
Síla hor – bezmezná vášeň

Krkonoše jsou „licence“ k zábavě na sněhu. Na sjezdovkách, 
snowboardech, běžkách, sněžnicích, ve snowtubingových 
sněhových koridorech, na saních, ale také pěšky na udusa-
ných cestách. Denně se můžete rozhodnout, kam se vydáte. 
Krkonoše totiž disponují nejrozsáhlejšími lyžařskými možnos-
ti v České republice. Připraveno cca 170 km sjezdových tratí 
(70 % technicky zasněžovaných). V provozu je více než 20 la-
novek a více než 110 vleků. Celková přepravní kapacita je více 
než 120.000 osob za hodinu.
Rozsáhlá je síť upravovaných běžeckých tratí. Za vhod-
ných sněhových podmínek dosahuje celkový počet více než 
500 km. Pohoří protíná 71 km dlouhá lyžařská běžecká Krko-
nošská magistrála.

Jarní lyžování, slevy na permanentky, 
málo lidí, slunce, pohoda

Můžete si vybrat i společný skipas pro více středisek. Připomí-
náme rozlišení hlavní a vedlejší sezony během zimy, které jsou 
zajímavé nejenom nižšími cenami denních permanentek, ale 
i pohodou, sluncem, klidem a výhledy do daleka.
V místech jsou půjčovny sportovního vybavení. Lyžařské školy 
mají vhodné výukové kurzy pro každého. Mnohde nezapomí-
nají na nejmenší – příkladem jsou dětská hřiště na sněhu na-
bízející dětský slalom, pojízdné pásy i hlídání dětí. 

Krkonoše – lyžařský běžecký ráj

Krkonoše jsou protkány sítí běžeckých lyžařských tras. Díky 
péči více než dvou desítek provozovatelů a koordinaci mana-
žerů Krkonoš – svazku měst a obcí, jsou jich s ohledem na 
aktuální počasí upravovány stovky kilometrů. Projekt je zákla-
dem systematické koordinace zimní turistiky nejen na území 
Krkonošského národního parku v rámci ochrany přírody. 

Než vyrazíte do terénu

Nezapomeňte kvalitní mapu a nabitý mobilní telefon. Ve 
vlastním zájmu zjišťujte aktuální stav počasí a klimatické pod-
mínky nepodceňujte. Na horách se počasí mění velmi rychle. 
Ve volné přírodě dbejte opatrnosti. Buďte ohleduplní ke krko-
nošské přírodě. 

Pobyt na horách vám přichystá mnohé

Znamená spousty zážitků, čistou hlavu a uvolnění. Čerstvý 
vzduch a pěkné přírodní prostředí tomu napomohou. Nikdy 
se do hor ani v zimě nevydávejte bez slunečních brýlí, opalo-
vacího krému a plavek. Ať dáváte přednost odpočinku na le-
hátku, romantice v saních tažených koňmi, v aquaparku, ví-
řivce, na snowtubingu, při chůzi na sněžnicích nebo jízdě na 
sjezdovce... Vždycky můžete objevovat něco nového. 

Kdy se kde co děje

Nejen v průběhu zimní a letní sezony probíhají v lyžařských 
areálech různé závody nižšího, středního i nejvyššího „kalib-
ru“. Divácky zajímavé jsou i tradiční lidové, sportovně spo-
lečenské nebo jinak „hravé“ programy. Termíny zjistíte na 
www.krkonose.eu,  v infocentrech, na webových stránkách 
obcí a měst nebo na internetových stránkách konkrétních 
skiareálů. 
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Krkonošské cyklobusy

V kombinaci s cykloturistickým autobusem určeným všem 
cykloturistům i pěším poznáte v krátké době větší část Krko-
noš. Dvě pravidelné „páteřní“ linky autobusů (ráno a odpoled-
ne) projíždějí Krkonošemi tam a zpět. Na ně navazují další au-
tobusové spoje. Jízdní řády získáte v krkonošských informač-
ních centrech, na autobusových zastávkách  nebo na webo-
vých stránkách www.krkonose.eu.

