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CELOROČNÍ KALENDÁŘ 
AKCÍ 

Kalendář kulturních, sportovních a spo-
lečenských událostí připravovaných na 
nadcházející rok vzniká vždy ve spo-
lupráci s krkonošskými informačními 
centry Krkonoš. Pokud i vy máte zájem 
zveřejnit pořádanou událost, kontak-
tujte zpracovatele – Regionální turi-
stické informační centrum Krkonoše, 
Vrchlabí: info@krkonose.eu 

SPOLUPRACUJTE S NÁMI!

Krkonoše – svazek čtyřiceti měst a obcí 
je také vaším partnerem. Posílejte nám 
fotky z Krkonoš, označujte sebe, nás 
i vámi dosažené turistické cíle a oblíbe-
ná místa, sdílejte s námi svoje zážitky 

a radosti, případně se podělte o to, 
s čím jste nebyli spokojeni. Spravujeme 
Instagram krkonose.eu, Facebook Krko-
noše.eu a jsme tu pro vás!

KRKONOŠSKÉ VÝHLEDY

Vydejte se za výhledy s brožurkou „Kr-
konošské výhledy“. Shlédněte na vlast-
ní oči, jak barevná je podzimní krko-
nošská krajina. Zjistěte, jak krásné jsou 
Krkonoše. Fotografujte a sdílejte. Zašle-
te nám své snímky na e-mail: svazek@
krkonose.eu a inspirujte další lidičky 
k nezapomenutelným výletům s báječ-
nými výhledy. 

11 MILIONŮ NÁVŠTĚV 
ROČNĚ

Krkonošský národní park patří k nej-
navštěvovanějším chráněným územím 
v Evropě. Přesná data ukazují, že do 
nejvyšších hor dorazí ještě více hostů, 
než jsme si mysleli. V roce 2017 navští-
vilo Krkonošský národní park a jeho 
ochranné pásmo 3 657 254 lidí, kteří 
zde dohromady strávili 11 324 528 tzv. 
„osobodní“. 

KRKONOŠSKÉ KOLEDY 

V dávno uplynulé době byly v našem 
regionu zrozeny krásné vánoční písně. 
Zlomek z nich představuje CD „Krko-

nošské koledy“, které vzniklo díky spo-
lupráci Krkonošského muzea Správy 
KRNAP, ZUŠ Karla Halíře ve Vrchlabí 
a pěveckých sborů ZUŠ K. Halíře za hu-

debního doprovodu řady vrchlabských 
i hostujících hudebníků. Výukové CD 
je doplněno zpěvníkem s notovými 
záznamy a určeno především pro pe-

dagogy základních uměleckých škol, 
základních škol a pěveckých kroužků. 
Komplet „Krkonošské koledy“ získáte 
v Krkonošském muzeu Správy KRNAP 
ve Vrchlabí. 

ZVÍŘÁTKA MAJÍ PŘES ZIMU 
DOMOV

Zvířátkové Vánoce v Útulku pro hendi-
kepovaná zvířata pořádá každoročně 
Správa Krkonošského národního par-
ku. Děti a jejich rodiče přinášejí ovoce, 
ořechy i suché pečivo zvířatům, kterým 
dají pocítit vánoční atmosféru. Součástí 
programu je prohlídka útulku s odbor-
ným výkladem. Děti s rodiči nahlédnou 
pod pomyslnou pokličku péče o hen-
dikepovaná zvířata. Dozvědí se, jak pe-
čovat např. o ježky, které do útulku lidé 
před zimou přinášejí. Připraveny jsou 
zajímavé přednášky o podivuhodném 
životě zvířat.

SNĚHOVÝ KRAKONOŠ

Každoročně střeží jilemnické náměstí 
zhruba od roku 1909, kdy je dochová-
na první fotografie. Známým autorem 
„pána hor - sedícího Krakonoše s hro-
zivým pohledem sledujícího hory“ byl 
v r. 1941 pan František Marek. Umělec-
ká práce se sněhem do podob Krako-
noše pocházející z let 1912 až 1941 je 
fotograficky zdokumentována v Krko-
nošském muzeu v zámku v Jilemnici. 
Ze sněhového Krakonoše v nadživotní 
velikosti se můžete potěšit i ve Špindle-
rově Mlýně nebo Rokytnici nad Jizerou.

Newsletter zdarma do vaší e-mailové schránky
Zajímá Vás, co nového se 
děje v turistickém regionu 
Krkonoše? Kam se vydat na 
tradiční akce? Kde si připo-
menout tradice? Jak zažít „to 
pravé“ z Krkonoš? Měsíční 
elektronický Newsletter nic 
nestojí a může být pro vás 
tím správným zdrojem infor-
mací! Stačí se přihlásit k jeho 
odběru na www.krkonose.eu 
nebo svazek@krkonose.eu.

P r o s t ř e d n i c t v í m  n e w s l e t t e r u  z í s k á t e  p ř e h l e d 
o  n o v i n k á c h  a  z a j í m a v o s t e c h  z  r e g i o n u .

Vichřice, mlha nebo prší?! Nelyžujete? Co dělat?!
Odp ovíme 
na otázk y :

JAK RELAXOVAT 
A ODPOČÍVAT?

KDE OCHUTNAT 
„DOMÁCÍ“ PIVKO?

KAM VYRAZIT ZA 
ZÁŽITKY?

KDE SE DĚTI 
POBAVÍ?

JAK ZÍSKÁTE DALŠÍ
INFORMACE? 

Špindlerův Mlýn

**** Orea Resort Horal na úpatí Ko-
zích hřbetů ve Svatém Petru ve Špin-
dlerově Mlýně je ideální pro relaxační 
a sportovní pobyty, pro rodiny s dětmi 
i pro konferenční, kongresovou turis-
tiku a firemní akce. Výchozí místo pro 
pěší turistiku, zimní běžecké trasy po 
hřebenech Krkonoš a sjezdové lyžování. 

www.orearesorthoral.cz

Harmony Club Hotel je vybaven 
moderní relaxační zónou s wellness 
centrem, bazénem s whirlpoolem 
a prostorem pro masáže. Saunu 
a Saunový svět tvoří pět druhů saun, 
hotel je vybavený také golfovým si-
mulátorem, dvěma tenisovými hala-
mi, halou na badminton, stolní tenis, 
sportovní střelnicí, a nedaleko od ho-
telu je bobová dráha. 

www.harmonyclub.cz

Hotelový Resort Sv. František za-
hrnuje komplex ubytovacích zařízení 
hotel Erlebachova bouda, Vila Tere-

za, Depandance David, Depandan-
ce Martin a Josefova bouda. Před-
ností je dostatek sněhu a nádherná 
příroda, mimořádným klenotem je 
kaplička sv. Františka z Assisi. 
Moderní wellness centrum s bazé-
nem a s výhledem na panorama hor. 

www.erlebachovabouda.cz

Malá Úpa

Chata Hradečanka nabízí svým hos-
tům útulné ubytování, vynikající ital-
skou kuchyni a bohatý archiv kvalitních 
vín. Díky ideální poloze hned pod lyžař-
ským vlekem Pomezky 1, ještě, než sta-
číte sundat lyže, už na vás dýchne vůně 
teplého svařáku ze skibaru. Po pořádné 
lyžovačce či túře máte možnost relaxo-
vat v suché sauně či infrasauně. 

www.hradecanka.cz

Benecko

Wellness hotel Skalka nabízí krás-
né výhledy na Krkonoše ve stylově za-
řízené restauraci pro cca 50 osob.  Ve 

wellness můžete vyzkoušet masáže, 
whirpool, saunu, parní saunu, knei-
ppův chodník nebo relaxační místnost, 
a sport-relax centrum nabízí klidné 
prostředí a výborně vybavené prostory 
pro vnitřní sporty.

www.skalkabenecko.cz

Janské Lázně 

Ve Státních léčebných lázních vám 
obnoví fyzické a psychické síly. Vybrat 
si můžete z několika léčebných a rela-
xačních programů.
V Janských Lázních byla otevřena stálá 
expozice lázeňství v krásné historické 
budově Sokolovna z r. 1872, dříve zná-
má jako Lázeňská dvorana. 

www.janskelazne.com

Pec pod Sněžkou

Hotel Horizont se nachází přímo pod 
nejvyšší horou Sněžkou. Tento mo-
derní hotel nabízí svým návštěvníkům 
klidné místo k relaxaci a odpočinku 
ve wellness centru. Můžete vyzkoušet 
například thajskou masáž nebo bazén 
s vířivkou. A pokud přijedete s dětmi, 
i pro ně je tu připravena zábava a atrak-
ce, které rozzáří jejich oči a potěší duši. 

www.hotelhorizont.cz

JAK RELAXOVAT 
A ODPOČÍVAT

KDE OCHUTNAT „DOMÁCÍ“ 
PIVKO?

Strážné 

Horský hotel Friesovy boudy je 
areál dvou hotelů v nadmořské výšce 
1217 metrů ve střední části Krkonoš. Jsou 
zde dětské herny a hřiště, wellness zóna, 
vlastní lyžařský vlek o délce 900 metrů 
a skvělá gastronomie. Pýchou areálu je 
varna a místně vařené pivo Fries. Ochut-
nat zde můžete také pivo Hendrych 
z vrchlabského minipivovaru. Tyto výbor-
ná piva jsou součástí Krkonošské pivní 
stezky.

www.friesovyboudy.cz 

Malá Úpa

Kouzelné Alšovo rodinné loutkové diva-
dlo v Malé Úpě z r. 1913 znovu ožilo. Těšit 
se můžete na pravidelné loutkové před-
stavení pro děti i dospělé v dětské herně 
v Pivovaru Trautenberk. Děti po-
koukají, dospělí ochutnají skvělé domácí 
pivo, protože každý horal si pivo Trauten-
berk vždycky najde. 

www.pivovartrautenberk.cz

Harrachov

SKLÁRNA A MINIPIVOVAR NOVO-
SAD & SYN HARRACHOV S.R.O.
Ochutnejte domácí pivo a zrelaxujte 
v pivní lázni. Ta je připravena v rehabilitač-
ní vaně z přírodní horské neupravované 

vody o teplotě 36°C. Hlavní přísadou kou-
pele je 5 litrů světlého a 5 litrů tmavého 
nefi ltrovaného nepasterizovaného kvas-
nicového piva a drcený chmel. Sklárna je 
součástí Křišťálového údolí.

www.sklarnaharrachov.cz

Pec pod Sněžkou

Pecký pivovar patří mezi nejnovější kr-
konošské minipivovary. Stal se součástí 
Krkonošské pivní stezky, která vám nabízí 
poznat chuť unikátních piv v pěti místních 
minipivovarech. V Peci ochutnáte spodně 
kvašené světlé pivo 12° a 10°, spodně kva-
šené 13° tmavé a svrchně kvašeného spe-
ciálu IPA 16°. Tyto zlatavé moky zde vaří 
s láskou, z poctivých českých ingrediencí 
a pramenité horské vody. 

www.peckypivovar.cz

Vrchlabí

Pivovar Krkonošský medvěd je jedním 
z nejstarších minipivovarů v Krkonoších. 
Přímo v restauraci, kde se budete občer-
stvovat jedním lahodným Medvědem, 
jsou varny, ve kterých se místní pivo vaří. 
Vybrat si můžete z osmi piv, která najde-
te ve stálé nabídce, a další speciály např. 
Svatováclavský 14° ležák. 

www.pivovarskabasta.cz



Krkonoše - svazek měst a obcí
zima 2019/2020 strana 3

www.krkonose.eu

Poniklá

Vánoční fantazie a kreativní dílna vás 
čeká ve firmě Rautis . Seznámíte se 
s více než stoletou tradicí výroby per-
ličkových vánočních ozdob. Exkurze 
přímo do výrobních prostor probíha-
jí každý den včetně víkendů. Majitelé 
zvou do  dílny, která je součástí pro-
dejny. Základy montáže se naučíte 
díky lektorkám. Perličkové ozdoby si 
můžete také sestavit sami podle ná-
vodů nebo podle fantazie. Hobby set 
si můžete zakoupit domů. Potěšte se 
originálním dárkem. Nebo udělejte 
radost blízkým. Navštivte východní 
bránu do Křišťálového údolí.

www.rautis.cz

Mladé Buky

GRUND RESORT GOLF&SKI je 
moderní **** hotel v italském desig-
nu s nádhernými výhledy na Krkono-
še. Nabízí lyže, relax a golf. Běžecká 
stopa a zimní skútry přímo od hotelu. 
Lyžařský vlek v dosahu 300 metrů. Po 
lyžování služby restaurační, wellness, 
golfový simulátor. Krajové a sezónní 
pokrmy z kvalitních a čerstvých su-
rovin. 

www.grundresort.cz

KAM VYRAZIT ZA ZÁŽITKY?

