Vlakem, lanovkou a pěšky – tip na přeshraniční výlet
Ještě více než před dvaceti lety by bylo toto půldenní putování takřka nemožné. Uzavřenost českopolské hranice a číhající pohraničníci na horských hřebenech byla dostatečná překážka. Navíc
vlakové spojení z Harrachova do Sklářské Poreby začalo fungovat díky štědré unijní pomoci až
v roce 2010. Dnes však již žádné překážky nejsou a výlet z Harrachova do sousedního polského
města přes Jínonoš (Szrenici) a zpět kolem Vosecké boudy lze uskutečnit. Mělo by však přát počasí.
Jako nejideálnější variantou pro stanovení času výletu je půl osmá hodina ráno. V ten čas totiž
v prázdninových
měsících
z Harrachova
vyráží
autobus
městské
dopravy
(http://www.busline.cz/UserFiles/File/jrady/67094301.htm ). Sice nemíří na železniční stanici Mýtiny,
ale něco dále na nádraží do Kořenova. Zde však již plynně navazuje právě vlakový spoj do polské
Sklářské Poreby (http://www.gwtr.cz/jizdni-rady/tanvald-korenov-szklarska-poreba-gorna). Vlak sice
nepatří k nejmodernějším, ale obsluha soukromé společnosti provozující tuto přeshraniční linku je
velmi příjemná. A teď malé upozornění. Česko a Polsko jsou sice již nějaký ten čas v Evropské unii, ale
stále užívají svých národních měn. Ve vlaku z Kořenova (či Harrachova) je tedy nutné zaplatit jízdenku
nejprve v korunách (z Kořenova to činí 13,- Kč na osobu) a poté v polských zlatých (do stanice
Szklarska Poreba Górna je to 4,40 PLN). Polskou měnu se tedy mít u sebe vyplatí, pan průvodčí je sice
ochoten vzít vše v korunách, ale v kurzu 1 PLN ku 7 CZK. Krátce po půl deváté hodině ranní vlak po
nedávno obnovené železniční trati zastavuje ve stanici Szklarska Poreba Górna. Nyní nás čeká pěší
přesun napříč malebným sousedním polským horským městem k lanovce na Szrenici (česky Jínonoš).
Vše trvá velmi klidnou chůzí necelou hodinku. U dolní stanice dvousedačkové lanovky je třeba
zakoupit lístky. A opět je třeba mít obnos v polské měně. Koruny ani platební karty zde nepřijímají.
Cena za výjezd nahoru s přestupem (pod vrchol Szrenice totiž vedou dvě navazující lanovky) činí
dospěláka 30,- PLN (http://sudetylift.com.pl/cz/cennik.htm). Navíc v přestupním místě je povinné
ještě uhradit 5,- PLN za vstup do polské části Krkonošského národního parku, což na naší straně
prozatím nemá ekvivalent. Od konečné stanice lanovky je to již jen kousek na vrchol Szrenice (1362
m.n.m.), kde od roku 1922 stojí velká horská bouda dnes v majetku klubu polských turistů
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Szrenica). Bouda poskytuje celoroční ubytování a také samoobslužný
bufet. Po krátkém zastavení sestupujeme níže po černě značeném chodníku na hraniční louku a
posléze doleva odbočujeme na červeně značenou na cestu česko – polského přátelství. Většina
turistů pokračuje dále po hlavním krkonošském hřebeni, my však zanedlouho odbočujeme doprava
k Vosecké boudě. Protože je čas oběda, zastavujeme se v této malebně krkonošské boudě, jež jako
jedna z mála nemá doposud elektrické připojení, a proto si musí energii vyrábět pomocí dieselového
agregátu. Vaří tu výborně českou klasiku v cenách odpovídajících nadmořské výšce 1260 m.n.m. Po
vydatném obědě nás čeká klesání ke Krakonošově snídani a pak téměř 7 km putování cestou podél
Mumlavy až do Harrachova kam dorážíme zhruba kolem třetí hodiny odpolední.
Celý tento přeshraniční výlet je fyzicky měně náročný, je třeba jen mít u sebe výbavu odpovídající
proměnám horského počasí (bundu, pláštěnku apod.), cestovní doklady (občanský průkaz či cestovní
pas) a dostatečnou zásobu polské měny (cca 40 PLN na osobu). Ten, kdo by chtěl tento výlet
absolvovat do Sklářské Poreby bez varianty vlaku, může z Harrachova až ke dolní stanici lanovky
využít, například taxíku služby Konvalinkových (tel 777 288 472), přímá autobusová doprava mezi
našimi městy v současnosti neexistuje.
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Obrázky zachycující putování jsou přiloženy níže:

Vlak ve stanici Szklarska Poreba Górna

Dolní stanice lanové dráhy na Szrenici

Snímek z horní stanice s pohledem na Sklářskou Porebu

Vrchol Szrenice (Jínonoše) se stejnojmennou boudou

Celkový pohled na vrchol Szrenice od Tvarožníku nalevo cesta CZ-PL přátelství

Vosecká bouda