Vystoupejte do míst dalekých výhledů

Hektický a nezadržitelný rozvoj techniky navrací člověka zpět 
k přírodě. Odpočívá, relaxuje, nabírá energii a těší se z nádher-
ných obrazů přírody. V horách, kde se střídají hluboká údolí 
a strmé či méně strmé hřebeny, se právě z jejich vrcholů rýsu-
jí úžasné a nezapomenutelné rozhledy. Místa krásných rozhle-
dů naleznete v Krkonoších na mnoha místech. Vlastně ani ne-
musíte stát na rozhledně. Doporučujeme impozantní a jedineč-
ný rozhled při vydařeném počasí z nejvyšší hory Čech ze Sněž-
ky vysoké 1602 metrů. Každý správný Čech i návštěvník ho musí 
zažít alespoň jednou v životě.

další místa krásných 
výhledů

Čertova hora nad Harracho-
vem, vrch Stráž nad Rokytnicí 
nad Jizerou, Harrachova skála 
na Horních Mísečkách a Harra-
chovy kameny, odkud přehléd-
nete téměř celé Krkonoše. Ces-
ta česko-polského přátelství vedou-
cí po hraničním hřebeni od Szrenicy po 
Pomezní Boudy dává příležitost k mimo-
řádným panoramatickým výhledům do soused-
ního Polska. Další tipy: rozhledna Žalý na Benecku, rozhled-
na Černá hora u Janských Lázní, Štěpánka u Kořenova, roz-
hledna U borovice v Roprachticích a rozhledna Hnědý vrch 
v Peci pod Sněžkou, unikátní vyhlídka na okraji Trutnova z dva-
cetimetrového Památníku generála Gablenze z roku 1868.

Sportem k lepší náladě a dobrému 
zdraví

na kolečkách

Bobové dráhy s ocelovým korytem ve Špindlerově Mlýně, Peci 
pod Sněžkou, Harrachově a v Mladých Bukách jsou otevřeny 
po celý rok. Zážitek z jízdy mohou prožít všichni, bez ohledu 
na věk. 
Projížďku po ozubnicové dráze, jediné v Čechách, na nejstr-
mější trati Harrachov – Tanvald, anebo jízdu horským vlakem 

na trati Harrachov 
- Jakuszyce - Szklarska 

Poręba - Jelenia Góra, si urči-
tě nenechte ujít. Jízdy na koloběž-

kách z krkonošských kopců, např. z Černé 
hory,  ze Žalého, v Harrachově, ve Šp. Mlýně aj. jsou 

potěchou nejenom pro děti, ale návratem do mládí právě pro 
dospělé. 

z výšky

Krkonoše z padáku prožijete se zkušenými instruktory paragli-
dingu. Návštěvním řádem Správy KRNAP jsou vymezeny leto-
vé koridory, startovací a přistávací plochy na místech: Černá 
hora (Janské Lázně), Čertova hora (Harrachov), Mísečná pláň 
(Horní Mísečky), Svatý Petr (Špindlerův Mlýn), Žalý (Vrchlabí) 
a úbočí Lysé hory (Rokytnice nad Jizerou). 
      

na vodě a ve vodě

Na jaře, kdy protéká dostatek vody, jsou Labe a Jizera přístup-
né vodákům. Sjezd po Labi je možný pod přehradou Labská 
ve Špindlerově Mlýně do Herlíkovic (s povolenkou Správy KR-
NAP), rafting na Jizeře od Vilémova do Horní Sytové. Nástupní 
místa jsou vyznačena při silnici směrem na Harrachov.
Když počasí přeje, můžete se vnořit do horských bystřin a řek 
nebo zavítat na koupaliště či k rybníku. Voda je tu jako křen, ale 

osvěží. Pro tiché společníky je rybaření. S po-
volenkou můžete spočinout v tichu na Ja-

vorku v Jilemnici, v areálu Dolce Vita v Trut-
nově, v Martinicích v Krkonoších, v Hos-
tinném, u Labské přehrady ve Špindlero-
vě Mlýně, aj. 
 
ze sedla koně

Výcvik jízdy na koních, ale i projížďky ve 
volné krkonošské přírodě, zažijete v jíz-

dárnách: Vítkovice v Krkonoších, Rokyt-
nice nad Jizerou, Kněžice u Vrchlabí, Čistá 

u Horek, Svoboda nad Úpou, Pilníkov, aj. Pro-
žít bezprostřední blízkost koně můžete i v zapřa-

žených kočárech a na saních. Projížďka v nich má své nezapo-
menutelné kouzlo.

s adrenalinem

Ten se vám v „žilách zvedne“ na obří houpačce, v lanových par-
cích např. ve Šp. Mlýně, Peci pod Sněžkou nebo Harrachově, aj. 
Příležitosti zažít tyto a jiné sporty umožní specializované agen-
tury pod dohledem odborných instruktorů.

ve společnosti s míčky

Kde jsou tenisové haly a kurty, minigolf, bowling, stolní tenis, 
hřiště pro fotbal a volejbal vám poradí v infocentru. Ideální te-
rény pro golf jsou situovány v Mladých Bukách, na Benecku, 
v Harrachově, Semilech, Prosečném u Vrchlabí.

