
Spolek Přátelé přírody z. s.  

zve své členy a příznivce (nejen) z celého Česka  

na svůj už šestý celostátní sraz, tentokrát pod názvem 

Setkání na Rýchorách  

 
 
 

Rýchorská bouda 
na hřebeni nad Horním Maršovem, okr. Trutnov 

čtvrtek – neděle 12. – 15. října 2017 



Šestý ročník celostátního srazu členů a příznivců spolku Přátelé přírody z. s., tentokrát v málo známých 

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

turistika pěšky i na kole, zajímavé debaty o tématech, která máme společná, filmové projekce, setkání 

se starými přáteli i novými přítelkyněmi, zkrátka čtyřdenní aktivní výjezd tam, kde z nás málokdo byl.  

V rámci akce proběhne i valná hromada spolku, tj. výroční jednání pověřených zástupců našich skupin  

a přidružených členů. 

Rýchorské hory – objevte nový svět! 

Rýchory neboli východní oblast Krkonoš na česko-polském pomezí, jako ostatně všechny hory, jsou 

krásné po celý rok – tedy i na podzim. Na své si kromě turistů přijdou i botanici a zoologové, kteří zde 

mohou spatřit nejeden vzácný rostlinný či živočišný druh např. orchideje, bílý hořec nebo ze zvířat 

třeba nejmenší u nás žijící sovičku, kulíška nejmenšího.  

Na jedné z luk, na kterých rostou vzácné rostliny, se pase i nádherně chundelatý skotský náhorní skot. 

Zvláštní pozornost zasluhuje Dvorský les zvaný též Rýchorský prales, tvořený bizarními kmeny starých 

buků, Rýchorská studánka, Rýchorská květnice, Lysečinské údolí nebo krasové Albeřické jeskyně. Pod 

hřebeny hor se rozkládají stará hornická městečka a zapadlé vesničky. Pojďte to všechno objevit! 

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. Kapacita boudy je až 60 míst v 1- až 7lůžkových 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 

Co za to: 

Akce začíná ve čtvrtek večer a končí v neděli po poledni. Po celou dobu je zajištěna pestrá a výživná 

horská polopenze, začínáme čtvrteční večeří a končíme nedělní snídaní.  

Za 3 noci ubytování v peřinách a 3× polopenzi zaplatíte paušál 1 500 Kč.  
 

Jak se přihlásit a rezervovat si místo 

Tyto propozice jsou zatím předběžné, ale už teď se prosím hlaste na našem webu  

www.pratele-prirody.cz/nabizime  

zaplaťte zálohu podle pokynů, které vám přijdou e-mailem, a tím si rezervujte si své místo. 

Přihlášeným účastníkům přijdou v dostatečném předstihu bližší informace s podrobným programem. 

 

Přátelé přírody z. s. / Friends of Nature Czechia 

A: Senovážné nám. 24, CZ 110 00 Praha 1  

T: +420 602 431 149 E: info@pratele-prirody.cz  

W: www.pratele-prirody.cz  

Jablonec nad Nisou – Krnov – Liberec - Nové Město na Moravě – Olomouc – Pardubice - Praha 

Žijeme přírodou, historií a kulturou. Rádi ovlivňujeme svět kolem sebe. 

http://www.rychorskabouda.cz/
http://www.pratele-prirody.cz/nabizime

