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Krkonoše 25.-27.10. 2003 
 
25.10.2003 – Jelenka 
 Když něco končí, tak něco jinýho začíná, takže jsme u příležitosti velké pohřební sešlosti 
Ukrajiny 2003 naplánovali podzimní přechod Krkonoš a dokonce i s Marťasem. Den se dnem se 
sešel, já s Paprem u Penny v 5:40 taky a vlakem si to uháníme přes Týniště, HK do Trutnova a 
odtud soukromou železnicí Viamont do Svobody nad Úpou, takže i přistoupivší Radek si koupil 
lístek. Největší ozdobou výpravy je však pseudoúčastnitel 2 akcí – nováček Marťas. Nováčkovství 
se postavil čelem, zaplatil vodku a je dobrým poskokem. :-) Ze Svobody vyrážíme po zelené na 
Rýchorskou boudu. Nabízí se první výhledy a pohledy na nepříliš bílé Krkonoše. Zaujme nás 
pěkná skalka hned nad Svobodou a pak výhledy, takže se dokonce i fotíme. Z rozcestí pod Kravím 
vrchem se jde jen po asfaltu, takže volíme offroad a systémem docela pěkných lesních cest se 
napojíme zpět na zelenou až ve stoupání na Rýchorskou bd. Jdeme po měkounkém koberci 
spadaného listí, okolní les je zlehka pocukrován jinovatkou. Rých.bd. je v opravě, takže je zavřeno, 
což je smůla, protože nám uniklo první razítko. Výhled na Sněžku se moc nekoná, je zachumlaná 
v mracích, ale je tam bílo. Je zima, valíme po žlutý a pak po červený dál. Zdržuju a fotím 
panoramátko u ohrady se skotským skotem. Po široké cestě jdeme dál až k rozcestí s polskou 
zelenou. Fotíme panoramátko se Sněžkou, hrozně funí, je zima, ale absolutně nádhera. Radek 
nemá pas, takže se na polskou zelenou napojujem trochu potajnu. Nejdřív širší cesta se postupně 
mění v pěšinu věrně kopírující veškeré terénní nerovnosti. Dáváme malou pauzičku, Papr loví 
Sněžku a já s Radkem učeně debatujeme. Přicházíme na silničku – česká červená a 
z bezpečnostních důvodů jdeme po ní až na Pomezky. Je to vopruz, ale co se dá dělat. Cestou se 
ale nabízí pěkné výhledy na Rých.bd. (zamlženo) a poté i na Dolní Malou Úpu s dominantní 
Sněžkou na pozadí. Na jednom fajn místě u lesíčka na sluníčku svačíme a pauzírujeme. Ne ale na 
dlouho, je zima a fouká. Scházíme do Dolní Malé Úpy, kde se ozývají pivní hlasy výpravy – jsou 
však tvrdě potlačeny. Dokonce už tu mají i uměle nasněženo na sjezdovce. Za chvíli jsme na 
Pomezkách, ale hlavní cíl – Pomezní bouda je zase zavřená. Marťas chce grog, pivo bysme si taky 
dali, ale chceme přejít hřeben Czoła (1268,8m n.m.) a Tabule. Jdeme se zeptat na celnici, jak to bude 
s Radkem a všechno v pohodě – pustili nás. Stoupáme zasněženou pěšinou mezi bílými smrky, 
monstrózními pahýly i ledem obalenou trávou nahoru. Je to nádhera. Naskytují se pohledy zpět 



na Pomezky, sníh mě fascinuje, jsem šťastnej. Slunce svítí a dává jedinečný světlo. Jdeme po 
hřebenu, nabízí ideální táboření, úzkou pěšinu a tu první letošní zimní idylku. Sněžku máme 
přímo před sebou, ale jen občas vykoukne z černých mraků. Na konci hřebene je pár skalek 
nabízející uchvacující výhled na polské Krkonoše i Sněžku. Je to labůžo, ale slunce je už dole, 
musíme dál. Sestupujeme do sedla, slunce se schovává za mraky, rázem je zima, šedo, větrno a 
nevlídno. Marťas upadl, ale vpoho. Je rozhodnuto, spí se u Jelenky. Za silného větru a už docela 
v zimě stoupáme zasněženou cestou k Jelence, která je zavřená. Je 17:00 a naštěstí je paní domácí 
doma, takže stavíme stany za boudou. Vše jde jak na drátku, rychle a ukázněně. Spíme na sněhu, 
vítr se trochu ztišil, jen sem tam trochu víc foukne. Je zima, ráno budem vstávat do sluníčka – 
aspoň doufáme. Vaříme již naprosto tradiční dršťkovou, je prostě nedostižná. Večer je krátký, jde 
se spát brzo (před 19:00), jen já dopisuju deník a ještě si dávám hlt vodečky. Byl to nádhernej den, 
přesně takovej, jakej sem si ho představoval. Snad bude zítra počasí, čeká nás náročný den. Ušli 
jsme 25km. (Aleš) 
 
