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Rozhodli jsme se potěšit vás v době snad už pomalu pokoronavirové, kdy ale není ohledně zahraničního 

cestování nic jisté. Proto vám nabízíme týdenní aktivní pobyt v málo známém pohoří Rýchory a ve Vraních 

horách na východě Krkonoš. Co nás čeká? Bydlení na horské chatě 1000 metrů nad mořem, odkud budeme 

každý den vyrážet na turistiku pěšky i na kole a poznávat na přírodu a historii zajímavý kraj mezi 

Krkonošemi, Broumovskem a českým vnitrozemím. Pokud situace dá, stavíme se na skok i do Polska. 

 

 

 
Rýchory, jako ostatně všechny hory, jsou krásné po celý rok. A „naše“ Rýchorská bouda je ideálním výchozím 

místem pro pěší turistiku a cykloturistiku. Na své si zde kromě turistů přijdou i botanici a zoologové, kteří na 

Rýchorách mohou spatřit nejeden vzácný rostlinný či živočišný druh (orchideje, bílý hořec, nejmenší u nás žijící 

sovičku - kulíška nejmenšího). Na loukách se zde pase i nádherně chundelatý skotský náhorní skot. 

Na úbočí horské plošiny najdeme Dvorský les zvaný též Rýchorský prales, tvořený bizarními kmeny starých buků. 

Za návštěvu stojí Rýchorská květnice, Lysečinské údolí nebo krasové Albeřické jeskyně, pevnosti předválečného 

pohraničního opevnění okolo hornického městečka Žacléř a další lákadla. 

Navazující Vraní hory, z jejichž plochého hřebenu nápadně vystupuje Královecký Špičák s výškou 881 m, tvoří 

zalesněnou hranici s Polskem posetou skalkami. I tam se podíváme, abychom se ujistili, že Krkonoše, kde  

budou všichni ostatní, nejsou určitě to jediné, proč bychom měli tento krásný kraj navštívit 

  

 

https://www.treking.cz/vrcholy/kralovecky-spicak.htm
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Program 

Máme výhodu, že z Rýchorské boudy můžeme rovnou vyrážet na trasy, protože na hřebenu už jsme. Lehká 

nevýhoda stejně jako jinde na horách je, že co sešlapeme dolů, musíme zase vyšlapat nahoru. Na každý 

z 6 dnů pobytu bude připraven turistický program, buď okružní, nebo liniové trasy vedoucí za zajímavou 

přírodou nebo historickými či technickými památkami. Na programu na příslušný den se budeme 

domlouvat předchozí večer. Kdo si vezme s sebou kolo, může Rýchory, Vraní hory a přilehlé oblasti 

poznávat z výšky sedla. 

 

 

Doprava 

Dopravu účastníků domluvíme podle toho, kdo se přihlásí (buď všichni auty, nebo částečně auty a veřejnou 

dopravou). Do Mladých Buků se dá dostat vlakem a autobusem z Olomouce za cca 3,5 hodiny. Během dne 

jede několik spojů. Auta zde stejně musí zůstat zaparkována, k Rýchorské boudě ležící v 1. zóně KRNAP se 

dopravíme pěšky, nebo za použití místního taxíku. Jako už tenkrát jednou… 

 

 

Ubytování a stravování 

Rýchorská bouda stojí na nejvýchodnějším hřebeni Krkonoš v nadmořské výšce 1000 m. Je výjimečná pro svoji 

polohu v první zóně Krkonošského národního parku v klidné a doposud téměř neporušené krajině Rýchor. 

Ubytování ve vícelůžkových pokojích vybavených stylovým dřevěným nábytkem. Ne všechny pokoje jsou 

vybaveny vlastní sprchou či toaletou, ale na oplátku vám bouda nabídne neopakovatelný pohled z oken pokojů 

na Královec a Černou horu. Šťastnější hosté mohou vidět i Lysečiny a Sněžku. Více: www.rychorskabouda.cz 

Po celou dobu ubytování je zajištěna pestrá a výživná horská polopenze od paní Áji. Začínáme sobotní večeří  

a končíme sobotní snídaní. 

 

Cena: 3 500 Kč člen / 3 800 Kč nečlen spolku Přátelé přírody, z. s. 
(V ceně je 7× ubytování s polopenzí. Cena neobsahuje dopravu, tu si účastníci zajišťují sami – viz výše.) 

Kdo dřív přijde, ten jede! Přihlášky, pokyny k platbě a storno podmínky jsou na 

www.malaliska.cz/rychory2020  

Bližší info: Hynek Pečinka, tel. 602 431 149, fox@malaliska.cz 