Společnost KAD spol. s r.o., Vrchlabí byla založena v r. 1993 a zabývá se přede-
vším autobusovou dopravou. Bezpečně vás dopraví do různých koutů České republiky. 
Zajišťuje dopravní obslužnost Vrchlabí, Špindlerova Mlýna a okolí, veřejnou dopravu 
na dálkových linkách Praha -Vrchlabí, Špindlerův Mlýn. V létě jsou autobusy součástí 
projektu Krkonošské cyklobusy, v zimě jako skibusy ve Špindlerově Mlýně. 

www.kad.cz 

ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. provozuje osobní autobusovou dopravu zejmé-
na na území krajů Královéhradeckého, Pardubického, Středočeského a Kraje Vysoči-
na. Kořeny původní společnosti ČSAD sahají do roku 1949. Mateřskou společností je 
v současné době ARRIVA TRANSPORT ČESKÁ REPUBLIKA a.s.. 

www.arriva-vychodnicechy.cz

V Informačním centru SPINDL.INFO, ve Špindlerově Mlýně ve vestibulu ho-
telu Centrál přímo na náměstí, získáte kompletní informace nejenom o horském 
středisku, ale o celých Krkonoších. Napomohou vám naplánovat pobyt, víkend 
nebo dovolenou podle vašich představ a přání. Vždy jste vítáni. 

www.spindleruv-mlyn.com

Turistické informační centrum v Trutnově - městě draka - na náměstí po-
skytuje všestranné informace o zdejších turistických lokalitách, církevních a vojen-
ských památkách, o muzeích a galeriích, kulturních a sportovních pořadech. Zpro-
středkovává prodej vstupenek, doporučuje ubytování, prodává mapy a publikace. 

www.ictrutnov.cz

Janské Lázně

Tajemná atmosféra večerního lesa, 
dobrodružství pro celou rodinu 
a bezpečná noční zábava je na Stez-
ce korunami stromů Krkonoše na 
Hofmanových boudách. Doprovod 
vám bude dělat průvodce, který se 
s vámi podělí o zajímavý a hravý vý-
klad nejenom o nočním lese. Termín 
k návštěvě si můžete vybrat na 

www.stezkakrkonose.cz

Špindlerův Mlýn

Adrenalinové zážitky a akce Fun 
a Sport se spoustou zábavy zpro-
středkuje agentura Yellow Point, 
spol. s r.o. Aktivity sportovní a adre-
nalinové, umělecké, vědomostní, 
program téměř neomezený, zahrnu-
jící i workshopy (zdravotní cvičení 
a relaxace, výtvarné lekce), řízené 
degustace a ochutnávky místních 
produktů, exkurze a výlety. Netradič-
ní zážitky na míru s cílem zaujmout 
a nadchnout. 

www.yellow-point.cz

Špindlerův Mlýn

V Harmony Club Hotelu byl v r. 1984 
vybudován někdejší protiatomový 
kryt pro elity národa. Spolu s ubyto-
vacím zařízením nad zemí sloužil pro 
potřeby užívání Generálního štábu 
tehdejší Československé lidové ar-
mády. Nikoho by ani v divokém snu 
nenapadlo, že se stane veřejně pří-
stupným muzeem. 

www.harmonyclub.cz

Harrachov

Při návštěvě areálu Sklárny a mini-
pivovaru Novosad a syn doporuču-
jeme objednat prohlídku sklárny a vý-
robního provozu předem. Budete mít 
možnost dostat se do těsné blízkosti 
sklářů i brusičů a shlédnout kompletní 
postup zpracování skla tradičními hut-
ními technologiemi. Součástí exkurze 
je i unikátní 123 let stará historická 
brusírna skla, poháněná transmisemi 
a vodní turbínou. Po absolvování pro-
hlídky sklárny si můžete prohlédnout 
sbírku skla v muzeu. 

www.sklarnaharrachov.cz

Pec pod Sněžkou 

Regata Čechy, a.s. - Hotel Hori-
zont****  nabízí ubytování na úpatí 
nejvyšší české hory v centru města. 
Tyčící se vysoká budova poskytuje 
mnoho dalších doprovodných slu-
žeb, skvělou gastronomii a široké 
možnosti sportovního i relaxačního 
vyžití. Věrnostní kartou uplatníte sle-
vu pro hotelové služby. 

www.hotelhorizont.cz 

Vrchlabí

Na malebném historickém vrch-
labském náměstí v hotelu Labuť
naproti zámku a zámeckému par-
ku najdete ideální místo k rekreaci 
i svatbě, školení nebo služební ces-
tě. Osloví vás příjemné prostředí 
a pozorná obsluha. V těsné blízkosti 
je řada zajímavých míst k prohlídkám.

www.hotellabut.cz

KDE SE DOBŘE POBÝVÁ?
Dolní Dvůr

Horský hotel Tetřeví boudy Kr-
konoše, daleko od ruchu civilizace, 
na luční enklávě v nadmořské výšce 
1030 m n. m. v Krkonošském národ-
ním parku, s nádherným výhledem 
do kraje. Je cílem pro turistiku či ly-
žování. Ideálním místem pro běžkaře 
nebo pro rodiny s dětmi, které chce-
te naučit základům lyžování. Svah 
s vlekem Pomou 300 m dlouhým je 
přímo u hotelu. V zimě hotel není do-
stupný autem. 

www.tetreviboudy.com

Špindlerův Mlýn

Pension Slunečnice ve Svatém Pet-
ru nabízí po lyžovačce a nebo po ce-
lodenní túře relax do sytosti v privát-
ním Wellness centru. Čeká vás parní 
kabina, sauna, masážní sprchy, vy-
hřívané lehátko a nahřátý whirlpool. 

V rámci české kuchyně vyzkoušíte 
pomalu pečená masa, poctivé omáč-
ky, domácí zmrzliny i z netradičních 
surovin nebo atraktivní dezerty. Vaří 
bez lepku dle přísných dietologic-
kých požadavků.

www.slunecnice.svpetr.cz

Hotel Horní Pramen se nachází ne-
celý 1 km od centra města. Je ideál-
ním výchozím bodem pro pěší túry. 
Nabízí ubytování v útulných pokojích 
a apartmánech. Využít zde můžete 
zapůjčení koloběžek a kol, a v zimní 
sezoně i lyžařského vybavení, se kte-
rým vás zavezou přímo k lyžařskému 
středisku. A pro děti je v hotelu při-
praven dětský koutek, nebo si ty star-
ší mohou zahrát stolní tenis či stolní 
fotbal. 

www.hornipramen.cz

Liberec

Science centra iQLANDIA 
a iQPARK představují svět vědy. 
Ideální rodinný výlet za poznáním do 
moderního vědecko-zábavního centra 
pro všechny věkové kategorie. V scien-
ce centru iQLANDIA se vydáte z nitra 
planety do vzdálených galaxií, vyzkou-
šíte na čtyři stovky interaktivních ex-
ponátů, které poutavě představují svět 
vědy. Součástí je Planetárium. iQPARK 
je zábava pro nejmenší badatele od 
3 do 10 let. 200 interaktivních exponá-
tů má jednoduché a intuitivní ovládá-
ní, díky kterým si prostřednictvím hry 
osvojí základy fyziky i chemie. 

www.iqlandia.cz 

Příchovice

Navštivte AREÁL U ČÁPA a vydejte 
se krajem Járy Cimrmana, s muzeem 
a rozhlednou Maják a pohádkovým 
lesoparkem. V muzeu si prohlédne-
te množství „autentických“ veselých 
exponátů, které vás zaručeně nadch-
nou. Po prohlídce se vaše duše i zrak 
uvolní jedinečným rozhledem z Ma-
jáku, odkud spatříte nádhernou kra-
jinu, kterou dobrodruh poznamenal 
svou přítomností. 

www.ucapa.eu

KDE SE DĚTI POBAVÍ?

KDE VÁM PORADÍ? SPOLEHLIVĚ VÁS DOPRAVÍ! 
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Uži l i  j sme s i  na  saních,  v  ledovém 
a nerezovém kor ytě  i  u  ta l í ře
Byli jsme v Krkonoších. Přijeli jsme bez lyží. Zažili jsme zimní víceboj, v rukách jsme měli golfovou hůl a u nohou masérku. 
Před sebou očekávání tropické sauny, krkonošského kysela a pečené kachničky.

NÁŠ DEN ZAČAL NA SANÍCH
Chtěli jsme si užít nejvyšší české hory 
bez lyží. A tak přišly na pořad dne první 
sáně. Sjet si pořádný kopec na sáňkách 
nemusí být zábava jen pro děti. Prá-
vě naopak. Tak jsme vyjeli na hřeben 
a o pár minut později se řítili dolů. Před 
námi bílá propast a kilometry jízdy prů-
sekem. Nohou škrtnu o sníh. Točím se 

nebezpečně doprava. Stromy se blíží. 
Srovnávám doleva. Sáňky nadskakují. 
Jedeme poctivé kilometry. Cítíme je 
trošku ještě druhý den. Nechtěli jsme 
je projet jako bačkory, pěkně jsme do 
saní zalehli, jako to dělají závodníci 
a tak jsme lehounce i druhý den cítili 
stehna a třísla.

Na sáňkařských drahách se projedete ve Špindlerově Mlýně, 
v Janských Lázních,…

1

P O K R AČ U J E M E  V  L E D O V É M  KO RY T Ě
Pokračujeme na snowtubingu. Dali 
jsme se na jízdu v ledovém korytě ve 
speciálně upraveném gumovém „člu-
nu“. Obsluha nás otočí zády ke korytu 
padajícímu dolů po svahu a trochu str-
čí. Řítíme se po zádech... nevíme kam. 
Kolem žaludku lehounce šimrá. Už prv-
ní okamžiky připomínají horskou drá-
hu. Sněhovoledové koryto s terénními 
nerovnostmi a zatáčkami sice v bez-
pečném, ale prakticky v neřiditelném 
člunu, zvedne adrenalin. Mírně to drn-
cá, točíme se. Tratí doslova profrčíme 
do cíle, ke speciálnímu šlepru. Na jeho 
umělohmotný hák nastrčíme kroužek 
a vlek nás, stále sedící ve člunu, táhne 
nahoru. Pokračujeme v další krasojízdě. 
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snowtubing na Benecku, ve Špindlerově Mlýně, v Rokytnici nad Jizerou, …

JAK SE ZVEDÁ ADRENALIN
Čeká u „koryta“ bobové dráhy. Není 
z ledu, ale nerezu a jede se v něm 
snad čtyřicítkou. V provozu je 
i v zimě. Jízda ve vozíku (bobu) na 
terénních zlomech je díky účinnému 
brzdnému systému možná i v zimním 
období a umožní každému zvolit op-
timální rychlost i styl. Celý kilometr 
tedy řežeme zatáčky, řítíme se, brz-
díme, pouštíme to a zase brzdíme, 
krčíme se v tunelech, nakláníme se, 
vyrovnáváme, do toho se divíme, že 
jsme se nevyklopili a namlouváme si, 
že svět kolem se tou rychlostí rozma-
zává. Rychlost si samozřejmě určuje-
me sami.

3

Bobová dráha v Harrachově a když není sníh tak ve Špindlerově 
Mlýně. 

LANA DĚLAJÍ 
DIVY

Pokračujeme na obří houpačce 
a v provazovém parku, pokud lana 
nejsou zmrzlá. Je jasné, že na houpač-
ce cítíme žaludek i v místech, kde nás 
to ve škole neučili. A v lanovém parku 
dráždíme svalstvo, o kterém nemáme 
tušení, že v těle vůbec existuje.

Lanový park, v Harracho-
vě, Peci pod Sněžkou, ve 
Špindlerově Mlýně.

ZIMNÍ „VÍCEBOJ“ 
POKRAČUJE

Pokračujeme kondiční chůzí. Nasadíme sněžnice, bez 
nich bychom se v hlubokém sněhu daleko nedostali. 
Mají pod špičkou a patou boty ozubení, které se zakusu-
je do sněhu a zabraňuje uklouznutí. Chůze na nich není 
složitá, jen je třeba zvyknout si na širší a delší krok. Jsme 
na nich rychlejší než běžný chodec.
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Cinkavé pohlazení Sí la  h lasu k rk onošsk ých 
z vonů a  z vonků

Kostely, kapličky, zvoničky a další liturgické drobné památky chápeme jako výraz spirituality předků. Nepozbyly na významu. Naše doba opět objevila je -
jich sílu. Jedním ze symbolů je zvon. Jeho nejdůležitějším kritériem je akustika. Mistrovství kvalitního zvonu se skrývá v konstrukci zvonového žebra. Jeho 
typ ovlivňuje mohutnost, slyšitelnost a zabarvení tónu. Zvon je tedy nejen odlitkem, ale i  hudebním nástrojem. Dokonalý může být jen tehdy, pokud je ze 
všech pohledů bezchybný. To je důvod, proč technologie výroby zvonů zůstává ve svém principu stejná již mnoho staletí. 