26.10.2003 – Vrcholem je Sněžka 
 Po klidné noci, pro mě, Aleš pořád upevňoval stan, sme vstali po 7:30. Uvařili sme čaj, 
najedli se, sbalili věci a po 2 hodinách vyrazili za krásného počasí, s mnoha výhledy max. do 100m, 
po červené na Svorovou horu (1410,7m n.m.) a dál na Sněžku. Přibylo sněhu, viditelnost se snížila 
asi na 15m a zvedl se vostrej vítr. V 10:30 sme dobyli Sněžku, udělali samofoto a jeden maník nás 
navedl do Polskej boudy, kde sme dali vrcholovky, teplej čaj a nakonec i pivo (Żywiec) za 4Zł, 
tudíž 40,- Kč. Za malý, samozřejmě. S Alešem sme koupili pohledy a po hodině pauzy pokračovali 
v cestě. No, pokračovali, Aleš nás navedl k lanovce a chtěl pokračovat do Pece p. Sněžkou, ale po 
delším přemlouvání sem ho donutil se vrátit a mohli sme jít správně po červený. Pohodovej sestup 
se hned změnil v pěknou skluzavku. Samozřejmě sem hned dvakrát spadl a narazil si kostrč, kluci 
tyto chvíle využívali k tomu, že pořádali bitky (Radek a Marťas) a Aleš je digitalizoval. Kus tam ve 
třech sjížděli po prdeli, ale nejúžasnější věcí bylo, když se ukázalo slunce. Bylo to jen na pár 
sekund, ale potěší to. U spodní boudy se terén narovnal a po takovej dálnici sme vyrazili po 
červenej směr Stavy. Polopohodová cesta, ani sme se nezpotili, kol dokola bílo, padal sníh, foukalo 
a výhled okolo 100m. K Velkýmu Stavu sme málem nedošli (respektive k vyhlídce nad ním) nebýt 
zvědavýho Aleše. Ale stálo to za to, vyfotili sme se, Marťas s Radkem se cvičně porvali a mohli 
sme pokračovat dále. (Papr) 
 Po dalším nenáročném stoupání jsme mezi klečema narazili na Polední kámen, kde byla 
grupa polská. Chtěli jsme se nechat vyfotit, ale ta paní, co nás fotila, to trochu posrala (snad poprvé 
v ruce foťák). Každopádně než nás stihla vyfotit Alešovým a Paprovým foťákem, předběhla nás ta 
čtyřicetičlenná banda. No nic, dali jsme čaj a šli. Po chvíli Aleš zjistil, že by Poláci mohli jít taky na 
Špindlerovku, kam jsme měli namířeno, tak se mu zrodilo v hlavičce, že je předběhneme. Zpotili 
jsme se všichni, ale zvládli jsme to. Odměna byla sladká – Budvárek za 30,-Kč, polévka za 30,-Kč. 
To bylo ve 14:00. (Marťas) 
 Chvíli po 15:00 jsme vyrazili dál. Po dvou Budvárcích jsem měl celkem slušnej hučák 
v hlavě, těm nohám se chtělo taky dost málo. Aleš mi půjčil hůlky, takže jsem stačil. Plán byl dosti 
neurčitý: jít a až bude čas, tak se utábořit. Celkem za chvíli jsme minuli další chatu – Petrovku. 
Terén byl víceméně pohodový -> dupali jsme si v 15cm sněhu, což ještě docela šlo. Asi 
nejzajímavější část této cesty byly Dívčí a Mužské kameny. Na oboje Dívčí kameny (1413,5m n.m.) 
sme si s trochou horolezeckýho nadšení vylezli. Nic naplat toho,bylo po 16:30 a muselo se dál. Čas 
šel kupředu a my potřebovali někde spát. To někde bylo v posledním sedle před Vysokým Kolem. 
Dál už to nemělo cenu. V tom sedýlku sme se křížili s modrou, byla tam taková malá přístřeška, 
nicméně na spaní na hovno. Tak slízt trochu níž. Chtěj až k chatě Martinovka. Mě se kilák dolů 
vůbec nechce. Chvíli to na Papra a Marťase zkouším po dobrým. Ty sou fakt vysraní a chtějí 
k chatě, čímž mě naserou. Netrvá to dlouho a já rezolutně zahnu mimo cestu hledat plac. Toho je 
tu všude habaděj. Jim (kromě Aleše, který hledá s mnou) nezbude nic jinýho než jít taky. Stan je 
hned postavený, však celkem chumelí. Asi stojíme na rašenilišti, protože mi jeden kolík nechce 
moc držet. (Radek) 



