PORTÁŠKY
tip na výlet č. 04

na Čertův mlýn a obřího Krakonoše (7 km)
Z Portášek se vydáme rovně asi 100 metrů k úzké asfaltové silnici, kde se dáme
vpravo na zelenou turistickou trasu. Po 200 metrech bude zelená zatáčet vlevo do
lesa, kudy povede široká lesní cesta. Po dalších 200 metrech v lese přijdeme na
rozcestí ve tvaru V, vlevo bude lavička a u ní se dáme po zelené vlevo směrem dolů
ke Spálenému Mlýnu do Dolní Malé Úpy. Sestup dolů má asi 2 km a cestou jsou
krásné vyhlídky po levé straně na Sněžku a Lví důl. Až po 2 km přijdeme dolů na
most přes Malou Úpu, za mostem zatočíme vpravo k parkovišti u Spáleného Mlýna.
Stále se držíme turistické zelené. U Spáleného mlýna u autobusové zastávky
přejdeme opatrně na druhou stranu silnice, abychom se dostali na levou stranu
vozovky, protože turistická pěšinka se po chvilce od silnice odpojí a bude stoupat
mírně vlevo a vzhůru. Zde od hlavní silnice od autobusové zastávky, když se
podíváme mírně vlevo a vzhůru, tak na stráni na kopci spatříme starou chaloupku v
červenobílých barvách, která už zdáli vypadá jak perníková. Je to chata Krakonoš,
která je cílem naší výpravy.
Po dalších 200 metrech, co se zelená turistická odpojí od hlavní silnice, zabočíme na
širokou cestu vlevo a budeme stoupat vzhůru. Chata Krakonoš je druhá odbočka
vlevo asi po dalších 200 metrech. Na cestičce před chatou je volně přístupný Čertův
mlýn a obří socha Krakonoše.

Po prohlídce se vrátíme 400 metrů stejnou cestou zpátky dolů ke Spálenému mlýnu,
kde opatrně přejdeme silnici na druhou stranu a přejdeme most přes Malou Úpu a
vydáme se po úzké asfaltové silnici vzhůru, po modré turistické, dokud po 2 km
nedojdeme na křižovatku k Janově boudě. U Janovy boudy se dáme vpravo, stále po
asfaltové cestě, teď už ale po žluté turistické, která nás za další 2 km dovede na
Portášky. Zpáteční cesta vede lesem, takže je možné hrát cestou různé hry.
Vzhledem k převýšení se domnívám, že malé děti by tento výlet zvládly buď jako
celodenní, nebo pokud by si vedoucí výpravy domluvil posunutí oběda, třeba na 11
hodinu a posunutí večeře na 19 hodinu, tak menší děti zvládnou výpravu i mezi
obědem a večeří. Větší děti by měly výlet zvládnout bez posunutí stravy, tedy mezi
13. až 18. hodinou.

jelikož, jde o okruh, tak se celý výlet dá jít i obráceně

