PORTÁŠKY
tip na výlet č. 02

okruh přes Růžovou horu do Pece pod Sněžkou a zpět (8 km)
Z Portášek se vydáme přes louku šikmo vlevo vzhůru a kolem Herní krajiny PecKa se
napojíme na úzkou asfaltovou silnici, která je zároveň žlutou a zelenou turistickou
trasou. Zhruba po 2 km dorazíme na Růžohorky, odkud je krásná vyhlídka na Obří
důl, Studniční a Luční horu. Jde o nejvyšší bod naší trasy, zhruba 1250 m n/m.
Občas je možné i v této výšce spatřit pasoucí se dobytek nebo ovce na vysokohorské
pastvě. Po přestávce zabočíme směrem doleva dolů na zelenou turistickou, která
pofrčí sešupem do Pece pod Sněžkou. Po 300 metrech od Růžohorek v lese narazíme
na studánku Pod Růžohorkami, a po 2 km vlnitém sešupu kousek nad Pecí přijdeme
v lese k rozcestníku Pod Větrníkem, kde zelená pokračuje přímo do centra Pece a
žlutá míří doprava dolů k řece Úpě (kde je možnost vidět několik kamenných
kaskád) a nástupní kabinovou lanovku z Pece na Sněžku. Po žluté je tedy trasa
zábavnější, i když o 1 km delší. U lanovky přejdeme most na levou stranu Úpy
(půjdeme vlevo podél proudu dolů) a po okraji lesa po pěšině podél řeky pak
sejdeme až do centra a pokocháme se cestou malou vodní nádrží (přehrada v
Bukovém údolí). Po prozkoumání centra Pece pod Sněžkou se můžeme vydat na
zpáteční cestu, na hlavní křižovatce pod centrem města se dáme doleva směrem dolů
po hlavní silnici a hned po 50 metrech zabočíme mírně vlevo do stoupání po červené
trase (zároveň cyklo K1A), která nás povede kolem Žlebského potoku až na Portášky.
S malými dětmi je tento výlet určitě celodenní, protože kvůli převýšení se půjde
pomalu. Větší děti by tento výlet mohly zvládnout v případě, že se vyrazí hned po
obědě, tedy ve 13. hodin a s provozním se domluví posunutí večeře na 19. hodinu.
mapa níže