Krajina podbarvená folklórem 
a tradicemi

Horalé svým způsobem mě-
nili tvář pohoří a vytváře-

li tradice. Dodnes se s nimi 
setkáváme nejen v boha-

tých muzejních 

sbírkách. Vepsány jsou do lidových zvyků, do tváře 
krajiny i typických krkonošských stavení - roubenek. Jejich esenci 
můžeme vychutnat ve vystoupení Folklórního tanečního a hudeb-
ního souboru Špindleráček, Horal nebo při poslechu dechových 
muzik jako je např. Krkonošská dechovka. K horám neodmyslitel-
ně patří krkonošské pohádky a pověsti spisovatelky Marie Kubátové. 

kam za historií regionu

Je to vcelku jednoduché. Její stopy jsou vtištěny téměř v celém 
regionu. Jak se na horách žilo, hospodařilo, kdy a jak začali při-
cházet první hosté, vám odkryjí expozice Správy KRNAP nebo 
městská či soukromá muzea v Žacléři, Trutnově, Vrchlabí, Jilem-
nici, Černém Dole, Poniklé, Pasekách nad Jizerou, Vysokém nad 
Jizerou, Harrachově i na dalších místech.  

za technickými památkami 

Při svých toulkách na hřebenech hor spatříte opevnění (železo-
betonové objekty „řopíky“ různých velikostí, odolnosti, využití, 
typů a druhů) postavené po vzoru francouzské Maginotovy li-
nie, vybudované v letech 1935 - 1938, jako součást příprav na 
obranu státu. Mimořádná je dělostřelecká tvrz Stachelberg, kte-
rá měla být po dokončení největší z pevnostního systému. Další 
např. někdejší důl Kovárnu naleznete v podzemí Sněžky, v Trut-
nově památník vojevůdci Ludvíku von Gablenzovi, který vedl 
27. 6. 1866 vítězné tažení v jedné z bitev prusko-rakouské války.

kudy do společnosti horalů 

V průběhu roku jsou pořádány lidové jarmarky, hudební festiva-
ly, koncerty, vystoupení, pěší turistické pochody, poutě, dny li-
dových řemesel a tradic, kulturní letní podvečery, pivní slavnos-
ti, naučné programy organizované Správou KRNAP a další zají-
mavé pořady. O všech výše popsaných akcích v českých i pol-
ských Krkonoších a v podhůří se dozvíte z kalendáře událostí. 
Získáte ho na www.krkonose.eu.

Krakonoš

Vládce hor Krakonoš je symbolem a mocným ochráncem nej-
vyšší českých hor. Jeho postavu znají z vyprávění, knížek i fi l-
mů generace dětí i dospělých. V lidovém vyprávění se objevu-
je v 15. století. Vládne nadpřirozenou silou, mocí i možnostmi, 
kterými lidským živáčkům dokáže pomoci, ale i řádně škodoli-
bě zatopit. Jako suvenýr nebo dárek je postava Krakonoše vděč-
nou památkou. Získáte jej v infocentrech.

Dědictví pro gurmány

Hospodyně upotřebily a zpracovávaly, co tady vždy rostlo. Pro 
krkonošskou kuchyni jsou typické brambory, houby a borůvky. 
Neznámějším pokrmem ze syrových strouhaných brambor je 
bramborák nebo sejkora. Dalším tradičním pokrmem je kyse-
lo. Připravuje se z chlebového kvásku a hub. Houby se přidávaly 
do polévek, omáček. Sloužily jako nejlevnější a tím i nejrozšíře-
nější koření. Borůvky se používaly na koláče nebo do knedlíků. 
„Česnečkou”, silnou polévkou, vyháněly „neduhy” z těla. Zdejší 
restaurace mají ve své nabídce i další dobroty. 
                     
Sněžka a Labe

Kdo by neznal kamennou siluetu Sněžky či evropský veletok 
Labe, pramenící na Labské louce. Mají svoji domovinu v srdci 
Evropy, v centru nejvyšších a nejvyhledávanějších českých hor 
zvaných od pradávna Krkonoše. Jejich osobitá a jedinečná krá-
sa vábí a inspiruje každého, kdo je navštíví. 

Krkonošská sezona - turistické noviny

Jednou z možností, jak získat inspiraci k trávení volného času jsou, 
kromě návštěvy turistického informačního centra, turistické novi-
ny Krkonošská sezona. Obohatí váš rejstřík turistických, mototuris-
tických či cykloturistických tipů na výlety. Noviny Krkonošská se-
zona získáte zdarma spolu s dalšími tištěnými propagačními ma
teriály v krkonošských informačních centrech.

