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TZ - Krkonoše na kole
Cykloturistika do hor patří
Krkonoše – svazek měst a obcí se systematicky věnuje podpoře projektů prospěšných
pro celý region. Novinkou pro cykloturistiku v Krkonoších, která zásadním způsobem
obohacuje „propagační knihovničku“ je nová brožurka
„Krkonoše na kole, aneb tipy na výlety pro milovníky cyklistiky“.
Vznikla z potřeby stále více se rozmáhající cyklistiky jak nadšenců polykajících kilometry,
tak „hobíků“, resp. jezdců turistů, ale i rodin s dětmi. Motivuje k vytipovávání dalších a
dalších míst, jak všem zájmovým skupinám rozšířit možnosti a kam je poslat.
Kromě patnácti poměrně podrobně popsaných cyklovýletů, obsahuje mapky a výškové profily
každého z nich. Dále desatero bezpečného pohybu v terénu, značení cyklotras, seznam
lanovek s letním provozem i důležité kontakty na pomoc v nouzi. Důležitou součástí brožurky
jsou QR kódy, odkazující na trasu vyznačenou na www.mapy.cz a youtube kanál „Krkonoše
Svazek“. Na něm si můžete prohlédnout nová cyklovidea. Brožurku získáte zdarma v
krkonošských informačních centrech.
Inspirujte se
Svazek Krkonoše natočil zhruba dvouminutová videa. Vznikla především pro lepší představu
cyklistů, kteří zdejší lokality neznají. Zavedou na cyklotrasy protínající celé Krkonoše a
zobrazující to nejzajímavější, kam se lze na kolech nebo s koly dostat.
Po jejich zhlédnutí získáte inspiraci na dovolenou a výlety v nejvyšších českých horách.
Rozmyslete, která trasa je pro vás nejlákavější, kterou si letos na jaře, v létě nebo na podzim
projedete. Anebo vyzkoušejte všechny, a pak nám dejte vědět, jak se vám líbí.
Cyklovidea provedou např. z Kořenova 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, 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 východních Krkonoš z Horní Malé Úpy do
Trutnova.
TIP
Videa si prohlédněte na Youtube: „Krkonoše Svazek“.
Zpracovala: D. Palátková. Rok 2019. Další informace o aktuálním dění z turistického regionu
Krkonoše a ze života Svazku Krkonoše najdete na: www.krkonose.eu,
www.svazek.krkonose.eu, www.rozvoj.krkonose.eu a také na facebookovém profilu:
www.facebook.com/Krkonose.eu

