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ZAŽIJTE HORY

PĚŠÍ TRASY

Údolím zeleného potoka na Jelení louky a zpět přes tzv. Chaloupky a Velkou pláň 
Délka: 2 hod, 6,4 km
https://mapy.cz/s/lahorajugu

Z hotelu doprava směrem ke sjezdovkám, na mostě před parkovištěm P4 Zelený potok se dejte 
vpravo za potok podél Apartmánů Doulík dozadu. 

Příjemná procházka Zeleným údolím podél Zeleného potoka, kde chodí málo lidí. Krásné údolí. 
Cestou moc pěkné tůně, kde se dá vykoupat. Cesta končí na obrovské pasece, kde je Chalupa 
Jelení louky s dobrou restaurací a vyhřívaným bazénem, kde se mohou vykoupat i „přespolní“. 
Stačí se nahlásit na baru. 

Cestou je patrné místo, které slouží jako zdroj vody pro Pec pod Sněžkou. Jde o historické 
jímání, odkud se brala voda i před 100 lety. 

Zpět je možné se vrátit stejnou cestou nebo jít po asfaltové silnici, která vede přes lokalitu 
zvanou Chaloupky a přes Velkou pláň. 

Do Janských Lázní, na Černou horu kabinkou, na Černohorské rašeliniště a do Pece
Délka: 2 hod (počítáno od horní stanice kabinkové lanovky) 7,4 km 
https://mapy.cz/s/jonahusegu
Lanovka: https://leto.skiresort.cz/lanovky/cernohorsky-express/

Autobusem do Janských Lázní, zastávka Janské Lázně, zátiší odtud 5 minut pěšky ke 
kabinkové lanovce. Kabinkovou lanovkou na Černou horu. Odtud pěšky po žluté a následně 
červené turistické trase. Cesta vede mírně z kopce po celou dobu. Hned u cesty je odbočka na 
unikátní Černohorské rašeliniště, kde je buď vyhlídková věž, nebo lze obejít celý naučný okruh.  

Směrem do Pece je pak Kolínská bouda s občerstvením otevřeným denně, Pražská bouda, 
Žižkova bouda (možnost občerstvení) 

Na nejvyšší krkonošskou rozhlednu Hnědý vrch, přes Lyžařskou boudu a zpět přes Vlčí jámy 
Délka: 3:50 hod, 10,8 km 
https://mapy.cz/s/hatonevoge
Rozhledna je přístupná zdarma. 

https://mapy.cz/s/lahorajugu
https://mapy.cz/s/jonahusegu
https://leto.skiresort.cz/lanovky/cernohorsky-express/
https://mapy.cz/s/hatonevoge


Z hotelu doprava směrem ke sjezdovkám, přes parkoviště stále nahoru podél potoka. Od Javoru 
jde o značenou žlutou turistickou trasu. Lze vyjet lanovkou Hnědý vrch. 

Nejvyšší krkonošská rozhledna je umístěna v nadmořské výšce 1 207 metrů nad mořem. Hlavní 
vyhlídková plošina je ve výšce 27 metrů nad zemí, celkem měří rozhledna 30,85 m. Návštěvníci 
uvidí z vyhlídkové terasy úchvatné panorama hlavního krkonošského hřebene, především 
na Sněžku, Luční a Studniční horu, a vidět je také turistické centrum Pece pod Sněžkou. Za 
příznivého počasí jsou z rozhledny vidět i Orlické hory a Jeseníky.  

Cestou zpět je možné se zastavit na Lyžařské boudě, kde je občerstvení a taky ochlazovací 
tuňka na nohy. Poté dolů po asfaltu a u Lesní boudy doleva dolů, stále po asfaltu. 

Po napojení na žlutou narazíte v první pravotočivé zatáčce na šipku Vlčí jáma. Trasa křižuje 
potok, vede přes povalové chodníky a malé rašeliniště a končí na sjezdovce Hnědý vrch. Tato 
trasa není vhodná pro kočárky, ale pěším ji vřele doporučujeme. Vede pěšinou v lese bez lidí a 
aut. 