 Nám dvěma s Marťasem nechtělo držet kolíků mnohem víc, ale stan nějak držel. Nějak sme 
se vybalili, osmažili cibulku, přidali vepřovku a česnek a u kluků přidali čínu a nudle a pěkně 
venku za padání sněhu se nažrali. Fakt výborný. Pak už sme se jen dooblíkli, pokecali a po 19:00 
letního času šli chrnět. Ušli sme asi 18,5km sněhem, kterej dosahoval vejšky i přes 30cm (i se 
starým umrzlým). 
 
27.10.2003 – Pondělí 
 S Marťasem sme vstali po 6:30 (to už je zimní čas), v klidu uvařili dvě termosky čaje na 
cestu, sbalili se atd. Ale to už na nás řval Aleš, ať pohnem, že zdržujem. Ať se projeví, poprvý byl 
rychlejší než já. (Papr) 
 No ono to bylo tak, že my jsme se s Radkem vpoho nažrali, uvařili si kafíčko, ze sněhu i čaj, 
sbalili se a upps... oni jsou ještě zalezlí ve spacácích!!! Tak jsme se ponořili do mlhy místo záplavy 
slunce a 20 minut stepovali a pomáhali jim balit. Ale nakonec se to povedlo. (Aleš) 
 Nevím, co chytrýho Aleš napsal, ale po 2h sme vyrazili zpět k boudičce, kterou jsme včera 
minuli (asi 0,5km), vypadá to, že tu někdo možná přespal. A vyrazili sme po červený hore 
kopcom. Přes noc napadlo asi 10 cenťáků sněhu, takže všechny stopy byly zasněžený, což 
znamenalo, že si Radek mohl vyzkoušet Uzlovy teleskopy při cestě do kopce sněhem, kterýho bylo 
i po kolena. Ráno sice na chvíli slunce vylezlo, ale nyní byla viditelnost na 20m, takže sme šli jen 
po tyčích, tudíž sme sešli z červenej. Po čase chůze bílou tmou, sme se rozhodli zkusit vyjít na 
Vysoký Kolo (1508,5m n.m.). To byl nejlepší, největší a nejbohovější expediční výstup, co sme 
mohli jít. Radek prorážel fungl novej sníh bez starejch zasněženejch stop, viditelnost stále do 20m a 
vrchol. Chvíli sme pobyli, pokochali se „rozhledem“ a sešli dolů. My s Radkem trochu pozděj, 
protože na mě čekal a díky tomu sme měli možnost pozorovat jednu přilétnuvší sýkorku. Po těch 
zasněženejch šutrech to krásně klouzalo, takže sme po chvíli byli dole a mohli jít dál, kde se nám 
otevřel výhled na 360° stejný – bílo. Pak už byl rozcestník se žlutou, po níž sme se vydali na 
Labskou boudu. Tentokrát sem zkoušel teleskopy já, sou užitečný. V jednu chvíli se otevřel 
nádherný výhled po okolí, kterej zmizel než sme dorazili na Labskou boudu. (Papr) 
 Labská bouda byla totálně hnusná komunistická stavba. Ani nahodit to nebyli schopní, což 
dokládaly zbytky od těsnění na stěnách. Samozřejmě – skoro opuštěná a v rekonstrukci. Jen horská 
služba a babka v bufetu. Tam jsem si dal grog na zahřátí a převlíkl se z mokrých kalhot. Papr a 
Aleš samozřejmě razítka, docent – docentsky držkoval. Pak padly dva návrhy na pokračování, 
přes Tvarožník na Voseckou boudu a do Harrachova, já navrhoval (vzhledem ke své situaci) po 
modré a přímo do Harrachova. Tímto pádem jsme se rozdělili na 2 party – Papr šel soucitně se 
mnou. Vyrazili jsme po 11:00, naše cesta vedla přes Pančavskou louku, Krakonošovu snídani, 
kolem Mumlavy (přes Mumlavský vodopád) až do Harrachova. Na Pančavské louce jsme šli po 
cestě vyjeté rolbou. Vzhledem k tomu, že se na nás usmálo slunce, byl nádherný výhled na Labský 
důl. Taky jsme potkali pár lidí. Na Pančavský louce sme se uhli na doposud (od rána) 
neprochozenou cestu. Byla tak 2km značená tyčema. S Paprem jsme dostali žízeň, a tak nás 
nenapadlo nic jinýho, než vzít do hrsti sníh a „žrát ho“. Moc dobrej nebyl – ty popílky a spol. tomu 
dodávali divnou pachuť. Po čase jsme se poté drali sněhem bez poskvrnky až po Krakonošovu 
snídani, což bylo rozcestí, kde jsme potkali už poněkud víc lidí. Šli jsme tedy dál – po silnici pod 
sněhem kolem Mumlavy. Zastavily nás 2 skupinky s otázkou, jak daleko je to na Labskou. 6ti 
kilometrama jsme je spíš nasrali než potěšili. Papr se rozhodl vyfotit 2 vodopády (ten druhej byl 
Mumlavskej) – vše přes stativ, takže 2×15 minut. Po Mumlavě už následoval Harrachov. Tam šel 
Papr po pohledech ze zimy, ale na informacích ho vyhodili, že ještě neměli inventuru. Koupil jinde 
a šel nechat orazit. No a v tu chvíli dorazil docent s Alešem z Vosecké boudy. Nutno poznamenat – 
unavení. (Marťas) 
 Takže my s Alešem: Naplánovali jsme si to docela přímo na kótu Violík. To znamená od 
chaty Labská bouda prvních 10m po oficiální cestě a pak už jen tak jak se mi to líbilo. Asi že jsme 
byli v 1A zóně nár.parku, byl z toho Aleš trochu nervózní. „K tyčím!“ volá na mě. „Tyče všude 
okolo!“ volám já zas na něj. Po těžkém naléhaní jsem šel tedy podél kolíků. Cesta byla supr. Sněhu 
asi do půl lejtek, nikde ani stopy, prostě nádherné sněhové pláně. Pramene Labe jsme se stejně 
nedočkali, všechno bylo pod sněhem, takže jsme nadšeně pokračovali dál. Po chvíli jsme došli na 



