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Krkonošská sezona – léto 2012
Svazek Krkonoše naplňuje cíle projektu ROP
Regionální operační program NUTS II Severovýchod
Prioritní osa 3 Cestovní ruch
Oblast podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu

Název projektu „Krkonoše – nová šance pro cestovní ruch“
V rámci 14. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (prioritní
osy 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti
cestovního ruchu) získal Krkonoše – svazek měst a obcí v oblasti cestovního ruchu finanční
podporu na realizaci projektu „Marketingové a koordinační aktivity v Krkonoších".
Předmětem projektu jsou aktivity zaměřené na propagaci v Krkonoších. Proto zde byla
zařazena i tvorba a tisk turistických novin Krkonošská sezona.
Letošní letní vydání je bohaté na informace z unikátní přírody Krkonošského národního parku. Víte
co jsou tory, kary, morény, ledovcová jezera, obří hrnce, anebo třeba kamenná moře? A víte, kde je
v krajině naleznete? Poradíme vám.
Jedním z dalších témat je český poklad, pramenící na Labské louce. Je to Labe. Od svého skutečného
pramene na Labské louce pokračuje potůček k symbolické, veřejností často navštěvované, studánce.
Odtud pokračuje blízkým vodopádem do Labského dolu, protéká krkonošskými městečky, až se z
něj stává český veletok. Řeka přináší do krajiny život a obživu. Vážíme si jí nejenom my, ale i naši
sousedé v Německu. Pro její oslavu každoročně pořádají slavnost vody a svátek vlajek. Podél břehů
Labe také vznikají nové podnikatelské aktivity, mezinárodně stoupá význam Labské cyklostezky.
Dalším tématem je ohlédnutí za někdejším životem v Krkonoších, žijících a působících členů
významných šlechtických rodů. Představitelé panství byli vesměs vzdělaní a osvícení lidé. V lokalitě
po nich zůstala řada architektonicky mimořádných a cenných staveb, které můžete i dnes navštívit.
Nechybí historické ohlédnutí za někdejšími, dnes už zaniklými, krkonošskými řemesly, krátké
seznámení je věnováno vrchlabským vedutám, stránku doplňuje úvaha na téma, že turistika a
suvenýry vždy patřily k sobě.
I toto vydání přináší několik zajímavých tipů na cykloturistické výlety, ale i kalendář vybraných
organizovaných pěších turistických pochodů.
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Jistě zajímavé pro vás budou cykloturistické dlouhé sjezdy. O co se jedná? Krkonoše mají velmi
členité terény. Pro běžnou cyklistiku je stále se opakující stoupání a následné sjezdy, tedy zdolávání
převýšení, poměrně náročné. Proto jsme pro vás připravili osm tras, při kterých se se svým kolem
vyvezete cyklobusem nebo lanovkou na kopec a cestou zpět se na kole víceméně vezete dolu. Tyto
trasy nejsou nikde zaznačeny v mapách, proto je u každého popisu otištěn podrobný zákres.
Jako u každého vydání je i nyní, v příloze, prostor pro prezentaci obchodních partnerů a
podnikatelských aktivit. Otištěny jsou kontakty na krkonošská informační centra a informace z
pracovního života Svazku Krkonoše – vydavatele Krkonošské sezony. Uvnitř tiskoviny je vložena
letní mapa Krkonoš.
Využijte naše tipy. Jistě si vyberete. Hezky se projděte i projeďte. Nezapomeňte, že se pohybujete na
území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma. Chraňte přírodu a mějte ohled na
ostatní.
Turistické noviny si od května můžete vyzvednout v některém z krkonošských infocenter.

Zpracovatelka Dáša Palátková.