Lanovkou na Růžovou horu, přes Děčínskou boudu a Šraml do Pece
Délka: od lanovky na Růžové hoře 1:30 hod, 5,5 km
https://mapy.cz/s/cazoganufe

Vyjeďte kabinkovou lanovkou na Růžovou horu, pokračujte přes Děčínskou boudu směrem do 
Velké Úpy a na Portášky. Děčínská je nejvýše položená domácí mléčná farma v Česku a lze 
tu ochutnat jejich mléčné výrobky. Poté pokračujte po asfaltu až k odbočce na cestu zvanou 
Šraml, což je stará původní pecká cesta. 

NA KOLOBĚŽCE 

Na koloběžce z Herní krajiny Pecka do Velké Úpy nebo do Pece pod Sněžkou (půjčovna 
koloběžek SkiResort Live)

Otevírací doba půjčovna:  červen: víkendy 9:30 – 16:30
     červenec, srpen: denně 9:30 – 16:30
     září: víkendy 9:30 – 16:30
Na koloběžce do Velké Úpy:   https://mapy.cz/s/jazenovofu
Na koloběžce do Pece:   https://mapy.cz/s/mukedorero

Z hotelu autem nebo pěšky do Velké Úpy, lanovkou na Portášky, prohlídka Herní krajiny. Následně 
půjčení koloběžky ve SkiResort Live půjčovně u horní stanice lanovky (rezervace online na 

https://mapy.cz/s/cazoganufe
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https://skiresortcard.cz/pujcovna) Následně buď trasou do Velké Úpy, která křižuje sjezdovku 
Portášky (5 km trasa) nebo delší trasou (7 km) do Pece pod Sněžkou, kdy se odevzdávají 
koloběžky v půjčovně u Monkey parku. 

Na koloběžce z Černé hory do Janských Lázní 
Do Janských Lázní autem na centrální parkoviště, nebo autobusem (zastávka Janské Lázně, 
zátiší) 

Ve dnech provozu kabinkové lanovky https://leto.skiresort.cz/lanovky/cernohorsky-express/
je možné si půjčit v Janských Lázních koloběžku v půjčovně SkiResort Live, vyjet na Černou 
horu kabinkovou lanovkou a sjet do Janských Lázní po asfaltové cestě, která křižuje sjezdovky. 
Trasa dlouhá 8 km, vhodné i pro děti od 6 let, ovšem musí zvládat jízdu na koloběžce. Na 
koloběžce nemůže jet rodič s dítětem. 

Koloběžku lze rezervovat a zaplatit online ve webshopu SkiResortu. https://skiresortcard.cz/
pujcovna

Na koloběžce z Černé hory přes Stezku korunami stromů do Janských Lázní 
Kombinace výletu na koloběžce a prohlídky Stezky korunami stromů, kdy lze u Stezky koloběžky 
zamknout a následně dojet k půjčovně SkiResort Live. 

TRASY PRO ELEKTROKOLA

Přes Lesní boudu, Chalupu Na rozcestí, Výrovku, na Luční boudu a zpět do Pece 
Délka: 3 hodiny, 28 km
https://mapy.cz/s/larufacofa
 
Nádherná trasa po hřebenech, která cyklisty vyvede až na nejvyšší bod, kam lze na kole dojet. 
Cestou řada občerstvovacích míst. Vyhlášená je Chalupa Na rozcestí a následně pak Luční 
bouda. Od ní se cyklisté vrací k Výrovce stejnou trasou a potom sjíždí kolem Richtrovek do 
Pece. 

Bez elektromotoru je trasa jen pro trénované cyklisty. S elektrokolem ji ale zvládne každý.

