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neděle 20. 02. 2022 

 
 
Odjezd automobily:  
v 7:30 hod od supermarketu Albert na Dubině.  
 

Trasa přesunu:  

Pardubice – Jilemnice, poklona u hrobu Bohumila Hanče – Mříčná, poklona u hrobu Václava Vrbaty – Horní 
Mísečky. 

 

 
Popis trasy:  
Z Horních Míseček Bucharovou cestou k Vrbatově boudě. 5 km. 
https://mapy.cz/turisticka?planovani-
trasy&x=15.5596534&y=50.7444527&z=15&rc=9jOWEx1frw41hXVea05ta3p0h9L&rs=coor&rs=coor&rs=co
or&rs=coor&ri=&ri=&ri=&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rut=1  
Od Vrbatovy boudy – Hančův pomník – Labská bouda – Sněžné jámy – Violík – Česká budka – Pramen 
Labe – U 4 pánů - Vrbatova bouda 10 km 
https://mapy.cz/s/kategucazu 
Od Vrbatovy boudy do Horních Míseček 5 km. 
 
 

Povinná výbava: 

Trekingová kotníková obuv, proti sněhové návleky na obuv, sněžnice, palcové rukavice, čepice, čelovka 

nebo baterka. Dostatečné množství pití na cestu. 

 
 
 

Úrazové pojištění:  

Všichni účastníci výletu jsou pojištěni proti úrazu na základě pojistné smlouvy mezi Českým olympijským 

výborem (ČOV) a Pojišťovnou VZP, a. s, která je dceřinou firmou Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). 

Pojistná smlouva má číslo 131 000 1770. 
 
 
 

Možnosti občerstvení na trase:  
Vrbatova bouda, Labská bouda, Horní Mísečky. 
 
 
 

Trasu vybral, výlet vede a přihlášky přijímá:  

Ondřej Valášek tel. 724 800 178 (operátor O2), e-mail: ondrejvalasek@seznam.cz  

 

 
 

Změna trasy v závislosti na neočekávaných okolnostech vyhrazena! 
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Turisticko vlastivědný místopis 
Jilemnice  
(německy Starkenbach) je podkrkonošské město v okrese Semily v nadmořské výšce 451 m. Je jedním z 
měst, která si činí nárok na označení „brána do Krkonoš“. Žije zde přibližně 5 400 obyvatel. 
V roce 1895 zde vznikl Český krkonošský spolek SKI Jilemnice, nejstarší český lyžařský spolek, který 
funguje ve městě nepřetržitě dodnes – předsedou je St. Henych. Přídomek "kolébka českého lyžování" je 
zcela na místě: 
Roku 1892 nechal Jan hrabě Harrach dovézt první dva páry norských lyží do Jilemnice. Pod vedením 
učitele Jana Buchara se v r. 1894 zrodila myšlenka založení lyžařského spolku. Stanovy byly schváleny 
přesně o rok později, 15. dubna 1895. Cílem spolku bylo „vyučovati a pěstovati jízdu na ski na zasněžených 
místech, pořádati výlety jednotlivců aneb celého spolku za účelem zábavním a vědeckým, uveřejňovati je v 
časopisech veřejných i sportovních, pořádati závody, zábavy a veřejné přednášky“. 

Nejznámější slavní rodáci a osobnosti: 
Bohumil Hanč (1887–1913 Labská bouda), lyžař Tragicky zahynul během mezinárodního závodu v běhu 
na lyžích na 50 kilometrů na hřebenech Krkonoš společně se svým přítelem Václavem Vrbatou o 
Velikonocích roku 1913, když se náhle extrémně zhoršilo počasí. Pohřben na novém jilemnickém hřbitově. 
Stanislav Henych (1949)  
bývalý český běžec na lyžích, který závodil v sedmdesátých letech v barvách Československa. Je 
sedminásobný mistr republiky. Na mistrovství světa ve švédském Falunu 1974 v závodě na 50 km získal 
stříbrnou medaili. Účastnil se také zimních olympijských her v Sapporu 1972 (9. místo na 30 km) a 
Innsbrucku 1976. 
Stanislav Zindulka (1932–2019), herec 
Na zdejším gymnáziu studoval roku 1938 populární skladatel, interpret a výtvarník Jiří Šlitr (1924-1969), 
rodák ze Zálesní Lhoty. 
 

