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KRKONOŠE   2022 
Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí 

LEDEN 

Jazzinec   
leden–duben 2022, Trutnov 
Mezinárodní festival jazzové hudby. GoGo Penguin, UFFO     
12. 1. 2022 

Pořadatel: www.jazzinec.cz 
 

Novoroční zvonění 
1. 1. 2022, Janské Lázně, Stezka korunami stromů 
Krkonoše 
Tradiční zvonění pro štěstí v novém roce. Čočková polévka pro 
návštěvníky zdarma. 
Pořadatel: www.stezkakrkonose.cz 
 

Novoroční výstup na Štěpánku 
1. 1. 2022, 10:00, Kořenov 
29.ročník turistického pochodu, trasa 6 km. 
Pořadatel: www.kct.cz 
 

Novoroční výstup na Maják 
1. 1. 2022, Příchovice 
Maják s muzeem J. Cimrmana. 
Pořadatel: www.ucapa.eu 
 

Vražda v salónním coupé  
7. 1. 2022, 19:00, Vrchlabí 
Divadlo Járy Cimrmana, Praha. 
Pořadatel: www.strelnicevrchlabi.cz 
 

YOUTH CUP 
8.–9. 1. 2022, Harrachov 
Juniorské závody v severské kombinaci.  
Pořadatel: www.harrachovskijumping.com 

 

Napříč Vrchlabím  
15. 1. 2022, Vrchlabí  
Akčně dobrodružná přírodovědná hra pro děti do 15 let nebo 
rodiče s dětmi do 9 let.  
Pořadatel: www.krnap.cz 

KAML CUP 
15.–16. 1. 2022, Harrachov 
V areálu skokanských můstků na Kamlu se bude soutěžit ve 
skoku a severské kombinaci.  
Pořadatel: TJ Jiskra Harrachov 
 

Harrachovská 16  
22. 1. 2022, Harrachov  
Běžecký závod. 
Pořadatel: www.csgtriteam.cz 
 

Memoriál Jindry Axmana  
22. 1.  2022, Hostinné 
Vzpomínkový běžkařský přejezd s různými propozicemi. 
Pořadatel: www.hostinne.info 
 

Noc tuleních pásů 
22. 1. 2022, Pec pod Sněžkou 
Skialpový závod. 
Pořadatel: www.noctulenichpasu.cz 
 

Vím, že víš, že vím 
27. 1. 2022, 19:00, Vrchlabí 
Agentura Harlekýn, Praha.  
Pořadatel: www.strelnicevrchlabi.cz 
 

O dřevěného Krakonoše 
29. 1. 2022, Rokytnice nad Jizerou 
Skialpinistický závod v krásném prostředí západních Krkonoš.  
Pořadatel: www.alpin-rokytnice.cz 
 

Jilemnická 50 
29.–30. 1. 2022, Jilemnice 
Veřejný závod seriálu Stopa pro život. 
Pořadatel: www.skijilemnice.cz 
 

 
 
 

https://www.jazzinec.cz/International-Music-Festival-Trutnov.html
https://www.stezkakrkonose.cz/akce/novorocni-zvoneni-78gqn2y5ly
https://kct.cz/akce/novorocni-vystup-na-stepanku-130755
https://ucapa.eu/
https://www.strelnicevrchlabi.cz/seznam-akci/vrazda-v-salonnim-kupe_1623/
https://www.harrachovskijumping.com/
http://www.krnap.cz/
https://www.facebook.com/Ski-Klub-Harrachov-skoky-na-ly%C5%BE%C3%ADch-a-seversk%C3%A1-kombinace-149629125246892
https://csgtriteam.cz/poradame/harrachovska-16/
http://www.hostinne.info/
http://www.noctulenichpasu.cz/
https://www.strelnicevrchlabi.cz/seznam-akci/vim-ze-vis-ze-vim_1564/
http://www.alpin-rokytnice.cz/
http://www.skijilemnice.cz/
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Český SKITEST 
leden 2022, Špindlerův Mlýn, skiareál Svatý Petr  
Vyzkoušejte na vlastní kůži horské lyžařské novinky pro 
letošní sezónu. Po celý víkend k dispozici velký výběr lyží, 
které můžete testovat a porovnávat.  
Pořadatel: www.skiareal.cz 

 
Horská slavnost Tříkrálová 
leden 2022, Špindlerův Mlýn 
Připomínka putování Tří králů za hvězdou. 
Pořadatel: www.erlebachovabouda.cz 