Na Černohorské rašeliniště, Černou horu, okolo Černé hory zpět do Pece 
Délka: 2 hodiny, 19,2 km 
https://mapy.cz/s/cunugeraza

Po asfaltce kolem sjezdovek, Husovy boudy na Pražskou, Kolínskou, Černohorské rašeliniště 

https://skiresortcard.cz/pujcovna
https://leto.skiresort.cz/lanovky/cernohorsky-express/
https://skiresortcard.cz/pujcovna  
https://skiresortcard.cz/pujcovna  
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(tam se na kole nesmí), Černá hora, rozhledna Panorama, sjet po asfaltce směrem do Janských 
Lázní, zhruba v polovině kopce odbočit na Zrcadla a vrátit se okruhem okolo Černé hory s 
nádhernými výhledy zpět do Pece 

Na Děčínskou na domácí sýr, podmáslí, chleba se škvarky a výhledy (západ slunce)
Délka: 1,5 hod, 16,7 km 
https://mapy.cz/s/korozasafu

Děčínská bouda je nejvýše položená domácí mléčná farma v Česku s vlastním sortimentem, 
jako jsou sýry, koláče, podmáslí, máslo, chleby se škvarky atd. Z jejich louky jsou nádherné 
výhledy. Co takhle si tam zajet odpoledne jen na pivo a občerstvení? 

VÝLETY S DĚTMI / NENÁROČNÉ 

Údolím zeleného potoka na Jelení louky a zpět přes tzv. Chaloupky a Velkou pláň 
Délka: 2 hod, 6,4 km
https://mapy.cz/s/lahorajugu
Kočárek: terénní kočár ano, místy s obtížemi 

Z hotelu doprava směrem ke sjezdovkám, na mostě před parkovištěm P4 Zelený potok se dejte 
vpravo za potok podél Apartmánů Doulík dozadu. 

Příjemná procházka Zeleným údolím podél Zeleného potoka, kde chodí málo lidí. Krásné údolí. 
Cestou moc pěkné tůně, kde se dá vykoupat. Cesta končí na obrovské pasece, kde je Chalupa 
Jelení louky s restaurací. Výdejní okénko o víkendech

Cestou je patrné místo, které slouží jako zdroj vody pro Pec pod Sněžkou. Jde o historické 
jímání, odkud se brala voda i před 100 lety. 

Zpět je možné se vrátit stejnou cestou nebo jít po asfaltové silnici, která vede přes lokalitu 
zvanou Chaloupky a přes Velkou pláň. Po asfaltce občas projede auto. 

Obřím dolem ke Kapli v Obřím dole a zpět 
Délka: 2 hod, 6,9 km 
https://mapy.cz/s/dagadopoka
Kočárek: ano

Z hotelu doleva a na křižovatce znovu doleva směrem k parkovišti P3, přes parkoviště U Kapličky. 

https://mapy.cz/s/lahorajugu
https://mapy.cz/s/dagadopoka


Na úrovni přehrady je vlevo cesta mírně do kopce, souběžná s asfaltkou.  Je to směr k chalupě 
Mileta. Po chvilce se ale narovná a vede podél asfaltky až k dolní stanici lanovky na Sněžku. 
Na této trase je několik stanovišť s dětskými hrami. Rodiny s dětmi se tak vyhnou provozu na 
asfaltce a děti jsou spokojené. U dolní stanice lanovky je pak dětské hřiště. 

Pěšky pokračujte podél řeky po modré turistické značce. 

Na trase Bouda v Obřím dole, výdejní okénko denně.  Kousek před kaplí Bouda Pod Sněžkou, 
výdejní okénko o víkendech, lamy. 

Od Kaple se dá vystoupat až k dolu Kovárna, který je ale momentálně zavřený. Stejnou cestou 
zpět.

Z Pece do Velké Úpy po staré cestě s dětskými herními prvky a zpět
Délka: 1:26 hod, 4,9 km 
https://mapy.cz/s/domugaruba
Kočárek: ano

Z hotelu vlevo, na křižovatce přes most doprava a dále po asfaltce po levé straně řeky. 

Podél celé trasy najdete herní prvky pro děti i dospělé, ve Velké Úpě ve staré kapli je Krakonošova 
zpovědnice. Trasa je vhodná i na kola, koloběžky, nebo odrážedla. Je tam velmi malý provoz 
aut. 