Dnes zní větší i menší zvony ve vrcholcích věží a věžiček desítek krkonošských kostelíků. Rozezní se nejen u příležitosti Adventu a Vánoc. A protože se toto krásné roční období 
blíží, přijměte pozvání na nejednu hezkou příležitost, kde si svátečního času užít. Např. Svatokateřinský trh ve Vysokém nad Jizerou, Vánoční jarmark v Jilemnici nebo Štěpán-
ský koncert ve Vrchlabí.

Jeden z nejkrásnějších a akusticky ne-
jdokonalejších zvonů kraje najdeme 
v Horní Branné. Majestátní kovový kra-
savec váží 1800 kg. Je zasvěcen sv. Mi-
kuláši a za svých hornobranských po-
bytů jej slýchal i Jan Amos Komenský.

V gotickém kostele sv. Jakuba ze 
14. století v Košťálově uslyšíte dva zvo-
ny z roku 1378. Jsou jedny z nejstarších 
na území České republiky. 

V Dolní Branné stojí kamenný kostel 
sv. Jiří, který svoji podobu získal v roce 
1857. Hlavní zvon kostela z r. 1499 je 
druhým nejstarším v Královéhradecké 
diecézi.

Nejcennějším uměleckým předmětem 
kostela v Dolní Kalné je dřevěná Ma-
dona z r. 1350 a varhany z 18. století. 
Památné jsou malý a velký zvon z let 

1522 a 1565.

Obec Horní Maršov vznikla ve 14. sto-
letí. V novogotickém farním kostele 
Nanebevzetí Panny Marie je od r. 1998 
instalován nový 750 kg kostelní zvon 
“Duch svatý”.

Na kostel sv. Josefa v Dolním Dvoře 
byla v r. 1995 instalována zvonkohra 
o jedenácti zvonech. Od té doby se 
dolnodvorskými údolími denně rozlé-
hají jejich tóny. Od pondělí do pátku 
vždy v 10.00 a 17.00 hodin, v sobotu 
a neděli v 10.00, 12.00 a 17.00 hodin. 

Během 2. světové války přišlo Vrchla-
bí, jako řada dalších měst, nařízením 
německé Říše o konfiskaci pro válečné 
účely, o své zvony. Z iniciativy spolu-
občanů byla uspořádána sbírka na 
pořízení nových. V r. 2001 bylo vybrá-

no 500.000 Kč. V r. 2002 se na náměstí 
sešly tisíce obyvatel k účasti svěcení 
a slavnostního zavěšení tří nových 
zvonů. Mají hodnotu 1 milion ko-
run. Vrchlabští je slyší denně v pra-
vé poledne a v 17.45 hodin, 
v neděli i v 9 hodin ráno.  

Kostel sv. Petra ve Špin-
dlerově Mlýně přišel 
o své zvony v průběhu 
1. světové války v r. 1916. 
V r. 1923 byly pomocí sbír-
ky pořízeny nové. Největ-
ší zvon vážil 472 kg a byl 
zasvěcen sv. Petru, druhý 
zasvěcený sv. Pavlu, 
vážil 220 kg, třetí za-
svěcený sv. Josefu, 
vážil 132 kg. Čtvrtý 
nejmenší „Sanctus“ 
(svatý) vážil 35 kg. 

R. 1940 byly konfiskovány a r. 1942 na 
saních odvezeny. Obci bylo po-
voleno ponechat ten nejmenší 
„Sanctus“ jako zvon signální.

Nejstarší zmínky o jilemnic-
kých zvonech pochází z 18. 
století. Tři zvony hlaholily na 

zvonici kostela sv. Vavřince 
do r. 1788, kdy byly zniče-
ny požárem. Další padly 
jako oběť ohni v r. 1803. 
Potřetí je požár zničil 
r. 1838. Do osudů zvonů 
zasáhly i obě světové 

války, kdy bylo naří-
zeno jejich sejmutí 

a roztavení na 
„dělovinu“. 
R. 1916 byly zvo-
ny demontová-

ny a svrženy ze 

zvonice dolů. Hluboce se zaryly do 
země. Jeden se rozbil a nenápadné 
kameny dlouho označovaly místa 
jejich tragického pádu. Po skonče-
ní války občané uspořádali sbírku 
a pořídili zvony nové. Největší sv. 
Václav byl vyzdoben nápisem „Nedej 
zahynouti nám ni budoucím“. Pro-
střední nesl reliéfy Srdce Pána Ježíše 
a Panny Marie, malý zvon byl deko-
rován reliéfy sv. Josefa a sv. Antoní-
na.  R. 1940 byly konfiskovány pro 
válečné účely, r. 1942 demontovány 
a na lanech spuštěny z věže. Po více 
jak třech letech byly v Německu nale-
zeny neporušené, ale v poválečném 
zmatku a v přemíře jiných starostí 
chyběly prostředky k jejich převzetí 
do vlasti. Zvonice oněměla na dlou-
hých 33 let. V r. 1975 se poprvé troji-
ce zvonů, pořízená ze sbírek občanů, 
rozezněla.

B E Z 
LY Ž Í
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Sněžnice si můžete půjčit v Hudy sportu ve 
Vrchlabí, v Yellow Pointu ve Špindlerově 
Mlýně, …

a slavnostního zavěšení tří nových 
zvonů. Mají hodnotu 1 milion ko-
run. Vrchlabští je slyší denně v pra-
vé poledne a v 17.45 hodin, 
v neděli i v 9 hodin ráno.  

Kostel sv. Petra ve Špin-
přišel 

o své zvony v průběhu 
1. světové války v r. 1916. 
V r. 1923 byly pomocí sbír-
ky pořízeny nové. Největ-
ší zvon vážil 472 kg a byl 
zasvěcen sv. Petru, druhý 
zasvěcený sv. Pavlu, 
vážil 220 kg, třetí za-

(svatý) vážil 35 kg. 

voleno ponechat ten nejmenší 
„Sanctus“ jako zvon signální.

Nejstarší zmínky o 
kých zvonech pochází z 18. 
století. Tři zvony hlaholily na 

zvonici kostela sv. Vavřince 
do r. 1788, kdy byly zniče-
ny požárem. Další padly 
jako oběť ohni v r. 1803. 
Potřetí je požár zničil 
r. 1838. Do osudů zvonů 
zasáhly i obě světové 

války, kdy bylo naří-
zeno jejich sejmutí 
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Pozvánka za tradicí Zaž i j te  sváteční  atmosféru 
podzimních i  z imních hor

Přichází prosinec. Kalendář ovládá 
paní Zima, zahalená do bílého šatu. 
Zmrzlou bílou křídou vykreslí krajko-
ví do oken chaloupek. Vzduch provo-
ní cukroví, pečené kaštany a svařené 
víno. Nastává čas Vánoční, zpívání 
koled, jarmarků, koncertů, mikuláš-
ských nadílek, betlémů, ale i lyžařské 
sezóny. 

Adventní trhy s řemeslnými stán-
ky, vánoční jarmarky a koncerty 
můžete navštívit v Jilemnici, muzeu 
Dům pod jasanem v Trutnově Voleti-
nách, Rokytnici nad Jizerou, Černém 
Dole, ve Vrchlabí, ve Studenci, na Ko-
lonádě v Janských Lázních.
Zimním zážitkem je Andělská pro-
jížď ka zvláštním parním vlakem 
v historických vozech s mikulášskou 
nadílkou a programem čertovské ka-
pely, který projíždí na železniční trati 
z Martinic v Krkonoších, přes Jilemni-
ci do Rokytnice nad Jizerou. 

Silvestr i studený leden prožijte na 
svěžím horském vzduchu. 
Prohlédněte si Pohádkový dřevěný 
betlém s postavami v životní veli-
kosti v zámeckém parku ve Vrchlabí. 
Nebo se připojte k Tříkrálovému 

průvodu v Resortu Sv. František 
- Erlebachova a Josefova bouda nad 
Špindlerovým Mlýnem v nadmořské 
výšce 1 150 metrů. Za světla lucer-
niček a zpěvu písní je tu požehná-
na voda, křídy a kadidlo. Nade dve-
ře napsáno K+M+B s vysvětlením 
„KRISTUS+MANSIONEM+BENEDICAT” 
- “Kristus tento příbytek požehnej“. 

Průvod doprovázející Tři krále jedou-
cí na koních pokračuje ke Svaté rodi-
ně do kapličky sv. Františka. Králové 
předají dary a za zpěvu „Narodil se 
Kristus Pán“ se poutníci přemístí na 
mši svatou slouženou ve vnitřní kapli 
v Erlebachově boudě. 

I v únoru je krajina zachumlaná do 

sněhového kožíšku. Někdejší staré 
časy můžete prožít prostřednictvím 
tradic, folkloru a lidové slovesnos-
ti, kterou horalé uchovávají dodnes. 
Proto poměrně často v terénu potká-
te šťastlivce, kterým někdejší dřevě-
ná prkýnka (dnešní lyže) přirostla 
k srdci. 

Lyžníci v dobovém oblečení na 
stylové výzbroji či na rohačkách 
jezdí: 
• ve Vrchlabí při „Lyžeckých závodech 
postaru“, 
• v Rokytnici nad Jizerou mají „Paše-
ráckej vejkend“, 
• na Pomezních boudách v Horní 
Malé Úpě řádí „Krakonošovi lyžníci“, 
• Vysoké nad Jizerou je místem tra-
dičních „Závodů po staru“. 
• Lyžníky potkáte také v Žacléři, ve 
Špindlerově Mlýně, a jezdce na ro-
hačkách zase na Pomezních boudách 
a v polských Kowarech.

Březen, za kamna vlezem, ale proč 

sedět za kamny. Čeká vás spousta 
zimních, kulturních i hudebních ra-
dovánek. Byla by škoda nechat si je 
ujít. Užívejte sluníčka, sněhu a těšte 
se na jaro, které klepe na dveře. 

Obveselí vás: 
• Masopust a maškarní reje v Černém 
Dole, 
• masopustní průvody a zábavy v DO-
TEKu v Horním Maršově, 
• Masopustní veselice na lyžích na 
sjezdovce Pomezky v Horní Malé Úpě 
• a masopustní průvody ve Valteři-
cích, Vrchlabí, Rudníku a na mnoha 
dalších místech. 

Duben je ve znamení posledního 
lyžování a Velikonoc. Voní jarem, 
sluníčkem, vyvolává úsměv na tváři 
a dobrou náladu. Po zimním spán-
ku se probouzí příroda a prodlužuje 
den. Krásný měsíc, při němž oslavte 
příchod jara v Krkonoších! Velikonoč-
ní veselice jsou tím pravým místem, 
jak si svátky jara co nejlépe užít.

Po stopách tradic a regionální výroby 
Cílem projektu Svazku Krkonoše „Po stopách regionální výroby a tradice v polsko-českém regionu Jelenohorské kotliny, Jizerských hor a Krkonoš“ CZ.11.2.45/0.0/0.0/
18_029/0001827, který je spolufinancován z Evropského fondu  pro regionální rozvoj, je kromě připomenutí odkazu předků také vytvořit virtuální trasu procházející 
polsko-českým příhraničím. Trasa propojí místa výroby regionálních potravinářských a originálních tradičních výrobců, ale i technických památek, kulturu, sport i zdraví. 
Bude možné nahlédnout do zákulisí výroby a ještě blíže se seznámit s lidmi žijícími a tvořícími v regionu. Trasa bude přístupná celoročně. Vše odstartuje na jaře 2020.
Více informací na:  www.rozvoj.krkonose.eu

S HEDVIKOU U NOHOU
Z celodenní sportovní námahy se zota-
víme v sauně. V eukalyptové a bylinko-
vé zní jemná indická hudba, v tropické 
slyšíme šumění džungle, zurčení potů-
čku a hlasy ptáků. Bezpečně poznává-
me hrkala amazonského a sovu rovní-
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kovou. Ve finské sauně je hlavně vedro. 
Po ledovém bazénku, kraulu ve větším 
bazénu nás čeká Monika. Masíruje cho-
didla i další části znaveného těla. Když 
plácne, což znamená „hotovo“, jsme při-
praveni na další disciplínu. 

Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn a Erlebachova bouda ve 
Šp. Mlýně, více informací získáte na www.krkonose.eu

SEJKORY A KYSELO
Jdeme na večeři. Obsluha nese před-
krm k výběru sejkory anebo brambo-
rovo-škvarkové placky a orestovaná 
kachní játra. Pokračujeme krkonošským 
kyselem. Dále husím stehýnkem se 
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zelím a knedlíkem. Kynutý koláč nebo 
knedlík s krkonošskými borůvkami 
a šlehačkou je tím posledním, co se do 
nás ten den vejde. 

Wellness Hotel Skalka Benecko, www.skalkabenecko.cz, Pivovar 
Trautenberk, www.pivovartrautenberk.cz, Pension Slunečnice, 
www.slunecnice.svpetr.cz, Hotel Horizont, www.hotelhorizont.cz

VEČER VRCHOLÍ NA BRUSLÍCH
Obouváme bruslařské boty a za ve-
černího osvětlení necháme zaříznout 
nabroušené nože do ledové plochy. 
Rozjíždím se do prvního mírného ob-
loučku, ihned klopím obě nohy do 
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dalšího obloučku a vida držím se na 
nohou. K tanci mám ještě daleko, ale 
pocit svobodné jízdy mě zcela napl-
ňuje. 

