Sněžka (1603 m)
Kraj: Královéhradecký

Okres: Trutnov

GPS souřadnice: 50.735966N, 15.739661E

Adresa URL: www.horasnezka.cz

Hora Sněžka je nejvyšší horou nejen Krkonoš, ale i celé České republiky. Skalnatým vrcholem hory
Sněžky, který má rozlohu asi 30 akrů, prochází česko-polská hranice. Na severní polské straně se svahy
Sněžky svažují do údolí řeky Lomničky. Jižní svahy na české straně spadají do Obřího dolu,
západní klesají na Úpské rašeliniště a východní přechází v Obří hřeben.
je z vrcholu rozsáhlý panoramatický rozhled. Vrchol slouží jako častý turistický cíl a pro jeho dosažení je
možné využít celou řadu turistických cest a to jak pěších, cyklistických, tak i běžkových.
Na vrchol hory Sněžky se můžete dostat různými způsoby. Na vrcholu se nachází několik stojících
staveb. Nejstarší stavbou je rotundová kaple sv. Vavřince, dále se zde nachází Polská bouda s
meteorologickou stanicí, základová deska dnes již neexistující České boudy, která musela být odstraněna
z důvodu špatného stavu a napadení dřevomorkou, kamenný trigonometrický obelisk a také Česká
poštovna s vyhlídkovou plošinou, která je nejvýše položenou poštovnou v naší republice. Na Polské straně
Sněžky můžete navštívit Polskou boudu, kde je také restaurace.
Skalnatý holý vrchol hory Sněžka nabízí návštěvníkům nádherné panoramatické výhledy do krajiny
české i polské strany a na celé Krkonoše.
Na Sněžku vede sedm základních pěších výstupů:
Z Velké Úpy stoupá žlutá turistická značka po bývalé nosičské trase, kudy se na Sněžku nosily zásoby
a stavební materiál. Na hřeben se dostává na rozcestí Nad Portášovými boudami, s lanovkou se setkává
na Růžové hoře a pokračuje v jejím směru až na vrchol.

Z Pece pod Sněžkou prochází modrá turistická značka skrz Obří důl na Obří sedlo, kde se u polské
chaty Slezský dům napojí na hlavní hřeben Krkonoš. Tato cesta je v zimě uzavřena kvůli nebezpečí
lavin.

Ze Špindlerova Mlýna je možné vyjít k Luční boudě buď po modré turistické značce podél Bílého
Labe nebo po červené turistické značce přes Kozí hřbety. Tyto obě trasy k Luční boudě mohou být
v zimě ohroženy lavinami. Dále je možné pokračovat po modré přes Úpské rašeliniště do Obřího
sedla a dále na vrchol po severozápadním hřebeni.

Ze Slezského sedla od Špindlerovky vede červeně značené cesta Česko-polského přátelství
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víceméně po hlavním krkonošském hřebeni většinou na polském území na Obří sedlo ke
Slezskému domu a dále na vrchol po severozápadním hřebeni zajištěném řetězovým zábradlím.

Z Karpacze na Obří sedlo vedou tři varianty tras údolím říčky Plasawa po modré značce, údolím
říčky Lomnica po žluté značce a údolím Zlatého potoka po černé značce. Všechny tři se
spojují na Obřím sedle. Cesta podél Zlatého potoka je v zimě ohrožována obrovskými lavinami z kotle
Bialy Jar nad ní.

Z Wilcza Poreba strmě stoupá žlutá turistická značka podél potoka Lomnička, u turistické chaty Nad
Lomniczka se spojuje s červenou značkou z Karpacze a vede na Obří sedlo. V zimě je cesta uzavřena
kvůli nebezpečí lavin.

Z Malé Úpy vede červeně značená cesta Česko-polského přátelství od Pomezních bud přes Soví
sedlo a Svorovou horu až na vrchol Sněžky. Na Soví sedlo se lze z Pomezních bud dostat také po modré
značce po Lesním hřebeni, nebo z Karpacze po černé značce. Na Svorovou horu lze dorazit také po
žluté značce přes turistickou boudu Jelenka.
V úbočí Sněžky vedou dvě promenádní vyhlídkové cesty. Na české straně traverzuje jihovýchodní
úbočí zeleně značená pěší cesta dlážděná velkými kameny mezi Jelenkou a rozcestím Nad
Růžovohorským sedlem. Na polské straně protíná severní stěnu stará Slezská silnice vydlážděná
kočičími hlavami, po které dodnes ve výjimečných případech vyjede terénní auto. Slezská silnice je
v zimě uzavřena kvůli lavinovému nebezpečí.
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