Pohádková stezka aneb Putování Malou Úpou za krkonošskými pohádkami Marie Kubátové
Délka: krátká trasa přes 3 zastavení – 1:10 hod, 4 km
https://mapy.cz/s/cehupohoda
Kočárek: ano, spíš terénní - místy jde o kamenitou cestu. 

Je nutné dojet na Malou Úpu autem. Trasa stezky je dlouhá, ale není jí nutné absolvovat celou. 
Menší okruh se dá udělat např. tak, že se zaparkuje na centrálním parkovišti SkiMU a jde se na 
první 3 zastavení a následně se přes údolí člověk vrátí zpátky k autu po málo frekventované 
asfaltce.  
https://mapy.cz/s/lucumatolu

10 zastaveními se stálou expozicí Krkonošských pohádek od slavné spisovatelky Marie 
Kubátové. Dřevěné panely s pohádkou doplňuje dětská prolézačka, kde můžete strávit čas 
hrátek i odpočinku. Každé zastavení skrývá plastický ornament, který obkreslíte tužkou do 
knížečky. Knížečky s mapkou i popisem tras získáte za 50 kČ v Infocentru Malé Úpy. Cílem 
Vašeho putování je získání ornamentů všech pohádek, za které obdržíte odměnu – maloúpský 
groš, rovněž v Infocentru.

https://mapy.cz/s/domugaruba
https://mapy.cz/s/cehupohoda
https://mapy.cz/s/lucumatolu


Do Janských Lázní, na Černou horu kabinkou, na Černohorské rašeliniště a do Pece– až od 
června, ověřit provoz lanovky!
Délka: 2 hod (počítáno od horní stanice kabinkové lanovky) 7,4 km 
https://mapy.cz/s/jonahusegu
Kočárek: ano terénní
Lanovka: https://leto.skiresort.cz/lanovky/cernohorsky-express/

Autobusem do Janských Lázní, zastávka Janské Lázně, zátiší odtud 5 minut pěšky ke 
kabinkové lanovce. Kabinkovou lanovkou na Černou horu. Odtud pěšky po žluté a následně 
červené turistické trase. Cesta vede mírně z kopce po celou dobu. Cestou Kolínská bouda 
(ohrada se zakrslými kozami a ovcemi), výdejní okénko denně, Pražská bouda (malé dětské 
hřiště), Žižkova bouda (malé dětské hřiště).

Na Herní krajinu Pecka kabinkovou lanovkou přes Růžovou horu a do Pece - PĚŠKY
Délka: 2,5 hod, 8 km
https://mapy.cz/s/narolulome
Kočárek: ne
Lanovka: https://www.snezkalanovka.cz/

Z hotelu doleva, na křižovatce doleva, k dolní stanici lanovky na Sněžku. Jízda jen do mezistanice 
Růžová hora, odtud pěšky po žluté na Děčínskou boudu (nejvýše položená horská farma s 
vlastním mlékem, sýry, koláči i podmáslím). Dále pokračujte až na Herní krajinu Pecka. Poté, 
co si děti pohrají, se vrátit kousek zpátky do kopce a jít cestou zvanou Šraml k asfaltové cestě 
a následně po asfaltce do Pece pod Sněžkou.  

Na Herní krajinu Pecka kabinkovou lanovkou přes Růžovou horu a do Pece pod Sněžkou – S 
KOČÁRKEM
Délka: 2,5 hod, 9,5 km
https://mapy.cz/s/kapulozate
Kočárek: ano, asfalt 
Lanovka: https://www.snezkalanovka.cz/

Z hotelu doleva, na křižovatce doleva, k dolní stanici lanovky na Sněžku. Jízda jen do mezistanice 
Růžová hora, odtud pěšky po žluté na Děčínskou boudu (nejvýše položená horská farma s 
vlastním mlékem, sýry, koláči i podmáslím). Dále pokračujte až na Herní krajinu Pecka. Poté, 
co si děti pohrají, pokračujeme žluté značce, asfaltovou silnicí směr Bouda Jana. U boudy 
Jana odpočte doprava a po cyklostezce 1A jdeme směrem do Pece. Nikde se neodbočuje a 
neschází. Trasa protíná sjezdovku Portášky a pokračuje po vrstevnici lesem až do Pece.  