Bruslení v Příchovicích, Vrchlabí, Špindlerově Mlýně, nejvýše 
položené venkovní kluziště v ČR v nadmořské výšce 1050 metrů 
je v Horní Malé Úpě.

TĚŠÍME SE 
NA GOLF 

Zkoušíme pár odpalů na golfo-
vém trenažéru a pak hrajeme 
svoji první jamku v životě. Ne-
budeme troškařit, a tak si zvolí-
me golfové hřiště Mauna Kea na 
Havaji. Stojíme na útesu, vlny se 
rozbíjejí o skálu, palmy šeptají ve 
větru. Nějak se to podařilo. Tedy 
po čtvrtém odpalu se míček za-
stavil asi deset centimetrů od 
jamky. Máme na to svědky. 
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Golfový trenažér 
vyzkoušíte v Harmony 
Club Hotelu, v Grund 
Resortu v Mladých 
Bukách.

„APRÉS SKI“
Co dělat „po lyžování“ neboli „aprés 
ski“ nabídli lidem jako první Francou-
zi v Alpách. 
Horská střediska lákají hosty po ly-
žování na odpočinek a relaxaci v ba-
zénu, ve wellness centru s nabídkou 
masáží, sauny či kryoterapie. 
Ale pokud chcete být na dovolené 
stále aktivní a vyzkoušet mimo lyžo-

10 vání i jiné sporty, také vám mají Krko-
noše co nabídnout. Co v našich nej-
vyšších horách můžete vyzkoušet? 
Horolezení na ledopádu v Labském 
dole. Zimní vyhlídkový let nad Krko-
nošemi. Projížďku na saních tažených 
koňmi v pohádkové zimní krajině 
Rokytnice nad Jizerou. Večerní brus-
lení na nejvýše položeném kluzišti 
v Horní Malé Úpě. A milovníci adre-
nalinu si mohou prohlédnout Krko-
noše z výšky při tandem paraglidingu 

Navštivte Mezinárodní festival Jazzinec v Trutnově, představuje skvělé hudebníky, Malá Úpa i Harra-
chov hostí Mezinárodní festival outdoorových filmů, jarní období na horách patří měsícům divadel, 
např. v Jilemnici, ve Vrchlabí. Reprezentační lázeňský ples pořádají v Janských Lázních, … Už se tě-
šíme, až zase pojedeme do Krkonoš nelyžovat.

z Černé hory, surfovat na zasněže-
ných svazích ve Vysokém nad Jizerou 
při snowkitingu anebo vyzkoušet si 
na vlastní kůži jízdu se psím spřeže-
ním po úbočí Liščí hory a dále přes 
Černou a Světlou horu. 
Krkonoše mají co nabídnout svým 
návštěvníkům, i když zrovna nesjíž-
dějí čerstvě upravený manšestr na 
svazích.

Tištěný Kalendář kulturních, sportovních a společenských 
událostí vzniká vždy ve spolupráci s krkonošskými infor-
mačními centry Krkonoš. V elektronické podobě je taktéž na 
www.krkonose.eu.



Krkonoše - svazek měst a obcí
zima 2019/2020strana 6

www.krkonose.eu

V o l n ý  č a s  p l n ý 
z á b a v y  a  h e r

D o v o l e n á  s  d ě t m i  n a  h o r á c h

• Parky umožňují dětem výuku lyžování 
formou hry. Rodičům dávají možnost si 
zalyžovat a svěřit děti do rukou zkuše-
ných instruktorů.

První krůčky na lyžích může zvládnout 
vaše dítě například v těchto lyžařských 
školách:

• SKiMU Parky u sjezdovek Pomez-
ky a U Kostela – Ski Areál Malá Úpa, 
www.skimu.cz 

• Dětský lyžařský park – Skiareál Her-
líkovice, www.herlikovice.cz

• Dětské lyžařské parky a školky 
(Svatý Petr, Medvědín, Hromovka, 
Harmony, Horní Mísečky, Labská) – 
Skiareál Špindlerův Mlýn, 
www.skiareal.cz 

• Dětský zimní park – Sportovní a re-
kreační areál BRET, www.bretcz.cz

• LIVE park (Černý Důl, Velká Úpa, 
Pec pod Sněžkou, Janské Lázně – 
Formánky) – SkiResort ČERNÁ HORA 
– PEC, www.skiresort.cz 

• Dětský park – Skiareál Horní Domky, 
Rokytnice nad Jizerou, 
www.skiareal-rokytnice.cz

• Family aréna – Benecko, 
www.benecko.info

Chystáte -l i  se  na hor y s  dětmi,  neb o jste  už  při jel i ,  je  pravděp o dobně vaším cí-
lem najít  takové lyžařské středisko,  kde se  dostane k val itních služeb nejen vám, 
ale  především vašim dětem. V dětsk ých lyžařsk ých školk ách br z y z vládnou j ízdu 
na provazovém vleku a  mírném svahu s  p ohádkov ými f igurk ami.

Využijte skibusy 
Do krkonošských skiareálů se z nejrůznějších míst republiky můžete pohodlně dostat skibusem. Jezdí 
jednak v jednotlivých střediscích, ale pendluje i mezi nimi. Ušetří problémy s parkováním, umožní 
vám zalyžovat si na více sjezdovkách v jednom dni a užít dovolenou na maximum.

Spousta sportu, radovánek 
a adrenalinu na kopci i mimo něj 
Špindl SkiOpening - ve Skiareálu 
Špindlerův Mlýn.
Zahájení zimní sezóny. 

www.skiareal.cz

Skiopening v Harrachově. 
Zahájení lyžařské sezony. 

www. skiareal.com

SNOWJAM ve Skiareálu ve Špindle-
rově Mlýně. 
Freeride.cz Just Ride! - snowboardové 
happeningy. 

www.skiareal.cz

Sněžka Sherpa Cup, Pec pod Sněž-
kou - závod horských nosičů.

www.postovnasnezka.cz/snezka-
-sherpa-cup

Turnaj Czech Snow Polo Masters,
Špindlerův Mlýn. Svalnatá těla ji-
hoamerických pólo poníků, jejich 
zrychlený tlukot srdce, bojovná atmo-
sféra soutěžících týmů. 

www.skiareal.cz

Memoriál Dr. Václava Vojtěcha - Le-
dová Jízda - psí spřežení se startem 
v Dolním Dvoře. 
Výjimečný závod, v němž družstvo tvo-
ří musher se psím spřežením a lyžař. 

www.ledovajizda.cz

Krkonošská 70 - Špindlerův Mlýn. 
Veřejný závod v běhu na lyžích ze série 
závodů Stopa pro život. 

www.krkonosska70.cz

Moopstock - Maloúpský Wood-
stock. 
Malá Úpa. „Šílený“ happening, závod 
v přejezdu jezírka, woodstock karneval, 
DJ, venkovní bar, soutěže pro děti. 

www.malaupa.cz

Never Summer - Rokytnice nad Ji-
zerou – Dvoračky. 
Akce nabitá adrenalinem, snowboar-
dingem, spoustou hudby. 

www.dvoracky.cz

O dřevěného Krakonoše - Rokytni-
ce nad Jizerou.
Skialpinistický závod v krásném pro-
středí západních Krkonoš. 

www.alpin-rokytnice.cz

Paraski závod světového poháru ČR 
- Vrchlabí-Herlíkovice.
Kombinace dvou sportů – obří slalom 
a parašutistická disciplína s přesností 
přistání.

www.paraski.cz

Prdecká lyže - Paseky nad Jizerou. 
Dvoudenní lyžařský závod pro širokou 
veřejnost – sjezd, obří slalom. 

www.paseky.cz

Snowend - Rokytnice nad Jizerou. 
Netradiční den plný adrenalinu a zába-
vy k ukončení zimní sezony. 

www.snowend.cz

Snow Splash  - Benecko.
Tradiční jarní akce u sjezdovky Kejnos 
plná zábavy, muziky a soutěží. 

www.benecko.info

Jilemnická 50 – Jilemnice. 
Veřejný závod seriálu Stopa pro život. 

www.skijilemnice.cz

Memoriál Jindry Axmana - Hostin-
né. Vzpomínkový běžkařský přejezd 
s různými propozicemi. 

www.hostinne.info

Noc tuleních pásů - Pec pod Sněž-
kou. Skialpinistický závod. 

www.noctulenichpasu.cz

První lyžařská škola
Bez výuky lyžování, resp. bez 
lyžařských škol, si dnes neu-
míme představit žádné zimní 
středisko. Ne vždy tomu tak 
bylo. Ke kořenům výuky se 
vrací pan Vladimír Paudera, 
zakladatel první veřejné ly-
žařské školy v Krkonoších.

Za vá lk y  sám jezdi l  lyžovat  do 
Besk yd,  protože K rk onoše a  ostat-
n í  pohraniční  hor y  by ly  obsazeny 
Němci .  V  té  době se  musely  lyže, 
de lš í  než  170 cm,  odevzdat  we -
hrmachtu,  a  proto by ly  s  je j ich 
přepravou pot íže .  To  lyžař i  řeš i l i 
tak ,  že  odšrouboval i  vázání ,  l yže 

zabal i l i  do dek y  nebo do prostě -
radla ,  a  s  označením,  „ zác lonové 
t yče“  pos í la l i  jak o spoluzavaza-
dlo.  Po př í jezdu na hor y  vázání  na 
lyže  pracně znovu š rouboval i . 

Po  vá lce  jezdíva l  V ladimír  na  ly -
žařsk é  závody a  soust ředění  už 
do K rk onoš.  B y l  č lenem š i rš ího 
výběru národního družst va ,  a  ješ-
tě  před vojnou absolvoval  kur z y 
t renéra  a  c v ič i te le  lyžování . 
V  roce 1948 otc i  „ sebra l i  ž ivnost “ 
a  da l i  na  vybranou.  Buď prác i 
v  dolech ,  nebo v  lese.  Vybra l  s i 
les .  V ladimír  po vojně odešel  za 
otcem.  Dík y  své  k va l i f i k ac i  na-
stoupi l  jak o spor tovní  re ferent 
Správy  zotavoven ROH ve Špin-

dlerově Mlýně.  Na Špindlerovce 
pracoval  sedm z imních sezon. 

Od r.  1975 by l  zaměstnán 
v  Úst ředním ústavu tě lesné vý-
chovy,  pozděj i  Spor tpropagu. 
Sta l  se  zak ladate lem pr vní  Veře j -
né lyžařsk é  šk oly  ( VLŠ)  v  tehdejš í 
Česk os lovensk é republ ice.  Zača l 
ve  Špindlerově Mlýně a  pobočk y 
rozš í ř i l  v  Har rachově,  Jansk ých 
Lázních ,  Rok ytn ic i  nad J izerou, 
v  Pec i  pod Sněžk ou,  a  i  v  Dešt-
ném v  Or l ick ých horách .  „Měl i 
j sme smlouvu s  tehdejš í  Cestovní 
k ancelář í  Čedok ,  k terá  prodávala 
zá jezdy s  výuk ou lyžování  po ce lé 
republ ice  za  160 K č  na  t ýden. 
Čedok tak é  organizova l  lyžařsk é 
výc v ik y  pro dět i .  Výuk a lyžování 
vždy probíha la  formou hr y.  Dět i 
se  vždy nejv íce  těš i ly  na  závěreč-
né závody ve  s la lomu.“

Vzpomínka Krkonoše byly a jsou v zorném úhlu pozornosti fi lmařů
Vladimír Paudera a jím vedená lyžařská škola byla nejednou přímým účastníkem natáčení. Např. 
v zimě roku 1962 režisér Čeněk Duba natáčel film „Vánice“. 
V té souvislosti VI. Paudera připomněl: „Zimní Krkonoše skýtají mnohé nástrahy. Hrdinou filmu je poš-
tovní doručovatel, dobrovolný člen Horské služby. Teprve ve skutečné vánici překoná svůj strach z lavin, 
když zachrání život dvěma turistům, které zaskočilo náhle zhoršené počasí. Filmový štáb byl tehdy uby-
tovaný ve Špindlerově Mlýně a dojížděl na Špindlerovku. To byla výhoda pro boudy v okolí, protože kvůli 
snadnějšímu přístupu byla stále sjízdná silnice. Filmaři postavili mezi Erlebachovou boudou a Špin-
dlerovkou bunkr pro potřeby natáčení, které probíhalo zajímavým způsobem. Před Špindlerovkou byla 
postavena přední část letadla. Pomocí vrtule se vyráběl vítr, do kterého lopatami nahazovali sníh, a tak 
vytvářeli vánici. Reflektory nahrazovaly slunce. Herec pan Vladimír Menšík, náruživý hráč kulečníku, si 
neodpustil několik šťouchů před natáčením s vedoucím zotavovny. Kompars nejednou čekal nějakou 

dobu, než došťouchá hru a dostaví se před kameru. Ve filmu hrál lékárníka Evžena a člena Horské 
služby. Na zádech nosíval baťoh, ze kterého vyčnívala dlaha. Nebyl to žádný lyžař. Tak se stalo, že se 
na běžkách rozjel, a po několika nezdařených pokusech porazil kameru a bylo po natáčení. Museli 
ho nahradit lyžařem komparzistou. 