  
Novoroční nohejbalový turnaj trojic 
leden 2022, Čistá v Krkonoších 
Tradiční sportovní akce v tělocvičně v Čisté v Krkonoších. 
Pořadatel: www.spolekkrakonos.cz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SPEED WEEK – Mistrovství ČR dospělých a juniorů v 
alpském lyžování 
leden 2022, Špindlerův Mlýn, skiareál Svatý Petr 
Ve Svatém Petru proběhne první část mistrovství České 
republiky v disciplínách Super-G, sjezd a alpská kombinace.  
Pořadatel: www.skiareal.cz 

 
Závody rohaček – memoriál Josefa Tylše 
leden 2022, Malá Úpa, sjezdovka U kostela 
Zábavné závody a jiná legrace a disciplíny v historických 
kostýmech na saních rohačkách.  
Pořadatel: www.malaupa.cz 
 
Red Bull Homerun 
leden 2022, Pec pod Sněžkou 
Adrenalinový závod, kde rychlost hraje hlavní roli. 
Pořadatel: www.redbull.com 
 
 

https://www.skiareal.cz/
http://www.erlebachovabouda.cz/
https://www.spolekkrakonos.cz/
https://www.spolekkrakonos.cz/
http://www.skiareal.cz/
http://www.malaupa.cz/
https://www.redbull.com/cz-cs/


 
 

www.krkonose.eu 
Sestavilo: Regionální turistické informační centrum Krkonoše, Vrchlabí 

Akce a jejich termíny čerpány z podkladů krkonošských infocenter k 30. 11. 2021 

 

 

KRKONOŠE   2022 
Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí 

ÚNOR 

Jazzinec 
leden–duben 2022, Trutnov 
Mezinárodní festival jazzové hudby.  
Pořadatel: www.jazzinec.cz 
 

Halíř trio 
1. 2. 2022, Vrchlabí, KD Střelnice 
Koncert klasické hudby. 
Pořadatel: www.strelnicevrchlabi.cz 
 

Ledová Jízda – Memoriál Dr. Václava Vojtěcha 
5.–7. 2. 2022, Pec pod Sněžkou, Dolní Dvůr 
Výjimečný závod psích spřežení s mezinárodní účastí. 
Pořadatel: www.ledovajizda.cz 
 

Kroužkování u krmítka  
13. 2. 2022, Vrchlabí 
Pod vedením odborníků budeme chytat ptáky do sítí, 
kroužkovat je a vyrábět tuková krmítka.  
Pořadatel: www.krnap.cz 
 

Pašeráckej vejkend 
18. 2.  2022, Rokytnice nad Jizerou 
Tradiční akce plná masopustního veselí a zábavy. 
Pořadatel: www.mesto-rokytnice.cz 
 

Masopust v Horním Maršově 
19. 2. 2022, Horní Maršov, náměstí  
Veselý masopustní průvod, rej masek, sváteční vinšování          
a žertovné hrátky, karneval pro děti, tradiční pochoutky. 
Pořadatel: www.dotek.eu 
 

Chinese Downhill MTB 
20. 2. 2022, Špindlerův Mlýn, Svatý Petr 
Tradiční adrenalinová akce plná napětí i skvělé podívané. 
Pořadatel: www.skiareal.cz 
 

Krakonošův maškarní rej   
26. 2. 2022, skiareál Černý Důl   
Tradiční zimní akce. Návštěva Krakonoše a sjezd na čemkoliv. 
Pořadatel: www.spolekkrakonos.cz 
 

Historický trojboj na ski  
únor 2022, Žacléř 
Závod na historických lyžích a v dobovém oblečení. 
Pořadatel: www.zacler.cz 
 

Lízátkové závody 
únor 2022, Jilemnice 
Tradiční závody na lyžích pro děti. 
Pořadatel: www.skijilemnice.cz 

 

Český pohár v biatlonu 
únor 2022, Harrachov 
Areál harrachovského biatlonového „Kolečka“ bude patřit 
dospělým a dorostu. 
Pořadatel: www.biatlon.cz 

 

Lyžařský přejezd Rýchor 
únor 2022, Žacléř 
Tradiční zimní přejezd Rýchor. 
Pořadatel: www.infocentrum-zacler.cz  

 

Masopust ve městě 
únor 2022, Hostinné 
Tradiční veselí, průvod masek a doprovodný program.  
Pořadatel: www.hostinne.info 

 