https://mapy.cz/s/jonahusegu
 https://leto.skiresort.cz/lanovky/cernohorsky-express/ 
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VÝLETY S DĚTMI / DO KOPCE Z KOPCE 

Na nejvyšší krkonošskou rozhlednu Hnědý vrch, přes Lyžařskou boudu a zpět přes Vlčí jámy, 
cestou Tetřívčí hravá naučná stezka 

Délka: 3:50 hod, 10,8 km 
https://mapy.cz/s/hatonevoge
Kočárek: ano, při návratu stejnou cestou po asfaltce, kočár neprojede přes Vlčí jámy 
Rozhledna je přístupná zdarma. 

Z hotelu doprava směrem ke sjezdovkám, přes parkoviště stále nahoru podél potoka. Od Javoru 
jde o značenou žlutou turistickou trasu. Po serpentinách stále nahoru. U Lesní boudy doprava, 
dále značeno červenou turistickou značkou. Pod Lyžařskou boudou uhýbá zpevněná cesta 
doprava k rozhledně Hnědý vrch.  Podél této části najdete Tetřívčí hravou stezku s herními prvky.

Nejvyšší krkonošská rozhledna je umístěna v nadmořské výšce 1 207 metrů nad mořem. Hlavní 
vyhlídková plošina je ve výšce 27 metrů nad zemí, celkem měří rozhledna 30,85 m. Návštěvníci 
uvidí z vyhlídkové terasy úchvatné panorama hlavního krkonošského hřebene, především 
na Sněžku, Luční a Studniční horu, a vidět je také turistické centrum Pece pod Sněžkou. Za 
příznivého počasí jsou z rozhledny vidět i Orlické hory a Jeseníky.  

Cestou zpět je možné se zastavit na Lyžařské boudě, kde funguje o víkendu výdejní okénko. 

Po napojení zpět na žlutou narazíte v první pravotočivé zatáčce na šipku Vlčí jáma. Trasa křižuje 
potok, vede přes povalové chodníky a malé rašeliniště a končí na sjezdovce Hnědý vrch. Tato 
trasa není vhodná pro kočárky, ale pěším ji vřele doporučujeme. Vede pěšinou v lese bez lidí a 
aut. 

Na Černohorské rašeliniště, přes Kolínskou boudu, kde jsou zakrslé kozy a ovce a zpět přes 
Vebrovy boudy - PĚŠKY
Délka: 4 hod, 11,5 km 
https://mapy.cz/s/kememovadu
Kočárek: ne 

Z hotelu doprava směrem ke sjezdovkám, přes parkoviště stále nahoru podél potoka. Od Javoru 
se jde po modré turistické trase. Kolem Žižkovy boudy, Husovy boudy, Pražské, Kolínské až na 
Černohorské rašeliniště . Tam je vyhlídková věž, dá se projít i po povalových chodnících. Zpět přes 
Kolínskou a na rozcestí za Pražskou boudou směrem k Vebrovkám, pak po žluté přes Úpskou 
samotu do Pece. 

https://mapy.cz/s/hatonevoge
https://mapy.cz/s/kememovadu


Na Černohorské rašeliniště, přes Kolínskou boudu, kde jsou zakrslé kozy a ovce a zpět přes 
Vebrovy boudy – S KOČÁRKEM
Délka: 4:15 hod, 11,5 km 
https://mapy.cz/s/ludevoneca
Kočárek: ano 

Z hotelu doprava směrem ke sjezdovkám, přes parkoviště stále nahoru podél potoka. Od Javoru 
se jde po modré turistické trase. Kolem Žižkovy boudy, Husovy boudy, Pražské, Kolínské až na 
Černohorské rašeliniště . Tam je vyhlídková věž, dá se projít i po povalových chodnících. Zpět 
přes Kolínskou a na rozcestí za Pražskou boudou směrem k Vebrovkám, pak po žluté ale když 
odbočuje žlutá mimo asfaltku, tak zůstat na asfaltu a dojít do Pece touto cestou. 