Také vzpomínám, když ve Špindlu natáčeli film „Jak vytrhnout velrybě stoličku“. Paní režisérka Marie 
Poledňáková mě požádala o spolupráci. S herci Františkem Němcem a Tomášem Holým byla v naší 
lyžařské škole natočena nejedna scéna. Líbila se jim naše výuka lyžování, jednak za pomoci lana, 
mezi pohádkovými figurami a s dalšími pomůckami pro zábavu. Kameraman p. Polák mi svěřil fil-
movou kameru a já točil Tomášovu krkolomnou jízdu na lyžích končící v Dolském potoce. Za ty roky 
mám nač vzpomínat,“ uzavírá Vl. Paudera.

LYŽAŘSKÁ HŘIŠTĚ NEBO PARKY, 
ANEB: KAM S DĚTMI NA LYŽE.
VAŠI NEJMILEJŠÍ SI ZIMNÍ 
ATMOSFÉRU ZAMILUJÍ.
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Bobové dráhy Špindlerův Mlýn o délce 1400 m a Harrachov 
o délce 1000 m budou po hlavní letní sezóně denně v provo-
zu i po celé zimní období. Jsou ideálním tipem pro nelyžaře, 
rodiny s dětmi a doplňkem atraktivní zábavy po lyžování. 
Vaše děti nebo kamarádi budou nadšeni. Přijeďte pobejt.

SKLÁRNA 
a MINIPIVOVAR
NOVOSAD & SYN

Nejstarší fungující sklárna v Čechách založená před rokem 1712 
Vás zve na prohlídku. Prohlídky do provozu jsou možné každý den 
od 8:00 do 15:00 hodin. 
Součástí areálu sklárny jsou: pivní lázně, minipivovar s restaurací, 
muzeum skla, fi remní prodejna se sklem a hotel.

HARRACHOV

www.sklarnaharrachov.cz

Můžete u nás navštívit kapli sv. Alžběty 
u harrachovské sklárny s kouzelnou atmosférou 
uvnitř a skleněným 10 kg zvonem z místní sklár-
ny. Sklárna produkuje luxusní nápojové, užitkové 
sklo i křišťálové lustry. Kromě hutě s prohlídkami 
do výroby uvidíte historickou brusírnu, sklářské 
muzeum a pivovar. Zažijte pivní lázně pro relaxaci 
celého těla.
Pivem Františkem připíjíme na zdraví i při 
celorepublikové akci – vítání jara Příjezdem 
Krakonoše 21. 3. 2020.

www.h a r ra c h ov.c z

Skiareál Špindlerův Mlýn letos v zimě 
odstartoval jako vůbec první v Česku 
online prodej skipasů v obdobném re-
žimu, jako se nakupují letenky.

A JAK TO FUNGUJE?

„Skoro nikdo z nás si už nekupuje letenky 
přímo na letišti. Vybíráme si je online, větši-
nou s dostatečným předstihem. A hledáme 
samozřejmě tu nejvýhodnější cenu,“ říká 
René Hroneš, ředitel Skiareálu Špindlerův 
Mlýn. „A stejně tak to bude od letošní zim-
ní sezóny i s našimi skipasy. Kdo si je kou-
pí včas, může výrazně ušetřit,“ vysvětluje 
Hroneš. 

Skiareál zavádí unikátní politiku flexibilních 
cen jako první v České republice. Zařadí se 
tak mezi progresivní světová horská stře-
diska, jako je třeba švýcarský Svatý Mořic, 
která se snaží svým zákazníkům nabídnout 
ty nejkvalitnější služby a možnost nákupu 

skipasů online z pohodlí domova za ty nej-
lepší ceny. 

PODLE ČEHO SE CENY MĚNÍ 

Flexibilní ceny, které můžete průběžně sle-
dovat na www.gopass.cz, se budou měnit 
podle počtu prodaných skipasů, aktuální 
vytíženosti střediska nebo podle svátků, 
prázdnin a času sezóny. Další vliv na cenu 
má ale i předpověď počasí.

CO KDYŽ CHCI TERMÍN LYŽOVAČ-
KY ZMĚNIT 

I na to nový systém pamatuje. Zakoupený 
skipas lze kdykoli vrátit a nakoupit jiný, po-
kud chcete lyžovat jindy nebo pokud jste 
objevili lepší cenu. Skipas můžete vrátit 
klidně i v den lyžování, ještě než nastou-
píte na sjezdovku. Nejnižší symbolický po-
platek za vrácení ale samozřejmě zaplatíte, 
pokud jej vrátíte více než 24 hodin před 
nástupem na svah.

PROČ ŠPINDL NOVÝ SYSTÉM 
ZAVÁDÍ 

„Od nové cenové politiky si slibujeme rov-
noměrnější rozptýlení lyžařů ve skiareálu 
po celou zimní sezónu,“ říká ředitel René 
Hroneš. „Navíc čím přesněji v dostateč-
ném předstihu víme, kolik lyžařů se k nám 
do střediska každý den vypraví, tím lépe 
můžeme naplánovat celý provoz a nasadit 
odpovídající počet personálu. A tím jsme 
schopni pro návštěvníky zajistit lepší servis. 
Což je přesně to, o co nám jde,“ dodává 
Hroneš.

JAK TEDY NA TO 

Na webové stránce www.gopass.cz na-
jdete vždy aktuální ceny stanovené podle 
nejrůznějších faktorů (vytíženost, počasí, 
období v sezóně atd.) pro vámi preferova-
ný termín, a skipas si zde hned jednoduše 
zakoupíte. Přičemž ty nejvýhodnější na-
bídky a akce dostávají zaregistrovaní čle-
nové GOPASSu.

VÝHODY GOPASSU ZŮSTÁVAJÍ 

S oblíbeným GOPASSem, který na špin-
dlerovských sjezdovkách funguje už řadu 
let, šlo vždy koupit online skipasy výhodně 
a za méně peněz než přímo u pokladen 
nebo v automatizovaných prodejních mís-
tech, které samozřejmě nadále ve skiareálu 
zůstávají. 

S novou cenovou politikou a flexibilními 
cenami by lyžování ve Špindlu na 27 kilo-
metrech upravených sjezdovek mělo být 
od letošní zimní sezóny ještě výhodnější. 
A nákup, který můžete uskutečnit odkud-
koli online, vám s novým systémem zabere 
méně času. Vše se zjednodušilo, přičemž 
stávající gopassové výhody samozřejmě 
zůstávají. Při každém nákupu s GOPASSem 
sbíráte dál body a získáváte odměny.

SKIPASY MŮŽETE OD LETOŠNÍ ZIMY VE ŠPINDLU 
NAKUPOVAT PODOBNĚ JAKO LETENKY. 
ČÍM DŘÍVE KOUPÍTE, TÍM VÍCE MŮŽETE UŠETŘIT.

skiareal .cz

Bobové dráhy
Špindlerův Mlýn a Harrachov

www.bobovka.cz

Harrachov - nejen pro aktivní odpočinek

ALDROV - Vítkovice v Krkonoších

Moderní lyžařské středisko v Krkonoších 
nabízí ideální podmínky pro rodinou do-
volenou, mládež i seniory. Dostatečná 
přepravní kapacita, denně upravované 
sjezdovky, noční lyžování, skiservis, skiš-
kola a běžecké tratě. Nejlépe hodnocený 
snowpark v Krkonoších! Ubytování v obci 
s nezapomenutelným výhledem na západní 
Krkonoše umocní Vaši zimní dovolenou.

wwww.skialdrov.cz
Tel.: +420 481 582 925 || E-mail: info@skialdrov.cz

Kvalitní lyžování v srdci 
Krkonoš!

Kvalitní lyžování v srdci 
Krkonoš!

Vítejte v Křišťálovém údolí

Příběhy Křišťálového 
údolí v mobilní aplikaci 
Smart Guide

Křišťálové údolí představuje sklářství, bižuterní
a šperkařské fi rmy v Libereckém kraji. Seznamte se
s tradiční výrobou od lustrů, přes vánoční ozdoby,
skleničky, šperky až po tavené plastiky v muzeích,

živých dílnách, sklárnách, ateliérech a školách.

V kraji se sklo a šperky vyrábějí už po několik staletí.
Živá současnost téhle tradice je ale nejen v nádherných 
výrobcích, obdivovat můžete i samotný proces výroby, 
která se mnohde příliš neliší od té před sto lety. Je to 

strhující a jedinečný zážitek.

Vítejte v Křišťálovém údolí a navštivte některou
z desítek fi rem! V Krkonoších se na Vás těší

v harrachovské sklárně a výrobě vánočních ozdob
v Poniklé.

WWW.CRYSTALVALLEY.CZ
FACEBOOK.COM/VISITCRYSTALVALLEY/
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Poz vánk a na jaro,  léto a  p o dzim

Pro inspiraci vám doporučujeme pro-
pagační materiál „Za krkonošskými 
výhledy s průvodcem“. Brožurka Krko-
nošské výhledy napoví, kde všude se 
můžete rozhlédnout po krkonošských 
horách a údolích. Fotografie zachy-
cují dvacet výhledových míst včetně 
rozhleden v celém pohoří. Popisky 
horizontů včetně kót pomohou lépe 

se zorientovat. Některá místa najdete 
na hlavních trasách, za dalšími budete 
muset vyrazit i do méně známých kou-
tů našich nejvyšších hor. Všechna jsou 
opatřena GPS souřadnicemi. Z brožur-
ky se také dozvíte zajímavosti z historie 
i současnosti rozhleden a míst, která 
vám umožní unikátní výhledy široko 
daleko. 

Vydejte se pěšky nebo 
na kole za výhledy

Brožurka je k dispozici v elektronické podobě v sekci Propagač-
ní materiály na webu www.krkonose.eu i v tištěné verzi v krko-
nošských informačních centrech. 

Stále více se rozmáhající cykloturistika 
nadšenců polykajících kilometry, tak 
„hobíků“, resp. jezdců turistů, ale i rodin 
s dětmi, motivovala manažery Svazku 
Krkonoše k vytipovávání dalších loka-
lit, s cílem všem zájmovým skupinám 
rozšířit možnosti a kam je poslat. Tak 
vznikla brožurka, která kromě patnácti 
podrobně popsaných cyklovýletů, ob-
sahuje mapky a výškové profily každé-

ho z nich, značení cyklotras, 
seznam lanovek s letním 
provozem i důležité kontakty 
na pomoc v nouzi. Součástí 
brožurky jsou QR kódy, odka-
zující na trasu vyznačenou na 
www.mapy.cz a youtube ka-
nál „Krkonoše Svazek“. Na něm 
si můžete prohlédnout cyklovi-
dea některých našich výletů. 

Pohled na hory ze sedla kola

Brožurku získáte zdarma v krkonošských informačních 
centrech. 

Dvouminutová cyklovidea vznikla 
pro lepší představu cyklistů, kteří 
zdejší lokality neznají. Zavedou na 
cyklotrasy protínající celé Krkonoše 
a zobrazují to nejzajímavější, kam se 
lze na kolech nebo s koly dostat. Po 
jejich zhlédnutí získáte inspiraci na 

dovolenou a výlety v nejvyšších čes-
kých horách. Provedou např. z Koře-
nova přes tři rozhledny do Jilemnice. 
V západních Krkonoších představí 
Sjezd do kraje zapadlých vlastenců. 
Z Horních Míseček k rozcestí U Čtyř 
pánů, odtud pěšky k Prameni Labe, 

Inspirujte se cyklo videi

Cyklovidea si prohlédněte na Youtube: „Krkonoše Svazek“ https://1url.cz/qMcHu

Pod koordinační taktovkou Krkonoš – svazku měst a obcí 
vznikly „Výleťáky“ - krátké videopořady internetového por-
tálu televizeseznam.cz s doporučením na zajímavá místa na 
fajnový výlet. Pěší „Výleťáky“ zavedou do méně známých či 
frekventovaných míst nejvyšších českých hor. Cyklo „Výleťá-
ky“ nabídnou milovníkům cyklistiky varianty výletů s využi-
tím Krkonošského cyklobusu a lanovky, která převáží kola 
a dál zavedou po značených cyklotrasách dlouhými sjezdy 
na kole do údolí. 