MČR žactva v biatlonu 
únor 2022, Harrachov 
Areál harrachovského biatlonového „Kolečka“ bude patřit 
žactvu. 
Pořadatel: www.biatlon.cz 

 

SNOWRUGBY HARRACHOV 
únor 2022, Harrachov  
Plocha doskočiště pod Mamutím můstkem.  
Pořadatel: Rugby club Tatra Smíchov  

http://www.jazzinec.cz/
https://www.strelnicevrchlabi.cz/
http://www.ledovajizda.cz/
http://www.krnap.cz/
http://www.mesto-rokytnice.cz/
http://www.dotek.eu/
http://www.skiareal.cz/
https://www.spolekkrakonos.cz/
http://www.zacler.cz/
http://www.skijilemnice.cz/
http://www.biatlon.cz/o-biatlonu/csb-souteze
http://www.infocentrum-zacler.cz/
http://www.hostinne.info/
http://www.biatlon.cz/o-biatlonu/csb-souteze
https://www.facebook.com/snowrugbyharrachov
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Jazzinec  
leden–duben 2022, Trutnov 
Mezinárodní festival jazzové hudby.  
Pořadatel: www.jazzinec.cz 
 

Masopust  
1. 3. 2022, Vrchlabí 
Vezměte masky, zapojte se do průvodu a užijte si veselí!  
Pořadatel: www.krnap.cz, www.spoleknolimits.cz 

 

Hasičský bál 
4. 3. 2022, Čistá v Krkonoších 
Taneční zábava s živou hudbou a bohatou tombolou. 
Pořadatel: www.cernydul.cz 
 

KRAKONOŠŮV BĚH   
5. 3. 2022, Harrachov, běžecký stadion u hotelu 
Skicentrum  
Závod na běžkách pro kategorie od žáků až po veterány. 
Závod je součástí Poháru SL Libereckého kraje.  
Pořadatel: TJ Jiskra Harrachov  
 

Kvašení a fermentace 
5. 3. 2022, Vrchlabí, RC Kopretina 
Výživný kurz o tom, co všechno a jak se dá zpracovávat 
formou kvašení a fermentace a jak to ovlivňuje náš 
organismus. 
Pořadatel: www.kopretinavrchlabi.cz 
 

Snow Splash  
12. 3. 2022, Benecko 
Tradiční vítání jara na Benecku. Den plný zábavy a soutěží, 
samozřejmě s přejezdem jezírka! 
Pořadatel: www.benecko.info 
 

Vo zlámanou grešli 
12. 3. 2022, Rokytnice nad Jizerou  
Celovíkendová akce pro lyžníky z celé republiky. 
Pořadatel: www.vozlamanougresli.cz 

Krkonošská 70 
12. 3. 2022, Špindlerův Mlýn 
Veřejný závod v běhu na lyžích ze série závodů Stopa pro 
život. 
Pořadatel: www.lokotrutnov.cz, www.skiareal.cz 
 
SNOW JAM 
15.–20. 3. 2022, Špindlerův Mlýn, Svatý Petr 
Snowboardový a hudební festival, víkend plný sportu, 
adrenalinu a zábavy. Na startovním poli se ukáží nejlepší 
profíci z celého světa a poperou se o slavný křišťálový glóbus. 
Pořadatel: www.skiareal.cz , www.snowjam.cz 
 
Příjezd Krakonoše 
26. 3. 2022, Harrachov 
Vítání jara s Krakonošem a jeho početnou družinou, zábavný 
program na celý den.  
Pořadatel: www.harrachovcard.cz 
 
Žabí námluvy  
27. 3. 2022, Vrchlabí 
Dopolední akce, na které zjistíte, jací obojživelníci žijí                   
v Krkonoších. Prohlédnete si trdliště a pomůžete při stavbě 
žabích zábran.  
Pořadatel: www.krnap.cz 
 
Březen – měsíc divadla 
březen 2022, Jilemnice 
Festival neklade hranice mezi profesionální a amatérské 
divadlo. 
Pořadatel: www.sdjilm.cz  