Krkonoše
hory zážitků po celý rok
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Regionální turistické informační centrum Krkonoše
543 01 Vrchlabí, Krkonošská 8 
Tel.+fax: +420 499 405 744
E-mail: info@krkonose.eu
www.krkonose.eu 

Hlavní informační středisko Správy Krkonošského 
národního parku
543 01 Vrchlabí, nám. Míru 223 
Tel.: +420 499 421 474, +420 499 456 761
E-mail: his@krnap.cz
www.krnap.cz

Horská služba Krkonoše
non stop telefon: +420 602 448 338 
Sídlo ústředí HS Krkonoše ve Špindlerově Mlýně: 
Tel.: +420 499 433 230 (239)

Doporučujeme
Navštivte Krkonoše v Polsku osobně nebo na internetu: 
www.karkonosze.eu
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Představujeme vám Krkonoše. 
Romantickou horskou krajinu, doplněnou 
rázovitými roubenkami, bohatou na malebné přírodní 
scenérie, panoramatické výhledy, folklór a tradice 
zdejších lidí. Při toulkách po Krkonoších se můžete 
sami se vším důvěrně seznámit. Přijďte pobejt!

Svazek Krkonoše

Organizace, která v území uvádí do života projekty na podporu 
cestovního ruchu a zajišťuje jejich koordinaci i fi nancování, je Kr-
konoše - svazek měst a obcí. Byla založena v roce 2000. Členskou 
základnu tvoří 41 měst a obcí, tj. cca 65 000 obyvatel. Do dalších 
let se soustředí i na další pilíře místní ekonomické stability a na ře-
šení souvisejících problémů, které mají celokrkonošský rozsah. 
www.svazek.krkonose.eu

Krkonošský národní park  (KRNAP) 
a Karkonoski Park Narodowy (KPN)

Krkonoše, rozlohou nevelké pohoří, jsou mezinárodně uznávány 
za velmi cenné území. S cílem ochránit je před ohrožením prů-
myslovými vlivy a intenzivní nekoordinovanou turistikou, byl 
v roce 1959 na polské straně Krkonoš založen Karkonoski Park Na-
rodowy. V roce 1963 Krkonošský národní park. Roku 1992 byla vý-
znamná lokalita středoevropské horské přírody vybrána do světo-
vé sítě Biosférických rezervací UNESCO v rámci projektu MaB (Man 
and Biosphere). www.krnap.cz

Turistika

V Krkonoších jsou stovky pěších vycházkových, naučných a tu-
ristických tras a cest. Jsou dobře značeny ukazateli a piktogramy. 
Vybaveny panoramatickými mapami a odpočívadly. Rozmani-
tost terénu uspokojí náročné i rekreační turisty. Na území KRNAP 
jsou vytipovány také trasy na výlety pro imobilní návštěvníky. 

Krkonoše ze sedla kola 

V Krkonoších a Podkrkonoší jsou vyznačeny stovky kilometrů cyk-
loturistických tras. Od lehkých, po náročné. Většina z nich s výhle-
dy na panorama hor. Jízda na kole na území Správy KRNAP je po-
volena po značených cyklotrasách. Zdejší terén je pro cykloturis-
tiku náročnější, proto je na většině úsecích vhodné používat hor-
ská kola. Je zde však i mnoho úseků asfaltových, vhodných pro 
kola trekingová. 
V podhůří jsou trasy pro všechny, s mnoha úseky asfaltovými, 
vhodné jak pro kola trekingová, tak i silniční. 

Na kole do kopce raději nejezděte

Souhra přírody a nejmodernější techniky je pozoruhodná a půso-
bivá. Připomeňme lanovky. V létě pomáhají dosáhnout dobrého 
výchozího místa na turistiku, cyklistiku, v zimě k požitkům lyžař-
ským. Tak jsou nejvyšší vrcholky snadno dosažitelné. Využijte se-
dačkové lanovky, které vás i vaše kola vyvezou na hřebeny hor. Ty 
s letním provozem vedou na Hnědý vrch, Portášovy boudy, Med-
vědín a  Pláně, Černou horu, Žalý, Horní Domky, Čertovu horu, 
a potom dlouhým, několikakilometrovým sjezdem z hor do údolí.



VYSVĚTLIVKY
Silnice I. – III. třídy; zářez

Ostatní silnice; zákaz vjezdu

Zpevněná cesta; most; lávka

Polní a lesní cesta; pěšina

Železnice; stanice; zastávka

Lanovka kabinová celoroční

Lanovka sedačková celoroční

Lanovka 3 a více sedačková celoroční; přeprava kol

Vlek

Lanovka nákladní

Kostel; kaple; pomník

Výškový bod

Parkoviště; čerpadlo pohonných hmot

Letiště

Zámek; hrad; zřícenina

Parkoviště; informace; zdravotnictví

Koupaliště; krytý bazén; hřiště; stadion

Národní přírodní rezervace

Národní přírodní památka; - malá

Les; zahrada; vinice; chmelnice

Jeskyně

Státní hranice; bývalý přechod
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Vysílač; rozhledna; věžovitá stavba