S „Výleťákem“ do terénu

Pořady „Výleťák“ si můžete prohlédnout na 
www.televizeseznam.cz/porad/vyletak

Nejvyšší české hory, to není jen Sněž-
ka a pramen Labe. Objevujte horské 
louky poseté roubenkami, poznejte 
život horalů i tradiční řemesla. Pro-
jděte se po cestách, které davy turistů 
míjí, kde máte možnost se rozhléd-
nout po krajině, nadechnout čerstvé-
ho vzduchu a vychutnat jedinečná 
panoramata. Pokud sami nevíte, kudy 
kam, rádi vám poradíme. 
K tématu více přibližuje Alena Cej-
narová, manažerka Svazku Krkonoše 
a zpracovatelka publikace: „Kam na 
výlet nabízí trasy vedoucí po krásných, 
zajímavých, ale méně známých a lid-
mi zatížených lokalitách. Výlety jsme 
pro vás naplánovali od začátku do 

konce, průběh tras zaznačili do mapy, 
nechybí výškový profil. Doporučí-
me vám místa k zastavení, 
k rozhlédnutí. Pokud 
do batůžku zapomene-
te zabalit svačinu, jistě 
potěší tipy na ověřené 
občerstvení. Trasy jsme 
vybrali tak, abyste neměli 
problém dostat se na za-
čátek cesty, ani zpět. Jedná 
se buď o okruhy, nebo vám 
poradíme s dopravou. Výle-
ty jsou různě dlouhé a ná-
ročné, převážně celodenní, 
vybere si každý.“  

Objevte neznámé Krkonoše

Brožurka Kam na výlet v česko-německé a polsko-anglické jazykové mutaci je k dispozici na 
pultech krkonošských informačních center i on-line na www.krkonose.eu 

#neznamekrkonose Radost dětí přináší 
blaho dospělým

Ke skotačení a dovádění 
jsou určena horská dětská 
hřiště. Dovolte dětem pro-
lézačky, houpačky, sklu-
zavky. Pozorujte jejich 
radost z pohybu a vynalé-
zavost. Zjistíte, kolik ne-
zdolné energie se ukrývá v 
tělech vašich nejmilejších. 
Poučte je o bezpečnosti.   

Dětská hřiště naleznete ve Vrchlabí za 
KD Střelnice a hřiště v „Otevřené farní 

zahradě“ v těsné blízkosti evangelic-
ké fary. Pět dětských hřišť v Jilemnici. 
Hřiště v Harrachově u lanové dráhy, 
ve Velké Úpě, v Malé Úpě u kostela, 
u penzionu Permoník v Malé Úpě, v Re-
laxparku v Peci pod Sněžkou, ve Špin-
dlerově Mlýně na Bedřichově, u budo-
vy špindlerovské základní školy, hřiště 
Yellow Point u adrenalinového centra 
směrem k lanovce Medvědín je vyba-
veno dětským hradem, hřiště na Plá-
ních, „letteringové“ hřiště na Medvědí-
ně, v parku ve městě Hostinné, v areálu 
Techtex Sport v Hostinném, v Lánově, 
u farmy Hucul - Vítkovice v Krkonoších, 
hřiště OUTDOOR GYM v Trutnově.

Krkonošská panoramata jsou vyhlášená

pak Labské boudě a odtud sjezdem 
do Vrchlabí. Dlouhý sjezd z Hnědého 
vrchu v Peci pod Sněžkou zavede až 
do Vrchlabí. A např. Rýchorský sjezd 
vám ukáže malebnou část východ-
ních Krkonoš z Horní Malé Úpy do 
Trutnova. 

Dlouhý sjezd z Hnědého
vrchu do Vrchlabí

Z Horních Míseček k prameni
labe a do vrchlabí

Sjezd do kraje zapadlých
vlastenců

konce, průběh tras zaznačili do mapy, 
nechybí výškový profil. Doporučí-
me vám místa k zastavení, 

vybrali tak, abyste neměli 
problém dostat se na za-
čátek cesty, ani zpět. Jedná 
se buď o okruhy, nebo vám 
poradíme s dopravou. Výle-
ty jsou různě dlouhé a ná-
ročné, převážně celodenní, 



ných místech sjezdové tratě.
Lyžař nebo snowboardista, který 
upadl, musí takové místo uvolnit co 
nejrychleji.

STOUPÁNÍ A SESTUP

Lyžař nebo snowboardista, který stou-
pá  nebo sestupuje pěšky, musí použí-
vat okraj sjezdové tratě.

RESPEKTOVÁNÍ 
ZNAČEK

Každý lyžař nebo snowboardista musí 
respektovat značení  a signalizaci.

prostoru.

VJÍŽDĚNÍ  
A ROZJÍŽDĚNÍ

Každý lyžař nebo snowboardista, kte-
rý chce vjet do sjezdové tratě nebo se 
chce po zastavení  opět rozjet, se musí 
rozhlédnout nahoru a dolů  a přesvěd-
čit se, že to může učinit bez nebezpečí 
pro sebe a pro ostatní.

ZASTAVENÍ

Každý lyžař nebo snowboardista se 
musí vyhýbat tomu, aby se zbytečně 
zdržoval na úzkých nebo nepřehled-

CHOVÁNÍ  
PŘI ÚRAZECH

Při úrazech je každý lyžař nebo snow-
boardista povinen poskytnout první 
pomoc.

POVINNOST 
PROKÁZAT SE

Každý lyžař nebo snowboardista, ať 
svědek nebo účastník, ať odpovědný  
nebo ne, je povinen v případě  úrazu 
prokázat své osobní  údaje.

Zdroj: www.horskasluzba.cz

www.krkonose.eu

UPRAVENÉ TRASY

Díky péči dvou desítek provozovatelů, 
v koordinaci manažerů Krkonoš – svaz-
ku měst a obcí, poslouží upravené bě-
žecké stopy i letos tisícům lidí, kteří si 
oblíbili běžecký sport. 
Projekt Krkonoše – lyžařský běžecký ráj 
je základem systematické koordinace 
zimní turistiky na území Krkonošského 
národního parku a jeho ochranného 
pásma pro ochranu přírody. 

KRKONOŠSKÁ MAGISTRÁLA

Svojí cca 70-ti kilometrovou páteřní 
„Krkonošskou magistrálou“ s dalšími 
více než 600 kilometry místních tras 
a okruhů jsou ojedinělou tuzemskou 
lokalitou. Celou trasu najednou pro-
jedou fyzicky zdatní a zkušení běžka-
ři. Pro méně zdatné je lepší zvolit jen 

K r k o n o š e  –  l y ž a ř s k ý  b ě ž e c k ý  r á j
některou z částí Krkonošské magistrály. 
Více informací získáte na: www.krko-
nose.eu/cs/bezky

BÍLÉ STOPY

Chcete-li se vydat na běžky, ale nevíte, 
který den, v kolik hodin a kde je nejlé-
pe upravená stopa s ideálním terénem 
pro vás? Navštivte webové stránky 
www.bilestopy.cz, kde najdete čer-
stvé kompletní informace z tratí v Kr-
konoších, i z dalších míst v ČR, které 
upravují rolby vybavené GPS. 

NEVSTUPUJTE 

V každé zimní sezoně jsou péčí mno-
ha lidí připraveny stovky kilometrů vy-
značených a pravidelně upravovaných 
lyžařských běžeckých tras. Ty, které 
vedou po hřebenech s mimořádnými 

výhledy na panorama hor, často pro-
cházíte také vy, pěší turisté. Prosíme, 
zaměřte svoji pozornost na cestu, kte-
rou kráčíte, a neničte běžecké tratě. 
Děkujeme!

PŘISPĚJTE NA ÚPRAVU

Běžecké lyžařské tratě jsou, s ohle-
dem na klimatické podmínky a výšku 
sněhu, upravovány v celém regionu. 
Na tuto činnost jsou ročně vynaklá-
dány nemalé finanční prostředky. I vy 
máte možnost přidat svůj podíl. Jak? 
Zakoupením tzv. lyžařské známky. 
např. ve Vrchlabí, v Harrachově nebo 
na Benecku. Přispějete tak provozo-
vatelům na údržbu tratí. Děkujeme 
vám všem, kteří se už svým příspěv-
kem spolupodílíte.

VEČER NA BĚŽKY

Při jízdě na běžkách ve stopách např. 
v Příchovicích, ve Všesportovním 
areálu Hraběnka v Jilemnici anebo 
ve Vrchlabí Vejsplaších čelovku ne-
potřebujete, mají osvětlené lyžařské 
běžecké stopy a okruhy. 

PĚŠKY NA SNĚHU

Po určitých místech Krkonoš se můžete 
bez větších problémů pohybovat pěš-
ky nebo na sněžnicích. Vhodné trasy 
vyčtete z podrobných map. Do hlubší-
ho sněhu jsou vhodné sněžnice, které 
mají pod špičkou a patou boty hroty, 
jež zabraňují uklouznutí. Vypůjčíte si je 
v půjčovnách sportovního vybavení. 
Procházku nebo túru po „zimních“ ces-

tách horským terénem můžete podnik-
nout prakticky kamkoliv. 

S NOVOU MAPOU 
SE DOZVÍTE VÍC

Krkonoše – svazek měst a obcí vydal 
dvě nové propagační zimní mapy, 
které zobrazují lyžařské možnosti 
a příležitosti. Východ – střed Krkonoš 
a Střed – západ Krkonoš. Získáte je 
zdarma v krkonošských informačních 
centrech. 
Při pohybu ve volné zimní přírodě 
vždy respektujte doporučení Horské 
služby Krkonoše. Buďte na sebe opa-
trní, ohleduplní a tolerantní k lidem, 
okolní přírodě a upraveným běžec-
kým stopám.

10 pravidel FIS pro chovaní na sjezdových tratích
OHLED NA OSTATNÍ 
LYŽAŘE

Každý lyžař nebo snowboardista se 
musí neustále chovat tak, aby neo-
hrožoval nebo nepoškozoval někoho 
jiného.

ZVLÁDNUTÍ RYCHLOSTI 
A ZPŮSOBU JÍZDY

Každý lyžař nebo snowboardista 
musí jezdit s přiměřeným odstupem 
a s ohledem na vzdálenost, na kterou 
vidí. Svou rychlost a svůj způsob jízdy 
musí přizpůsobit svému umění , terén-

ním, sněhovým a povětrnostním po-
měrům jakož i hustotě provozu.

VOLBA JÍZDNÍ STOPY

Lyžař nebo snowboardista přijíždějící 
zezadu musí svou jízdní stopu zvolit 
tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucího 
před ním.

PŘEDJÍŽDĚNÍ 

Předjíždět se může ze shora nebo 
zespoda, zprava nebo zleva, ale vždy 
jen s odstupem, který poskytne před-
jížděnému lyžaři či snowboardistovi 
pro všechny jeho pohyby dostatek 

Krkonošská
sezona Zajímavosti

a  užitečné rady
pro návštěvníky Krkonoš

Sníh a mráz, azurová obloha a čistý vzduch, slunečné počasí a radostná nálada
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Čertova hora nabízí 4 sjezdové tratě – dvě červené, modrá a černá

2 lanové dráhy, 2 lyžařské vleky, večerní lyžování

Samoobslužná restaurace STONE

Horskou obec Příchovice lidé znali díky Štěpánce, kamenné rozhledně. Od roku 2013 přibyla další 
rozhledna, Maják J. Cimrmana. Skrývá muzeum, zasvěcené našemu velikánovi. 
V Areálu u Čápa můžete příjemně a v klidu odpočívat, procházet se v Lesoparku Na Sluneční, 
ale i ochutnat místní pivo a v zimě lyžovat na běžkách či na sjezdovkách.  
V minulosti byla na Příchovicích hlavní zimní sezóna, díky areálu to zde žije po celý rok.

Skiareál se nachází ve východních Krkonoších na dvou 
protilehlých stráních v obci Dolní Dvůr. V sezóně, za 
normálních sněhových podmínek je areál v provozu denně. 

Pro malé děti máme Kid Park s dvěma vleky, 
zázemím a kamerou. 

Díky mírnému sklonu sjezdovek je areál 
vyhledávaným místem pro rodiny 
s dětmi a pro školní skupiny. 

Nepropássni jízdy
svého života!

Skiareál
Rokytnice nad Jizerou
Studenov

Rodinný areál

v srdci

  Krkonoš.

www.ucapa.eu

D v ě  r o z h l e d n y  v  j e d n é  o b c i

www.skifamily.cz

Ski Family Skiareál Dolní Dvůr

Harrachov – dobrá zimní adresa 
pro lyžování, zábavu i odpočinek ...

www.skiareal.com  #skiareal_harrachov
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> lanovou dráhou > lyžařským vlekem
> dětským pásem > širokými sjezdovkami
> lyžařskou školou > půjčovnou lyžařského vybavení
> parkovištěm zdarma > občerstvením
> snowtubingem

a když Krakonoš dopřeje, tak i se sluníčkem od 
samého rána? V lyžařském areálu Paseky najdete vše!

Pro ranní fajnšmekry provoz již od 8 hodin. 
Celodenní jízdenka 500,- Kč.
Dětské jízdné do 13 let. 

SKIAREÁL 
BENECKO

Moderní skiareál Benecko 
nabízí ideální podmínky 

pro rodiny s dětmi.

