
Krkonoše – Jizerské hory  
22. 7. – 29. 7. 2006 
týdenní zájezd pro všechny kategorie turistů. 
odjezd v 6 hodin v sobotu ráno. 
ubytování: Rokytnice nad Jizerou 
vedoucí: Věrka Byczanská 

1. den – sobota – 22. 8. 2006 

autobusová trasa: Třinec – Litomyšl – Rokytnice nad Jizerou 

Ráno jsme vyrazili. Sice nebyl plný autobus, ale sestava tzv. Zdravé jádro. A vyrážíme směr 
Východní Čechy. Zdravotní pauzy na benzínkách…..Velká pauza až v Litomyšli. Zde nám 
Věrka dala rozchod 3 hodiny. Každý mohl strávit tento čas podle svých představ. Prošli jsme 
město, navštívili zámek, zašli do restaurace na oběd, prošli se po náměstí. Každému ty 3 
hodiny celkem uběhly. Ale nás samozřejmě čekala další cesta, takže jsme autobusem 
pokračovali dále směr Rokytnice nad Jizerou. 
Do Rokytnice jsme dorazili asi po 15 hodině a začali hledat náš penzion. Ten byl celkem dost 
dobře ukrytý, takže než jsme ho našli, tak jsme udělali několik koleček autobusem kolem 
Rokytnice, asi 3x se ptali, ale nakonec jsme ho zdárně objevili. Našli jsme náš penzion, který 
se nacházel ve stráni na kopci a byli rozděleni do pokojů. Byl to takový malý rodinný 
penzion. Až jsme se divili, že se tam všichni vejdeme. Všichni byli se svými pokoji 
spokojeni. 
V tomto hotelu jsme měli zajištěnou i polopenzi, takže o snídani a večeři bylo postaráno. Byl 
zde i bazén, takže ho někteří s chutí využívali ráno, večer, někdy i v noci. Okolí našeho 
penzionu tvořila hezká krajinka, nacházely se zde asi čtyři kapličky, takže jsme toto okolí 
mohli využívat k večerním procházkám. 
Majitelé hotelu byli sice takoví svérázní, no nicméně se snažili, ať nám chutná a ať je nám na 
naší turistické dovolené dobře. Vždyť přece „Všude dobře, tak co doma…, ne? 

2. den – neděle – 23. 8. 2006 - Krkonoše 

Horní Mísečky- Dvoračky – Růženčina zahrádka- Rozcestí Čtyři Páni 
– Pramen Labe – Labská Bouda – Labský Důl – Medvědín – Mísečky 
– 25 km 
na túru prvního dne jsme si vybrali Krkonoše. Nesmírně jsme se všichni do Krkonoš těšili. A 
hned první túra nám dala docela zabrat. Vyjeli jsme na Mísečky a vydali se na různé světové 
strany. Někteří po žluté na Vrbatovu Boudu, jiní to vzali přes Dvoračky. Navštívili jsme 
taktéž Růženčinu  zahrádku, Čtyři pány, Pramen Labe a došli k Labské Boudě. Odtud dolů 
Labským Dolem až k lanovce , a ta nás vyvezla zpět na Medvědín. Odtud jsme se opět 
dostali na Mísečky, kde čekal autobus. Celkem dlouhá trasa. A aspoň já s Vilémem jsme 
teda fakt nestíhali.  



3. den – pondělí – 24. 8. 2006 - Krkonoše 

Špindlerův Mlýn – Obří Důl – Sněžka – Luční Bouda – Výrovka – 
Špindlerův Mlýn 
Opět Krkonoše. Proč ne, vždyť jsou úžasné!!! Moc se nám to líbilo včera, takže se tam 
všichni znovu těšili.  Dnes plánovaná Sněžka. Samozřejmě je dáno několik variant pro 
všechny kategorie turistů.  Někdo jel lanovkou. Já to vzala z Pomezních Bud hřebenovkou. 
Ale hlavní plánovaná trasa vedla Obřím Dolem Na Sněžku. Všechny trasy super. Hezký 
výhled. Ale těch lidí…!? Prostě plná Sněžka, davy lidí. Ani  jsme tam z tohoto důvodu 
nepobyli nějak moc dlouho. 
Další cesta směřovala na Luční Boudu, kde si většina z nás dala trochu delší přestávku. 
Občerstvili jsme se a pokračovali dále na Výrovku. Rozhledy byly velice pěkné a krajinka, 
kterou jsme procházeli byla příjemná. Sraz byl ve Špindlerově Mlýně. Opět spokojenost na 
všech stranách s nádherně prožitým dnem. 

4. den – úterý -  25. 8. 2006 - Jizerské hory 

Rozhledna Královka - Nová Louka –Ptačí kupy -  Holubník – 
Kristiánov – Josefův Důl 
Začínáme u rozhledny Královka. Je odsud perfektní rozhledík do kraje Jizerských hor.  
Odsud se vydáváme na dnešní trasu, která směřuje k horské chatě Nová Louka. Někteří mají 
krizový den. Cesta vede nejdříve po cestě. A jak všichni víme,  po cestě, to není ono. Někteří 
dochází na horskou chatu Nová Louka a rozhodnou se, že další část cesty už neabsolvují. 
Rozhodnou se pro mírný odpočinkový den. Ostatní turisté ale jdou plánovanou trasu. Cesta 
je 5km velmi nepříjemná, stále po cestě. Směřujeme k hlavnímu hřebenu.   Je zde ještě jeden 
bufet, tak aspoň kafe a čaj. Teprve asi až po dalších dvou kilometrech opouštíme asfaltku a 
dostáváme se do krásy Jizerských hor. Opravdu nádherné planinky…Krásná pěšinka nás 
vede na pěkné romantické skalní vyhlídky - Ptačí kupy, Holubník. Tady už je to opravdu 
pěkné, ale ty asfaltky…Naše cesta touto pěknou krajinkou trvá asi  8 km a opět  nás čeká 
asfalt. Míříme na Kristiánov, zde je muzeum, které  někteří z nás  navštívili. My poslední už 
zase nestíháme. Autobus čeká v Suchém Dole a ještě to je 6 km...Takže spěcháme, skoro 
běžíme, jdeme kolem přehradní nádrže Josefův Důl ..Ale nakonec, máme ještě asi půl hodiny 
do odjezdu autobusu, takže ještě stihneme nějaký ten nápoj v hospůdce. 