Mříčná  
(krkonošským nářečím Smerčina) se nachází v okrese Semily, kraj Liberecký. K roku 2016 bylo evidováno 
248 domů s číslem popisným. Žije zde 580 obyvatel. V roce 2015 se Mříčná stala Vesnicí roku Libereckého 
kraje. V roce 2016 proběhly oslavy 660 let obce.  
Osídlování zdejší podhorské oblasti postupovalo velmi pomalu. Šířilo se zalesněnou krajinou a bylo 
vedeno údolími podle řek a potoků. Lesy v této oblasti byly zřejmě smrkové. Jak se uvádí, 
„smřiečen“ znamená smrkový. Tak z původního názvu osady a později obce Smrzeczna, Mržicžna, 
Smiřičná, Smříčná vznikl soudobý název MŘÍČNÁ. 
Nejznámější slavní rodáci a osobnosti: 
Jan Buchar (1859–1932 Praha), propagátor lyžování a turistiky 
český učitel, průkopník lyžování a horské turistiky v Krkonoších. V zimě 1892-93 byl jedním z prvních 
krkonošských lyžařů, poté společně s pražským Ski klubem (předseda: Josef Rössler) organizoval 
množství horských túr a propagačních přednášek. V roce 1903 se podílel na založení Svazu českých lyžařů 
a stal se jeho prvním předsedou. Měl podíl také na rozvoji turistické infrastruktury (značkování cest, 
kartografie, zřizování nocleháren). Podporoval české menšiny v pohraničí. Za zásluhy o popularizaci sportu 
i rozvoj regionu byl oceněn čestným členstvím v několika sportovních klubech a čestným občanstvím v 
Jilemnici a dalších obcích. V roce 1892 dal podnět k založení první české studentské noclehárny na Labské 
boudě a k výstavbě cesty ze Žalého na Mísečky (dnes Bucharova cesta). 
Stal se předsedou krkonošské župy Klubu československých turistů. 
Výrazně se podílel na vzniku Svazu českých lyžařů, který byl založen 21. listopadu 1903 v Jablonci nad 
Jizerou jako vůbec první národní lyžařský svaz na světě. 
Jan Buchar (1895–1988 Jilemnice), lidový vypravěč a spisovatel 
český řídící učitel ve výslužbě, lidový vypravěč, znalec krkonošského nářečí a spisovatel poudaček – knih v 
tomto nářečí. 
Osoby spjaté s obcí: 
Václav Vrbata (1885 Kruh–1913 Vrbatovo návrší), aktér lyžařské tragédie spolu s Bohumilem Hančem. 
Žil ve Mříčné č.p. 98. Byl přítelem Bohumila Hanče, znal se s ním ze Sokola a také z vojny - sloužili spolu v 
Sarajevu v císařské armádě a stali se blízkými přáteli. 
Příběh Hanče a Vrbaty se stal impulzem ke vzniku záchranných služeb a 12. května 1935 i jednotné 
organizace Horské služby v Krkonoších. Na památku Vrbatova obětavého činu je dnes 24. březen slaven 
jako Den Horské služby. Tento tragický příběh byl zpracován v režii Čeňka Duby v životopisném filmu z 
roku 1956 - Synové hor. Pohřben na evangelickém hřbitově ve Mříčné. 
Pavel Bobek (1937–2013), český zpěvák, zdejší chalupář 
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Horní Mísečky  
(německy Ober Schüsselbauden) jsou nejvýše položená horská osada v Krkonoších. Byly vystavěny na 
svazích Medvědína v nadmořské výšce 1000 metrů. První horská bouda zde byla postavena v roce 1642. V 
počátcích své existence zde bydleli hlavně němečtí dřevaři a horníci. V polovině 20. století se tu prováděl 
rudný průzkum, a ještě dnes tu jsou patrné zbytky hald hlušiny. V současné době slouží objekty v Horních 
Mísečkách hlavně k rekreaci. 
 