Více na 
www.benecko.info

2 LYŽAŘSKÉ 
PÁSY VE DVOU 

DĚTSKÝCH 
PARCÍCH

KAŽDODENNÍ 
VEČERNÍ 

LYŽOVÁNÍ

STROJOVĚ 
UPRAVOVANÉ 

BĚŽKAŘSKÉ 
TRATĚ

• PŘENOSNÉ SKIPASY

• KAŽDOU SOBOTU LYŽUJEME ZA CENU 
   PŮLDENNÍHO SKIPASU PO CELÝ DEN

• OD 4. - 31. 1. 2020 A V CELÉ VEDLEJŠÍ SEZÓNĚ 
   SLEVA 25% NA VÍCEDENNÍ SKIPASY S KARTOU
   HOSTA

• 2 SNOWTUBINGY

• ANIMAČNÍ PROGRAMY PRO DĚTI 
   OD BENECKÝCH LYŽAŘSKÝCH ŠKOL

Skiareál 
Paseky nad Jizerou

Hledáte  lyžařský areál  s

ALDROV
MODERNÍ  LYŽAŘSKÉ  STŘEDISKO  V KRKONOŠÍCH

LANOVKA
PREZIDENTSKÝ EXPRES

SNOWPARK
FREESTYLE AREA

BĚŽECKĚ TRATĚ
KRKONOŠSKÁ MAGISTRÁLA

On-line prodej jízdenek
Umělé zasněžování

Noční lyžování
Parkování zdarma

Restaurace
Ubytování

Skibus, Skitaxi
Denní údržba

www.skialdrov.cz



Název střediska Webové stránky

1 Lyžařský areál Příchovice www.ucapa.eu

2 Sportovní areál Harrachov www.skiareal.com 

3 Skiareál Paseky nad Jizerou www.skipaseky.cz

4 Skiareál Spartak Rokytnice nad Jizerou www.skiroky.cz

5 Skiareál Vysoké nad Jizerou – Šachty www.skisachty.cz

6 Skiareál Jablonec nad Jizerou – Kamenec www.skikamenec.cz 

7 Skiareál Benecko www.benecko.info

8 Skiareál Aldrov - Vítkovice v Krkonoších www.skialdrov.cz

9 Skiareál Špindlerův Mlýn www.skiareal.cz

10 Skiareál Herlíkovice - Vrchlabí www.herlikovice.cz 

11 Skiareál Kněžický vrch - Vrchlabí www.skiareal-vrchlabi.cz

12 Skiareál Bubákov - Vrchlabí www.bubakov.cz

13 Skiareál Vrchlabí – Imlauf www.skivrchlabi-knezice.cz

14 Skiareál Strážné www.strazne.eu

15 Ski Family Dolní Dvůr www.skifamily.cz

16 SkiResort ČERNÁ HORA – PEC www.skiresort.cz

17 SKiMU Malá Úpa www.skimu.cz

18 Skiareál Mladé Buky www.areal-mladebuky.cz

19 Skiareál Žacléř - Prkenný Důl www.skizacler.com

20 Skiareál Žacléř - Bret www.bretcz.cz

Lyžařská střediska v Krkonoších
1 -20

1

Partner Webové stránky

1 1. Bobová a.s, Špindlerův Mlýn, Harrachov www.bobovka.cz

2 Apartmán Flora, Benecko www.ubytovani.benecko.com

3 Areál U Čápa, Příchovice                                                     www.ucapa.eu

4 Arriva Východní Čechy, a.s.                                          www.arriva-vychodnicechy.cz

5 Golf Club U Hrádečku s.r.o., Mladé Buky                                  www.grundresort.cz

6 Harmony Club Hotel, Špindlerův Mlýn                                      www.harmonyclub.cz

7 Horský hotel Friesovy boudy, Strážné                                        www.friesovyboudy.cz 

8 Hotel AQUA Park, Špindlerův Mlýn s.r.o., Špindlerův Mlýn    www.aquaparkspindl.cz

9 Horský hotel Tetřeví boudy Krkonoše s.r.o., Dolní Dvůr                    www.tetreviboudy.com 

10 Event Group s.r.o., Hotel Labuť, Vrchlabí                                                              www.hotellabut.cz

11 Informační centrum SPINDL.INFO, Špindlerův Mlýn               www.spindleruv-mlyn.com    

12 iQLANDIA, o.p.s., Liberec www.iqlandia.cz

13 KAD spol. s r.o., Vrchlabí                                                            www.kad.cz 

14 MAPAB s.r.o., Hotel Horní Pramen, Špindlerův Mlýn www.hornipramen.cz

15 MEGA PLUS s.r.o., Janské Lázně                                               www.skiresort.cz 

16 MELIDA, a.s., Skiareál Špindlerův Mlýn                                    www.skiareal.cz 

17 Orea Resort Horal, Špindlerův Mlýn                                           www.orearesorthoral.cz

18 Pension Slunečnice, Špindlerův Mlýn www.slunecnice.svpetr.cz

19 Krby fa Kobr s.r.o., Pension Kobr, Vrchlabí www.pensionkobr.cz

20 Pivovar Trautenberk, a.s., Malá Úpa www.pivovartrautenberk.cz

21 Rautis, a.s., Poniklá                                                                      www.rautis.cz 

22 Regata Čechy a.s. - Hotel Horizont, Pec pod Sněžkou               www.hotelhorizont.cz 

23 Resort Sv. František, Špindlerův Mlýn                                        www.erlebachovabouda.cz

24 Rýchorská bouda, Žacléř                                                             www.rychorskabouda.cz 

25 Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu na Benecku a okolí, z.s. www.benecko.info 

26 Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Harrachově, z.s. www.skiareal.com

27 Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou www.rokytnice.com/sdruzeni

28 SK Development, a.s., Chata Hradečanka, Malá Úpa www.hradecanka.cz

29 SKiMU a.s., Ski areál Malá Úpa                                                  www.skimu.cz 

30 Sklárna a Minipivovar Novosad & Syn Harrachov s.r.o.  www.sklarnaharrachov.cz 

31 Služby Vítkovice, s.r.o., Vítkovice v Krkonoších             www.skialdrov.cz

32 Snowhill a.s., Vrchlabí                                                                 www.snowhill.cz 

33 Spartak Rokytnice, a.s., Rokytnice nad Jizerou                          www.skiareal-rokytnice.cz

34 Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p., Janské Lázně www.janskelazne.com

35 Stezka Korunami Stromů Krkonoše s.r.o., Janské lázně www.stezkakrkonose.cz 

36 Středisko služeb Benecko s.r.o., Skiareál Benecko                     www.benecko.info 

37 Turistické informační centrum Trutnov                                       www.ictrutnov.cz 

38 Yellow Point, spol. s r.o., Špindlerův Mlýn                                 www.yellow-point.cz

39 Wellness hotel Skalka, Benecko                                                  www.skalkabenecko.cz

Fond cestovního ruchu Krkonoše
1 -39

Informační centra Krkonoše Webové stránky

1 RTIC Krkonoše, Vrchlabí     www.mestovrchlabi.cz, www.krkonose.eu

2 TIC Černý Důl www.cernydul.cz

3 TIC Harrachov www.harrachov.cz

4 IC Veselý výlet, Horní Maršov www.veselyvylet.cz

5 Informační centrum Hostinné www.hostinne.info

6 IC a cestovní agentura Janské Lázně www.janskelazne.cz

7 Informační centrum Jilemnice http://ic.mestojilemnice.cz

8 Venkovské infocentrum mikroregionu, Lánov www.lanov.cz

9 Turistické informační centrum, Malá Úpa www.malaupa.cz 

10 IC a cestovní agentura TURISTA, Pec pod Sněžkou www.turistapec.cz

11 MIC Veselý výlet Pec pod Sněžkou www.veselyvylet.cz

12 Městské informační centrum, Rokytnice nad Jizerou www.mesto-rokytnice.cz

13 Informační centrum Strážné www.strazne.eu

14 Turistické informační centrum, Svoboda nad Úpou www.dokrakonosova.webnode.cz

15 Turistické informační centrum, Špindlerův Mlýn www.mestospindleruvmlyn.cz

16 Turistické informační centrum, Trutnov www.ictrutnov.cz

17 Informační centrum, Vítkovice v Krkonoších www.vitkovicevkrk.cz

18 Městská knihovna a infocentrum, Vysoké nad Jizerou www.vysokenadjizerou.cz

19 Turistické informační centrum Žacléř www.zacler.cz

20 IC Kořenov – Jizerky pro Vás www.jizerkyprovas.cz

21 IC Správy KRNAP Vrchlabí www.krnap.cz
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Krkonošská lyžařská magistrála

turistická lyžařská běžecká trať

skialpové trasy

závodní lyžařská běžecká trať 

V Y S V Ě T L I V K Y

lyžařské skiareály

Regionální turistické informační centrum Krkonoše
543 01 Vrchlabí, Krkonošská 8 
Tel.: +420 499 405 744, E-mail: info@krkonose.eu, 
www.krkonose.eu, www.mestovrchlabi.cz

státní hranice

Mapový podklad: Geodezie On-line spol .  s  r .o.

Horská služba
Nonstop Tel.: +420 1210, +420 602 448 338
www.hscr.cz

Fond cestovního ruchu Krkonoše
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• Skiareál Strážné je vybaven čtyřmi sjez-
dovými tratěmi všech stupňů obtížnosti.

• Pro nejmenší návštěvníky je připraven 
dětský vlek a velmi mírný cvičný svah 
s lyžařskou školou. 

• Všechny sjezdové tratě jsou dvakrát den-
ně upravovány rolbou, většina je uměle za-
sněžována a osvětlena. 

Ve Vrchlabí na obchvatu, přímo za pensionem 
Imlauf, se nachází lyžařský areál vhodný pro 
začátečníky, rodiny s dětmi i pro náročnější lyžaře. 

Nabízí napojení na běžecké lyžařské stopy směr 
Vrchlabí, Benecko, Špindlerův Mlýn, Horní 
Mísečky, hřebeny hor.  

Tři kilometry od pensionu je situováno lyžařské 
středisko Herlíkovice a patnáct kilometrů 
Špindlerův Mlýn. 

Nachází se ve Vrchlabí (na obchvatu Praha – Špindlerův Mlýn). Prošel proměnami 
a modernizací. V areálu naleznete: parkoviště, občerstvení, WC, půjčovny lyží a servisy, 
lyžařské a snowboardové školy. 
Sjezdovky jsou uměle zasněžované. Terény ideální pro začátečníky a rodiny s dětmi. 
Z areálu je pohodlný přístup na běžecké tratě.

Zážitky spojené se zimou na horách se nemusí točit pouze kolem
lyžování, snowboardingu a dalších zimních sportů. Ať už hledáte
další volnočasový program po lyžování, anebo jedete na hory
za jinými než lyžařskými zážitky, Skiareál Špindlerův Mlýn má
něco pro vás. Vůbec přitom nezáleží, jestli vám jde o komfort
a rozmazlování anebo hledáte výzvy a toužíte po adrenalinu
a dobrodružství. Na výběr máte hned z několika zážitků různého
charakteru, takže na své si přijde každý z vás.

Nakupujte pohodlně v teple domova
Všechny zážitky jde pohodlně zakoupit dopředu online na 
webových stránkách www.skiareal.cz. U každého zážitku jsou 
zobrazeny dostupné termíny konání a díky tomu se dají zá-
žitky skvěle naplánovat s velkým předstihem, např. při pláno-
vání rodinné dovolené. Během nákupního procesu je zároveň 
myšleno i na možnost, že daný zážitek chcete někomu věno-
vat jako dárek. V takovém případě po dokončení nákupního 
procesu obdržíte dárkový voucher, který stačí předat obda-
rovanému – a netradiční dárek je na světě.

O čem je vlastně řeč?

ZÁŽITKOVÁ  JÍZDA  V  ROLBĚ

Naskočte do kokpitu sněžné rolby a užijte si pohled na zasněžené 
sjezdovky z nové perspektivy. V kabině rolby budete sedět hned 
vedle rolbaře a detailně uvidíte, jak se krotí 600 koní na sněhu.

SNOW  CAMP

Troufnete si ve stanu přečkat mrazivou noc na vrcholcích Krkonoš? 
SNOW CAMP je simulace expedičního tábora pod vedením profesi-
onálního horského vůdce. Vykročte ze své komfortní zóny a zažijte 
pravou horskou expedici na vlastní kůži.

VEČEŘE  ZÁŽÍTKŮ

Kulinářská gastro bomba o čtyřech chodech servírovaná při svíč-
kách v horské restauraci s výhledem na Špindlerův Mlýn a krkonoš-
ské hřebeny. Jízda speciálně upravenou rolbou na večeři i zpět. At-
mosféra, kterou prostě musíte zažít.