5. den – středa – 26. 8. 2006 Krkonoše 

Špindlerova Bouda – Sněžné Jámy -  Tvarožník – Vosecká Bouda – 
Krakonošova snídaně – Plech – Rokytnice nad Jizerou 
Tak ještě jeden Krkonoše. Autobusem jsme dojeli na Špindlerovou Boudu. Zde jsme měli jen 
krátkou pauzičku na prohlídnutí chaty, která je zrovna nově zrekonstruovaná. A máme 
v plánu to vzít od Špindlerovky až do našeho hotelu pěšky . Takže procházíme hřebenovkou, 
která vede přes Sněžné Jámy, Mužské kameny, Ženské kameny a  Tvarožník až na Voseckou 
Boudu. Na každé vyhlídce máme krátkou pauzičku a kocháme se nádhernými rozhledy. 
Někteří z nás odskočili i na polskou chatu, která vypadala, že je opravdu velmi blízko, jenže 
to byl ještě kus cesty. Hned jsme si navíc dali 4 km. Z dálky ta chata vypadala mnohem lépe. 
Zdálo se nám, že stojí na skalnaté skále. Ale když jsme přišli blíže, tak jsme zjistili, že opak 
je pravdou. Byla to úplně normální chata, to jen zdálky vypadala, jak chatička z pohádky 
stojící na vysoké skále.  Cesta vedla nádhernou Krkonošskou krajinou s nádhernými 



rozhledy. Na Vosecké Boudě byla přestávka na polívečku, kafíčko nebo vlastní svačinku.  A 
pokračujeme přes velký Plech až do Rokytnice. Já to vzala do Harrachova a poté lanovkou 
na Čertovu Horu a také až do hotelu pěšky. Večer následovalo přátelské posezení v našem 
penzionu, zpívání a večerní procházky po Rokytnici. 

6. den – čtvrtek - 27. 8. 2006 - Jizerské hory  

Hajní kostel – Frýdlantské Cimbuří – Ořešník  
Dnes se konaly tzv. Vyhlídky Jizerských hor. Každý si vybral možnost turistické vycházky, 
která mu vyhovovala. První vyhlídkou byl Hajní Kostel. Druhou Frýdlantské Cimbuří. Vždy 
nás čekal obrovský kolmý kopec, abychom se na vyhlídku dostali, ale rozhled byl opravdu 
vynikající. Někteří pokračovali dále z Frýdlantského Cimbuří na další vyhlídky a vzali to 
okruhem po neznačených stezkách. Ostatní pokračovali po cestě a vykoupali se v potůčku. 
Poté byla ještě možnost navštívit Ořešník, což je také skvělá vyhlídka pro ty co mají závratě. 
Navštívil jí jen Zdeněk a Jenda. No únava se stupňuje, sil ubývá…. 

7. den – pátek - 28. 8. 2006 - Jizerské hory 

Jizerka – Pytlácké Kameny – Smědava – naučná stezka – Bukovec – 
Jizerka – chata pod Bukovcem 
Už jsme celkem všichni dost utahaní. Máme zdolat Smrk. Nakonec je navržena náhradní 
varianta. Lehký okruh od osady Jizerka přes Pytlácké Kameny na Smědavu a zase zpět 
okruhem  po naučné stezce do osady Jizerka. Samozřejmě dobrovolníci mohou Smrk 
navštívit. Smrk zdolal  pouze Zdeněk. Ale i my ostatní jsme byli s túrou spokojeni a celkem 
znaveni. Pytlácké kameny byla velmi pěkná vyhlídka, kterou někteří z nás zdolali. Pak jsme 
šli úbočím, spíše po cestě až na chatu Smědava. Zde jsme se občerstvili. Začalo chvíli i pršet. 
Poté jsme šli opět na Jizerku, někteří po cestě a někteří již výše zmiňovanou naučnou 
stezkou. Sraz jsme měli v hospůdce pod Bukovcem, kde jsme se opět občerstvili. 

8. den –sobota -  29. 8. . 2006  
Tak a nastal čas odjezdu. Balíme. Celkem jsme ale všichni vyčerpaní dost a dost. Věrka 
navrhuje Trosky, ale téměř nikdo nereaguje, takže je domluveno, že navštívíme Novou Paku. 
Je to celkem příjemné městečko s dvěma kostely, náměstíčkem. Někteří z nás navštěvují 
místní muzeum drahých kamenů, ostatní se jen tak procházejí městem. Takže a toto je 
poslední delší zastávka a míříme rovnou čarou domů.  Cestou již máme jen zdravotní 
zastávky a na večeři zastavujeme v motorestu Nová Loučka před Olomoucí. 

Takže co na závěr? Dovolená byla skvělá. Všechno v pohodě, všechno klaplo, žádné 
problémy, žádné hádky. Žili jsme týden se svými nejlepšími přáteli, s kterými máme už 
opravdu hodně skvělých turistických zážitků  a je nám spolu prima. Prostě byl to velice 
příjemný týden, bylo nám spolu bezvadně.  

Horám zdar a turistickému přátelství taktéž!!! 


