy v roce 1899.  
Koncem 19. století byla J. Bucharem pod boudou založena botanická zahrádka s krkonošskou květenou. Byla zničena během 2. 
světové války. V současné době jsou tyto partie nepřístupné a probíhá jednání se správou KRNAP o obnovení. Prozatím bez 
vážného zájmu ze strany správy parku o oživení této aktivity.  
Horský hotel Martinova bouda disponuje ubytovací kapacitou 52 lůžek ve 2-5 lůžkových pokojích, které jsou všechny vybaveny 
WC, sprchou, telefonem a televizní přípojkou, čímž se stává jednou z nejkomfortněji vybavených horských chat dle standartu 
Evropské unie. Hostům je k dispozici kuřácká a nekuřácká jídelna s historickými kachlovými kamny, bar, společenská místnost s 
kulečníkem a šipkami, lyžárna, sauna a vířivka Whirlpool Infinity Spass. Celoroční provoz. 
K zajímavostem Martinovky patří skutečnost, že se zde narodila a strávila rané dětství světoznámá tenistka Martina Navrátilová, 
která své křestní jméno dostala právě po Martinově boudě.  
 
[6] Labská bouda (1340 m n. m.) 
Labská bouda leží nad hranou Labské rokle a Navorské jámy v jihovýchodní části Labské louky v epicentru nejznámějších a 
nejkrásnějších zimních i letních turistických tras, v těsné blízkosti pramene Labe a Labského vodopádu. V blízkosti na Labi 
patrné zbytky malé nádrže, sloužící dříve k nadržení vody. Po vypuštění vznikl mohutný Labský vodopád, dřívější turistická 
zajímavost. 
Historie Labské boudy začíná v roce 1830, kdy v těchto místech podnikavá žena zvaná die Blasse vystavěla malou budku 
z kamení, kůry a roští, v níž prodávala kozí sýr, mléko a kořalku. Pozdější majitelé Devátové a Šírové z Rokytnice nad Jizerou 
rozšířili původní primitivní budovu tak, aby sloužila i k ubytování návštěvníků. V letech 1878–1879 přestavěl boudu hrabě 
Jan Harrach a dalšími přístavbami ji zvětšoval ještě v letech 1888–1889. V roce 1904 zde zřídil první přírodní rezervaci v 
Krkonoších. Labská bouda byla velice oblíbená. Hosté si tu mohli pochutnat na krkonošském kyselu, chlupatých knedlících 
se škvarky a zelím i na chlebu pečeném přímo v objektu. Od roku 1934 byl nájemcem Bedřich Hloušek, významný milovník hor 
a vlastenec, jehož život skončil po zatčení gestapem. Později si objekt pronajal Josef Zapadlo. Dne 6.11.1965 bouda kvůli 
 neopatrnému zacházení řemeslníků s benzínovou lampou vyhořela. Základní kámen ke stavbě nové budovy byl položen 
12.6.1969 nedaleko od spáleniště. Dnešní Labskou boudu vystavěla Konstruktiva Praha podle projektu Ing. arch.  Zdeňka 
Řiháka ze Státního projektového ústavu v Brně. Otevřena byla pro veřejnost 15.11.1975; z hlediska ochrany přírody značně 
problematická. Do roku 1996 ji provozovaly Krkonošské hotely – státní podnik. V říjnu 1996 byla Labská bouda v rámci velké 
privatizace odprodána soukromníkovi. Probíhaly tam rozsáhlé rekonstrukce a v roce 2004 dochází k jejímu plnému 
znovuotevření. 
 
[7] Sněžné jámy  
ŚnieŜne Kotly (Sněžné jámy) polská státní přírodní rezervace dvou ledovcových karů o hloubce 215 m s rozpukanými žulovými 
stěnami. Ve dně Velké Sněžné jámy dvě ledovcová jezírka o hloubce do 1,5 m. V Malé Sněžné jámě čedičová žíla až do výšky 
1425 m. V okolí žíly vzácná květena ve 216 druzích (lomikámen sněžný, lomikámen vstřícnolistý aj.).  
 
[8] Wawel  
Bouda nad Sněžnými jámami připomíná tvarem krakovský hrad Wawel, proto má stejný název. Dnešní podoba s vyhlídkovou 
věží z let 1895-1897. Od r. 1960 je v ní rozhlasový a televizní vysílač. Bouda slouží polským pohraničníkům. 
 
