
 

                       

           

 

 

Chata Erlebach, okres Semily, Liberecký kraj, Krakonošo 17.8 - 24. 8. 2019 

17. 8. - sobota odjezd v 8.30 hod. malým autobusem a několika auty směr Krakonošovo. 

Cestou jsme nabírali další účastníky a celkem rychle dorazili do sedla pod Dvoračkami. 

Vynosili jsme bagáže, ubytovali se a ještě dopoledne vyrazili do Rokytnice na oběd 

a prohlídku města. Lanovkou jsme se nechali vyvézt na Horní Domky a po žluté došli na 

chatu Dvoračky, kde jsme měli zajednané chutné večere po celý pobyt. Cca 10 km.      

        

         
 

18. 8. – neděle Po skvělé snídani od Jarky jsme za chmurného počasí vyrazili na 

Růženčinu zahrádku. Na Vrbatovu boudu jsme již došli za mírného deště a mlhy. Po 

občerstvení se hory umoudřily a ukázaly nám, jak jsou krásné a i proměnlivé. Šli jsme na 

Pančavský vodopád k Labské boudě. Dále po žluté na Sněžné jámy a k Violíku. Zde 

první skupina pokračovala k Tvarožníku a na Voseckou boudu.  Po občerstvení jsme 



pokračovali lesní cestou na Krakonošovu snídani a na Zadní plech. Počasí bylo pěkné, 

měli jsme krásné výhledy a k večeru se oteplilo. Na 18 hod. jsme stihli večeři (řízek 

s kaší), bylo zdoláno cca 20 km. Další skupina šla okruh po Zlatém návrší cca 12 km.  

 

 

    
 

19. 8. – pondělí Ráno zataženo a předpověď byl mírný déšť celý den. Vyrazili jsme 

lesem na Rezek. Na Rezku jsme čekali, až nám otevřou restauraci Jeruzalém, kde jsme se 

trochu osušili a občerstvili. Po zelené tzv. exkurzní cestou jsme se vraceli zpět na 

Erlebašku neb nás tam čekaly borůvkové knedlíky. A taky byly - se smetanou 

a máslíčkem. K večeři na Dvoračkách byla polívka, vrabec, zelí a bramborový knedlík. 

Přísun potravy byl dostatečný, ale s odsunem to bylo na pováženou. Přestávala nám 

v chalupě totiž téci voda.   

 
 

      
            

20. 8. – úterý Tento den zase počasí nic moc. Někdo sbíral borůvky či si dal odpočinek. 

Jedna skupina vyrazila do Rokytnice po modré okolo Huťského vodopádu. Prohlédli 

jsme náměstí a nabrali energii v příjemné cukrárně tamtéž. Za dusného počasí jsme se po 

žluté drápali na pašeráckou stezku a u kostelní cesty na Ručičky jsme houbařili. 

Z Ručiček jsme šli již po zelené přímo na večeři – celkem cca 13 km. Začalo pršet. Menu 

– grilované kuřátko a šťouchané brambory. Po večeři a celou noc jsme měli vody dosti, 

tedy venku, v chalupě to bylo již jen čůrek. Tak jsme chytali dešťovou vodu na zalévání 

WC. Pršelo celou noc. 
  



        
 

21.  8. – středa  Za mlhy, že by se dala krájet, ale již bez deště jsme vyrazili na Ručičky. 

Kládovou cestou (cyklistické značení), kde jsme přímo zakopávali o zdravé houby, a 

lesní cestou jsme se dostali přímo na rozcestí Lubošská bystřina. To už nám vykukovalo 

sluníčko a bylo chladno. Mumlava nás vítala posilněna nočním deštěm. Prohlédli jsme si 

horské město Harrachov. Lanovkou jsme se vyvezli na Čertovu horu 1022 m a kochali se 

výhledy. Odtud jsme přes Janovu skálu přes Studenov opět došli na Ručičky a na 

Dvoračky. Tento okruh cca 17 km, zkrácená verze 14 km. Voda se chalupě se zdárně 

opravila. 

 
 

     
  

22.  8.  – čtvrtek Na čtvrtek jsme si konečně naordinovali odpočinkový den. Tedy lépe 

řečeno borůvkový den, neb modro bylo všude a po tom vydatném dešti borůvky ještě 

více narostly. K obědu jsme si opekli buřty. Odpoledne několik odpočatých turistů 

zkoumalo okolní cesty u chalupy. Večer borůvkové knedlíky na Dvoračkách. Takže 

borůvky a houby kam se podíváš.  

 



      
 

23. 8. – pátek Ráno jsme se vypravili Krakonošovou cestou na Horní Mísečky. Tam tři 

turistky sestoupaly do Špindlerova Mlýna a nechaly se vyvézt na Špindlerovku. Odtud 

šly po hřebeni přes Dívčí a Mužské kameny, Vysoké kolo a Sněžné jámy. Navštívily 

pramen Labe a spěchaly, aby stihly večeři na 18 hod. Další skupina se nechala vyvézt na 

Vrbatovu boudu. Prošla návrší a směřovala k Vosecké boudě. Vracela se stejnou cestou 

jako šla první skupina v neděli a to přes Zadní plech na Dvoračky. Tak i tento den nám 

Krakonoš počasí vymaloval a dopřál překrásné výhledy. Dovolil nám i nasbírat spoustu 

hub a borůvek. Večer jsme se loučili s některými odjíždějícími a při borůvkách se 

šlehačkou jsme konstatovali, že to byl super týden sice na retro chalupě, ale o to 

srdečnější. 
 

24.8 – sobota Chalupu jsme museli vyklidit na 10 hod., tak i autobus byl objednán na 

tento čas. Šťastně jsme sestoupili z hor, projeli podhůřím a vrátili se do Jičína 

 

 

Jičínští turisti děkují Jarce Pilné za krásný pobyt na Erlebašce, za úžasné snídaně a borůvkové 

menu, které nám ochotně připravovala. 

                                                                                                       Sepsala: Míla Kubíčková 