ATRAKCE A AKTIVITY

Relaxpark v Peci – bobová dráha a Lemurie (prolézačky, skluzavky, trampolíny)

www.relaxpark.cz 

Z hotelu vlevo a na křižovatce znovu vlevo. Relaxpark je naproti přehradě a parkovišti P3                                 
U Kapličky.

Bobová dráha: 900 metrů dlouhá dráha, dvojmístný bob. Lemurie - areál pro malé i velké děti plný 
prolézaček,  dlouhých adrenalinových skluzavek, velikých trampolín a s nafukovacím hradem. 

Otevírací doba: Červen:   9:00 – 18:00
   Červenec, Srpen: 9:00 – 20:00
   Září:   9:00 – 18:00
   
Monkey Park – lanový park s okruhem pro děti do 140 cm i dospělé 

www.monkeypark.cz

Z hotelu vlevo a na křižovatce znovu vlevo. Lanový park je u přehrady a parkovišti P3 U Kapličky.

Dětský okruh pro děti do 140 cm – individuální dozor průvodce, přejezdy přes řeku a 25 překážek. 
Hlavní okruh pro vyšší než 140 cm – 22 překážek a 70 m přejezd přes přehradu.

Otevírací doba:  Červen:  na základě rezervace
   Červenec, Srpen: 9:30 – 17:00 každý den
   Září:   na základě rezervace 

https://mapy.cz/s/ludevoneca
http://www.relaxpark.cz
http://www.monkeypark.cz


Herní krajina Pecka – Velká Úpa 
Lanovka: https://leto.skiresort.cz/lanovky/portasky/

Z hotelu buď pěšky do Velké Úpy po staré cestě (z hotelu doleva, na křižovatce přes most na 
pravou stranu řeky a po proudu dál), nebo autem na placené centrální parkoviště ve Velké Úpě.

https://leto.skiresort.cz/informace/parkovani/#velka-upa

Soubor dřevěných prolézaček v podobě krkonošských zvířat v nadživotní velikosti. Skluzavky, 
tobogány, atrakce, kde si lze pohrát s dřevěnou kuličkou (merch).

Vstup je zdarma. 
U horní stanice sedačkové lanovky na Portášky ve Velké Úpě. 

Otevírací doba:  Denně:   9:00 – 16:30

Dětský park Kabinka a rozhledna Panorama – Černá hora (na víkendy od června)

Z Pece je třeba dojet do Janských Lázní, parkovat na centrálním parkovišti u kabinkové lanovky, 
vyjet kabinkovou lanovkou. 

U horní stanice lanovky Dětský park Kabinka s lezeckou stěnou, bungee trampolínami, šlapacími 
kárami a na léto pak ještě lodičkami. 

Rozhledna Panorama hned vedle, rozhledna je z předposledního sloupu původní lanovky. 
Platí se vstup na obě atrakce.  

Otevírací doba:  Červen:  víkendy 9:30 – 16:30
    Červenec, Srpen: denně 9:30 – 17:00
    Září:   víkendy 9:30 – 16:30

Stezka korunami stromů – Janské Lázně 
https://www.stezkakrkonose.cz/
Kočárek: ano

Z Pece je třeba dojet do Janských Lázní, parkovat na parkovišti u Stezky. 
Unikátní stezka nabízí pohled do kořenů i korun stromů, atrakce na stezce, dětské kvízy, nově 
skákací síť ve výšce 23 metrů nad mořem. 

Online vstupenky, nebo pokladna.

Otevírací doba:  Červen – Září:  denně 9:30 – 19:00

https://leto.skiresort.cz/lanovky/portasky/
https://leto.skiresort.cz/informace/parkovani/#velka-upa
https://www.stezkakrkonose.cz/