VSTUPNÍ  ANALÝZA

Vstupenka do světa profesionálního lyžování. Vydejte se na svah 
s profesionálním instruktorem a vylaďte díky video coachingu svůj 
lyžařský styl k dokonalosti. Určeno perfekcionistům a lyžařským ma-
niakům.

skiareal.cz

www.skivrchlabi-knezice.cz

Skiareál Vrchlabí 
Kněžický Vrch

Skiareál Vrchlabí Kněžický vrch - Kebrlák

www.skiareal-vrchlabi.cz www.strazne.eu

Skiareál 
Strážné

Moderní rodinné lyžařské 
středisko, situované v nadmořské 
výšce 800 - 1300 m n. m., 6 km od 
Vrchlabí směrem na Špindlerův 

Mlýn, celoročně nabízí rozmanité 
příležitosti k rekreaci a sportu. 

• Zajišťujeme SKI BUS ZDARMA - rozvoz lyžařů 
po celém území obce Strážné denně od 8:45 
hod. do 16:30 hod.

• Příznivcům běžeckých disciplín a skialpinismu 
se zde nabízí ideální výchozí bod pro hřebeno-
vé túry třeba až na nejvyšší vrchol ČR - Sněžku. 

• Upravované běžecké stopy v délce 
40,7 km jsou napojeny na Krkonošskou lyžař-
skou cestu.

SKI Areál Bubákov - Herlíkovice = rodinný lyžařský areál ve Vrchlabí

• mírné svahy, vhodné i pro nejmenší začátečníky, (lyžařské školy)
• oblíbená dětská sjezdovka č. 12 má délku 1530 m
• výhodné rodinné jízdné

www.skibubakov.cz
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Areál s celoročním provozem, 6 km od Trutnova a 2 hodi-
ny jízdy z Prahy, nabízí návštěvníkům, zejména těm nej-
menším, spoustu sportovního vyžití, zábavy a adrenalinu.

Lyžařský areál - 5,1 km sjezdových tratí, 7 vleků a tříse-
dačková lanová dráha, denní i večerní lyžování, technické 
zasněžování, Kidpark a snowpark, lyžařská škola Hellish 
Hill, půjčovna lyží a ski servis Montana. 

V létě zábavní park – Baldův svět 40 000m². 

Nejdelší bobová dráha v Krkonoších (1520 m) otevřená 
denně. 

Moderní apartmány Čertova bouda přímo na sjezdovce.

Sjezdovky jsou vhodné pro začínající a mírně 
pokročilé lyžaře. Při večerním lyžování si přijdou 
na své i zdatnější lyžaři. Tratě jsou sněženy sys-
témem na výrobu umělého sněhu a upravovány 
rolbou. Můžete využít tří lyžařských vleků, na 
které platí jednotné vstupné. Snowboarďákům 
dveře nezavíráme. 

Dětský zimní park je prostor u lanového vleku 
(100 m) pro lyžaře začátečníky.

www.skizacler.com

www.bretcz.cz

Skiareál Žacléř - Bret

Skiareál
ŽACLÉŘ - PRKENÝ DŮL

A R E Á L  M L A D É  B U K Y

www.areal-mladebuky.cz  || Facebook / Areál Mladé Buky  || Instagram / areal_mlade_buky

TOHLE JE NEJVÍC
S 50 k m sjezdovek je  Sk iResor t  ČERNÁ HOR A –  PEC největší  lyžařsk ý resor t  v  Česku. 
Na jeden sk ipas můžete lyžovat  hned v  6  areálech;  na Černé hoře,  v  Peci  p o d Sněžkou, 
v  Černém Dole a  nově i  v  M alé Úp ě.  Sk ipas s i  kupte p oho dlně z  domova v  e -shopu 
w w w.sk iresor tc ard.cz  a  z  parkoviště  zamiř te  přímo k lanovce,  č i  vleku. 

V OBŘÍKOVĚ OBOŘE 
JE O ZÁBAVU POSTARÁNO

Děti mají energie na rozdávání. Vezměte je v  Janských 
Lázních na Formánky do velkého dětského parku Obří-
kova obora. Instruktoři SkiResort Live je naučí lyžovat 
a odpoledne si zpestří soutěžemi a animačními progra-
my. Projet si mohou snowtubingovou dráhu plnou klo-
pených zatáček a vy si mezi tím můžete užít trošku té 
horské pohody a sluníčka v  Hospůdce na Formánkách, 
odkud je na celou Obříkovu oboru krásně vidět.

ROHAČKY JSOU HISTORIE, PŘÍBĚH POKRAČUJE

Po trase z Černé hory se na saních jezdilo už před víc než sto lety. Projet 
se po nejdelší krkonošské sáňkařské cestě je zážitek i dnes. Na start tra-
sy vyjeďte z Janských Lázní kabinkovou lanovkou. V budově její dolní 
stanici najdete i půjčovnu saní SkiResort Live. Adrenalinovým zážitkem 
je pak večerní sáňkování za svitu čelovek, které absolvujete s průvodci 
ze SkiResort Live. Rezervace přijímáme na live@skiresort.cz

VEČERKO I S KONCERTEM…JEDINĚ V PECI

Nejdelší osvětlenou sjezdovku Protěž vyzkoušejte v Janských Lázních, 
kde je hned u dolní stanice lanovky Protěž příjemná restaurace. Za mu-
zikou a lyžováním doporučujeme zajet do Pece pod Sněžkou, kde každý 
pátek a sobotu večer hraje na Bullbaru živá kapela. A že budete tančit 
v lyžákách tu nikomu nebude vadit. K večernímu lyžování se ve SkiRe-
sortu ČERNÁ HORA – PEC parkuje zdarma. 

WWW.SKIRESORT.CZ

50 km
6 areálů

1 skipas

Více informací: www.skimu.cz

SKI AREÁL MALÁ ÚPA
Jedno z nejvýše položených středisek v České republice s tradiční krkonošskou 
romantickou zástavbou horských chalup. Skvělé místo pro rodinnou dovolenou. 

Pravidelné bruslení, roman-
tické večery na ledě a hoke-
jové zápasy. 

NOVINKA

Spuštění I. etapy propojení 
areálů Pomezky a U Koste-
la. Lyžaři se letos poprvé za 
příznivého počasí mohou 
dostat k areálu U Kostela na 
lyžích. Areál se propojením 
zvětšil o 2,6 km sjezdovek. 
Nyní se ve SKiMU lyžuje cel-
kem na 6,1km. 

MALÁ ÚPA - 
VELKÁ ZÁBAVA

Program pro návštěvníky 
Malé Úpy (tvořivé dílničky, 
loutkové divadélko, lyžař-
ské závody, Závod na histo-
rických rohačkách, Krako-
nošovi lyžníci, Moopstock 
a spoustu dalšího ...).

NEJVÝŠE 
POLOŽENÉ 
VENKOVNÍ 
KLUZIŠTĚ
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APLIKACE ZÁCHRANKA 

Buďte na horách proto připraveni 

B e z p e č n ě  n a  h o r á c h

přivolat si pomoc. Pro rychlý pří-
jezd záchranné služby, nebo přílet 
vrtulníku, je důležitá přesná znalost 

místa, kde se momentálně nachází-
te. Stáhněte si do svého mobilní-
ho telefonu aplikaci Záchranka.
Jednoduchým přidržením nouzové-
ho tlačítka kontaktujete linku 155 
a současně záchranářům odešlete 
vaši přesnou GPS polohu v terénu. 

UPOZORNĚNÍ PRO 
NÁVŠTĚVNÍKY 

Ve vlastním zájmu zjišťujte aktuální 
stav počasí. Ve volné přírodě dbej-
te opatrnosti. Klimatické podmínky 
v Krkonoších nepodceňujte. Počasí 
se mění z hodiny na hodinu. Záchra-
náři každoročně, během dne i v noci, 
vyjíždí do terénu, aby zachránili ži-
voty lidem, kteří zbytečně podcenili 
řadu faktorů.

VLASTNÍ OCHRANA 
JE NA MÍSTĚ

V zájmu své bezpečnosti v horách 
se nepohybujte ve volném terénu 
mimo značené cesty. Ve vyšších po-
lohách jsou zimní cesty označeny 
tyčemi. Pokud nejsou cesty prochá-
zející lavinovými lokalitami označe-
ny tyčovým značením, jsou určeny 
pouze pro letní sezónu a v zimě tudy 
cesta nevede. 

ÚTULNY 
V TERÉNU

A když vás vánice nebo náhlý déšť 
zaskočí, skrýš najdete v nových útul-
nách, které navrhli a sami vyrobili 
studenti Fakulty architektury ČVUT 
v Praze. Nouzových přístřešků, které 
dosud sloužily v horách na křížení 

pěších tras, nebylo dost a dosloužily. 

UZAVŘENÉ 
BOUDY

Než se vydáte do hor, zjistěte si infor-
mace z trasy, na kterou se vypravíte. 
Oblíbená „zastávka“ v horské boudě 
může být z nějakého důvodu nereálná. 
Např. vloni byla zavřena Labská bouda 
z důvodu rekonstrukce. A také Richtro-
vy boudy ukončily svou činnost. Proto 
mějte na paměti do terénu s sebou při-
balit nabitý mobilní telefon, svačinu, 
teplý čaj, náhradní oblečení a hlavně si 
ověřit předpověď počasí. 

TRAUMATOLOGICKÉ BODY 

Pokud se vám někdy přihodilo, že jste 
si při túře na běžkách pomýlili cestu, 
zkazilo se počasí a snesla se mlha, 
anebo jste se zranili, jistě si vybavíte 
ten pocit nejistoty. Traumatologický 
bod usnadní záchranářům vaši loka-
lizaci. Je jím tabulka, umístěná spolu 
s dalšími ukazateli na důležitých tu-
ristických a lyžařských běžeckých 
křižovatkách, označená tísňovými 
telefonními čísly a unikátním kódem, 
který se skládá s písmena a číslice. 
Kódu si všímejte a případně, když ho 
míjíte, vyfotografujte. V nouzi telefo-
nujte HS Krkonoše 1210.

Mezi nepřenosné zkušenosti patří např. úleva při osobní záchraně v nouzi. Už se vám stalo, 
že jste se ztratili  v horách v zimní nepohodě? A záchranáři Horské služby vás vyhledali, od-
vezli do tepla a bezpečí? Vnímáte, jak je prospěšná jejich rychlá první pomoc na lyžařském 
svahu, když vás nebo vašeho blízkého potká úraz?

TIP 
PRO VÁS

Řiďte se pokyny Horské služby Krkonoše. Bližší informace získáte na www.horskasluzba.cz
Chystáte-li se na lyže a nevíte do kterého střediska se vypravit? Rozhodování usnadní informace o sněhových podmínkách, upravenosti sjezdovek nebo předpovědi počasí. To vše a mnohem 
více na: www.holidayinfo.cz. Další informace získáte na: www.krkonose.eu, nebo na adresách jednotlivých krkonošských skiareálů. 

SDÍLEJTE S NÁMI ZIMNÍ ZÁŽITKY

Hrajte s námi 
o ceny

Vážení čtenáři, připravili jsme pro Vás další soutěž o ceny. 
Stačí, když správně zodpovíte následujících pět otázek a písemné odpovědi nám zašlete.

OTÁZKA:

1. Ve kterém roce a ve kterém městě 
na náměstí byl postaven první sněhový 
Krakonoš v nadživotní velikosti?

2. Ve kterém městě a ve které budově 
byla otevřena stálá expozice věnující 

se lázeňství?

3. Jak se nazývají budovy ubytovacích 
zařízení Resortu Sv. František? 

4. Ve které obci je v kostele sv. Jiří za-
věšen druhý nejstarší zvon Královéhra-
decké diecéze?

5. Ve kterém roce a na kterých místech 
v Krkonoších byl natáčen film „Vánice“?

CENY: 

1. Voucher na ubytování v hotelu 
Horal ve Sv. Petru ve Šp. Mlýně pro 
dvě osoby, věnuje Orea Resort Horal 

Špindlerův Mlýn, 
www.orearesorthoral.cz 

2. Volná vstupenka na Stezku koruna-
mi stromů Krkonoše, věnuje Stezka ko-
runami stromů Krkonoše, 
www.stezkakrkonose.cz 

3. Vstup do wellness Harmony Club 
Hotelu ve Šp. Mlýně, věnuje Harmony 
Club Hotel Špindlerův Mlýn, 
www.harmonyclub.cz 

4. Rodinný balíček na bobovou dráhu 
a do lanového parku, věnuje První bo-
bová a.s., www.bobovka.cz 

5. Sportovní batoh a tričko, věnuje Kr-
konoše - svazek měst a obcí, 
www.krkonose.eu

ODPOVĚDI:

Budeme rádi, pokud ke svým odpo-
vědím připojíte hodnocení turistic-
kých novin Krkonošská sezona, pří-
padně zkušenosti z vašeho pobytu 
v Krkonoších.

UZÁVĚRKA:
31. května 2020.

LOSOVÁNÍ VÝHERCŮ: 
červen 2020.

Odpovědi, s názvem „Čtenářská soutěž 
o ceny“, prosíme, adresujte: Regionální 
turistické informační centrum Krkono-
še, Krkonošská 8, 543 01 Vrchlabí, ČR, 
nebo na e-mail: info@krkonose.eu
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