tu červenou, ze který jsme sešli dřív. Na Violík už jsme se vysrali, protože byl furt v mlze. 
Pokračovali jsme tedy po hřebeni směr Tvarožník (1322,1m n.m.). Tady už to někdo prošlápnul. 
Bylo nádherně, Polsko v těžkých sněhových mracích nad Čechy byly mraky o něco lehčí, pěknější. 
Končili tak v 1200m, takže jsme šli nad mraky. Trochu se do nás srali ty mraky z Polska, ale stejně 
tam bylo hrozně pěkně. Chvilku jsme se zdrželi Alešovým focením úplně všeho. Vosecká bouda 
byla pro mě překvapivě blízko hřebene – pouhých 300m. Asi dobrá, ale šlo se dál, abysme stihli 
kluky. Zvolili jsme cestu nejkratší do Harrachova -> tedy červenou. Nějakou dobu - až do údolí 
řeky Mumlavy – byl sestup fajn. Šli jsme cestou neprošlápnutou, takže 15cm sněhem. Pak jsme 
nastoupili na turistickou dálnici do Harrachova dál, kam jsme dorazili kolem 14:30. (Radek) 
 Cesta na nádr je něco mezi mučením a mučením. Jediný světlý bod je informačko se 7 
razítky, ale bez zimních pohledů. Na nádr to je skoro hodinka chůze, takže vopruz. Další plus 
výstupu (150 výšk.metrů) nádraží je, že jsme se s Marťasem konečně vysrali. Hospody zavřený, 
čekáme na vlak a žerem. V 16:32 vyjíždíme ve speciálním Kocourem tažený vzducholodi po supr 
trati do Tanvaldu – hluboko do Jizerek. Jízdenka se kupuje ve vlaku – 88,-Kč (180km). Dále pak 
Tanvald-Turnov-HK, kde je plánován Budvárek v Radkově non-stopáči. (Aleš) 
 Trať do Tanvaldu byla nádherná, samý klesání, stoupání, zákruty, tunely a viadukty. 
Přestup v Tanvaldě proběhl úspěšně a v Turnově též. S Radkem sme se pak snažili koupit lahváče, 
ale nějak sme to neošéfovali. V HK sme zašli na Budvárek. Natočení trvalo dlouho, ale prej se 
narážel sud, každopádně měl říz a nádhernou krémovou pěnu. Na nádru sme se rozloučili 
s Marťasem, kterej nám věnoval zavařený okurky, a jeli do Týniště, přesedli a cestou do Doudleb 
se ještě naposledy společně nažrali – chleba, paštika, cibule, salám, okurky. V Liticích byl slabej 
poprašek sněhu, v Žambéru sme potkali Radku a po 23:00 sem byl doma. My s Marťasem dnes 
dali asi 18,5km, kluci ušli asi o 3 kiláky víc. (Papr) 
 

Sepsal Radek, Marťas, Aleš & Papr 