Vrbatovo návrší 
nachází se na hřebeni s názvem Krkonoš mezi hlavním vrcholem Harrachovy kameny (1421) m a vrcholem 
Zlaté návrší (1411 m). Po hřebeni prochází hranice, která je hranicí Libereckého a Královéhradeckého 
kraje. 
Zde byl nalezen zmrzlý Vrbata. Toto návrší se dnes na jeho počest nazývá Vrbatovo návrší a nedaleká 
turistická chata se jmenuje Vrbatova. 
 

Mohyla Hanče a Vrbaty 
Na vrcholku Vrbatova návrší stojí mohyla Hanče a Vrbaty. Tento pomník připomíná tragickou událost, která 
se stala 24. března 1913. Při mezinárodním závodě v běhu na lyžích umrzli český závodník Bohumil Hanč 
a jeho kamarád Václav Vrbata, který se Hančovi snažil pomoct ve sněhové bouři. 
 

Hančův pomník 
Na půli cesty z Labské boudy na Vrbatovu boudu stojí pomník věnovaný Bohumilu Hančovi, který na tomto 
místě 24. března 1913 zemřel při mezinárodním lyžařském závodě, při kterém se dramaticky zhoršilo 
počasí. Hanče po nálezu společnými silami dopravili do Labské boudy, ale následné oživovací pokusy už 
byly marné a podchlazený a vyčerpaný Hanč zemřel na selhání srdce. 
 

Zlaté návrší  
(německy Goldhöhe) je hora v Krkonoších na hřbetu Krkonoš, necelých 5 km severozápadně od 
Špindlerova Mlýna. Porost tvoří smilkové trávníky s klečí. Na vrchol nevede žádná značená cesta, jen klečí 
zarůstající pěšina od Vrbatovy boudy, na kterou ale není vzhledem k ochraně přírody (I. zóna KRNAP) 
přístup povolen. 
V mělkém severozápadním sedle s Vrbatovým návrším, asi 350 metrů od vrcholu, stojí Vrbatova bouda, 
pojmenovaná po Václavu Vrbatovi. 
 

Labská louka 
je náhorní plošina parovinného charakteru ležící v západní části Krkonoš v nadmořské výšce přibližně 1350 
až 1400 metrů. Dominantou ze severní strany je vrchol Violík ležící na česko-polské hranici. Přes Labskou 
louku procházela ještě v 16. století obchodní stezka spojující Čechy a Slezsko. 
Na západní straně z Labské louky vytéká potok Mumlava; v jejím středu pak leží ve výšce 1387 metrů 
pramen Labe. Labe zde teče k jihovýchodu a louku opouští poblíž Labské boudy. Západně od ní se při 
okraji louky nachází automatická stanice ČHMÚ pro měření atmosférického ozonu. Labská louka je často 
pokryta sněhem více než 6 měsíců v roce a výška sněhové pokrývky běžně dosahuje dvou až tří metrů. 
Labská louka představuje území se vzácnou vegetací, které je součástí 1. zóny Krkonošského národního 
parku. Kromě kosodřeviny se zde nachází rašeliniště a vzácná endemitní květena včetně glaciálních reliktů 
(např. všivec sudetský, ostružiník moruška). Rostlinstvo je přizpůsobeno zdejším drsným klimatickým 
podmínkám. 
 

Pramen Labe 
je označení místa na hřebeni Krkonoš, pro turistické účely symbolicky upraveného jako počátek řeky Labe. 
V rašeliništích na Labské louce pramení naše nejvýznamnější řeka. Kamenná studna, ve které vyvěrá 
voda, se nachází v nadmořské výšce 1387 m v Královéhradeckém kraji. Již roku 1684 místo navštívil a 
požehnal královéhradecký biskup Jan František Kryštof z Talmberka. U pramene je od roku 1968 zídka s 
26 barevnými erby měst, kterými Labe protéká od pramene až po ústí do Severního moře. Dále se zde 
nachází dvojice pamětních desek. První je věnována klubem českých turistů k sedmdesátinám propagátora 
české turistiky v Krkonoších Jana Buchara, druhá pak k osmdesátému výročí organizované turistiky a 
stému výročí narození Jana Buchara. Po Janu Bucharovi nese název i červeně značená trasa z Jilemnice, 
která je v tomto místě zakončena. V roce 2006 byla k prameni Labe umístěna dřevěná socha alegorie vody. 
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