[9] Vysoké Kolo, polsky Wielki Szyszak (1509 m n. m.) 
Kupovitý vrchol 5 km severně od Horních Míseček na hranici s Polskem. Nejvyšší vrchol západních Krkonoš. Kamenné 
mohyly, ukázka lidskou činností nevhodně narušené původní skladby balvanů. Nejrozsáhlejší suťová pole v Krkonoších jsou 
terasovitě uspořádána. Severní polské svahy prudce spadají lavinovými drahami do ledovcového karu Velkého Sněžného kotle 
(Wielki Kociol SnieŜny). Kamenná mohyla na polské straně vrcholu. Geodetický bod leží 100 m jižně od mohyly a jeho výška 
1 503 m n. m. bývá někdy nesprávně uváděna jako výška vrcholu.  
Po polské straně vrchol obchází červená turistická značka, po jižním svahu pak tyčové značení. Přes vrchol vede neznačená 
cesta. Pozor, součást I. zóny KRNAP. Velmi dobrý rozhled. 
 
[10] Śmielec (1409 m n. m.) 
Z české strany se jeví jako nevýrazný vrchol, z Polska mnohem mohutnější, poznamenaný ledovcovou činností. Hlavní vrchol 
(1410 m) leží již v Polsku nedaleko značené cesty. 
 
[11] Kalmanův pomník 
Pomník je připomínkou tragické události, kdy zde 15. 11. 1929 zemřel při sněhové bouři ředitel ČTK Richard Kalman. Nachází 
se v severní části Krkonoš, v blízkosti státní hranice s Polskem - při Cestě česko-polského přátelství. 
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[12] Mužské kameny, polsky Czeskie  Kamienie (1417  m n. m.) 
Vrcholová žulová skaliska s balvanovými a suťovými poli na plochém hraničním hřbetu 6 km severně od Špindlerova Mlýna. 
Žulové výchozy – kary vznikly nestejnoměrným zvětráváním karů. Název Mužské je jako protějšek k Dívčí. V okolí porosty 
kleče. Dobrý rozhledový bod. 

[13] Dívčí kameny, polsky Slaskie  Kamienie (1414  m n. m.) 
Dívčí kameny jsou jednou z nejtypičtějších skalních hradeb, které jsou vytvořeny z menšího množství blokovitých a věžovitých 
torů. Kolem této přírodní krásy vede hraniční cesta ze Slezského sedla, která bezpochyby patří k nejkrásnějším trasám, 
procházejícím Krkonošemi. Na vrcholu geodetický bod. Vyhlídkové místo. Název Dívčí je prý podle mladé pastýřky, která 
nedaleko odtud zahynula. 

[14] Petrova bouda (1288 m n. m.) 
Založena r. 1790, na zimní provoz přestavěna r. 1811. Větší přístavba z let 1886-87. Název vznikl zkomolením jména 
zakladatele Jana Pittermanna. Kapacita 150 lůžek ve 2, 3, 4 lůžkových pokojích s teplou a studenou vodou, stylovou restaurací s 
dvěma verandami. Celoroční provoz, nyní v majetku OREA. 

[15] Moravská bouda (1220 m n. m.) 
Moravská bouda je horský hotel, který leží ve Špindlerově Mlýně v lokalitě zvané „Sedmidolí“. Má celoroční provoz a svým 
hostům nabízí ubytování v kapacitě 48 lůžek ve 14 pokojích, které jsou vybaveny koupelnou se sprchovým koutem a 
umyvadlem,televizorem,rádiem a telefonem s přímou volbou.Příjemné prostředí a domácí nálada na Vás čeká i u nás v 
restauraci,kde je též salónek s kulečníkem a šipkami + půjčování společenských her. V podkrovních prostorech jsou k dispozici 
2 učebny. 

[16] Pevnost (1012 m n. m.) 
Žulový výchoz (tor) na jižním svahu Slezského hřbetu 3 km severně od Špindlerova Mlýna. Asi 7 m vysoké skalisko na jižním 
výběžku Dívčích kamenů. Vystupuje nad sedlo u Davidových bud. V okolí paseky, louka a smrkový les. Dobrý rozhled. Na 
skále geodetický bod. Typické bloky bizardních tvarů vznikly nestejnoměrným zvětráváním. 

 
 
 
 