 
Krakonošovi lyžníci  
březen 2022, Malá Úpa 
Závody na historických lyžích v dobových kostýmech, 
nevšední disciplíny, jarmark. Prostě zábava pro všechny. 
Pořadatel: www.malaupa.cz, www.skimu.cz   
 

http://www.jazzinec.cz/
http://www.krnap.cz/
http://www.spoleknolimits.cz/
http://www.cernydul.cz/
https://www.facebook.com/Ski-Klub-Harrachov-skoky-na-ly%C5%BE%C3%ADch-a-seversk%C3%A1-kombinace-149629125246892
http://www.kopretinavrchlabi.cz/
http://www.benecko.info/
http://www.vozlamanougresli.cz/
http://www.lokotrutnov.cz/
http://www.skiareal.cz/
http://www.skiareal.cz/
http://www.snowjam.cz/
https://www.harrachovcard.cz/kalendar-akci/257-prijezd-krakonose
http://www.krnap.cz/
http://www.sdjilm.cz/
http://www.malaupa.cz/
http://www.skimu.cz/
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BŘEZEN 

25.  Reprezentační ples města a Hotelu**** Horizont 
březen 2022, Pec pod Sněžkou 
Reprezentační ples města a Hotelu**** Horizont. 
Pořadatel: www.hotelhorizont.cz 
 
MČR žáků a dorostu ve skoku a severské kombinaci 
březen 2022, Harrachov 
V areálu skokanských můstků proběhne Mistrovství ČR žáků 
a dorostu ve skoku a severské kombinaci. 
Pořadatel: www.harrachovskijumping.com 

 
Moopstock – maloúpský Woodstock  
březen 2022, Malá Úpa 
Šílený happening, závod v přejezdu jezírka, woodstock 
karneval, DJ, venkovní bar, soutěže pro děti. 
Pořadatel: www.malaupa.cz, www.skimu.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ples města Špindlerův Mlýn 
březen 2022, Špindlerův Mlýn 
Hlavní společenskou událostí roku je již tradičně ples města 
Špindlerův Mlýn. Pestrý kulturní program, výtečné menu              
a bohatá tombola. 
Pořadatel: www.mestospindleruvmlyn.cz 
 
Velikonoční řemeslný jarmark  
březen 2022, Hostinné 
Tradiční jarmark ve Františkánském klášteře. 
Pořadatel: www.klasterhostinne.cz 
 
Vynášení smrtky – vítání jara 
březen 2022, Trutnov 
Akce pro děti s lampionovým průvodem, pálením zlé 
čarodějnice, soutěžemi v čarodějnických brlozích. 
Pořadatel: www.uffo.cz, www.svctrutnov.cz 
 

http://www.hotelhorizont.cz/
https://www.harrachovskijumping.com/
http://www.malaupa.cz/
http://www.skimu.cz/
http://www.mestospindleruvmlyn.cz/
http://www.klasterhostinne.cz/
http://www.uffo.cz/
http://www.svctrutnov.cz/
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Jazzinec  
leden–duben 2022, Trutnov 
Mezinárodní festival jazzové hudby.  
Pořadatel: www.jazzinec.cz 
 
Velikonoce v muzeu v Domě pod jasanem  
9. 4. 2022, Trutnov–Voletiny 
Tvořivé dílny pro malé i velké, pro kluky i holky – malované 
perníky, zdobená vajíčka, slaměné ošatky, jarní dekorace           
a k tomu všemu tradiční zvyky a pochutiny. 
Pořadatel: www.dumpodjasanem.cz 
 
Pomlázkování 
15.–18. 4. 2022, Janské Lázně, Stezka korunami 
stromů Krkonoše 
Workshop pletení pomlázek, barvení kraslic, pro návštěvníky 
vaječný likér zdarma. 
Pořadatel: www.stezkakrkonose.cz 
 
Emilův lesní svět 
17. 4. 2022, Janské Lázně, Stezka korunami stromů 
Krkonoše 
Slavnostní otevření nového dětského hřiště. Hudební                    
a animační program pro děti po celý den. 
Pořadatel: www.stezkakrkonose.cz 
 
Velikonoce v muzeu  
18. 4. 2022, Vrchlabí 
Tradiční akce pro školy i veřejnost zaměřená na velikonoční 
zvyky – pletení pomlázek, zdobení vajíček apod.  
Pořadatel: www.krnap.cz 
 
Ceny ředitele Správy KRNAP  
21. 4. 2022, Vrchlabí 
Již tradičně ředitel Správy KRNAP každý rok vyznamenává 
významné osobnosti Krkonoš.  
Pořadatel: www.krnap.cz 

 

Tradiční ples na Dvoračkách  
22. 4. 2022, Rokytnice nad Jizerou  
Tradiční ples s bohatou tombolou na horských boudách. 
Pořadatel: www.dvoracky.cz 
 
Den Země v Horním Maršově 
23. 4. 2022, Horní Maršov 
Výprava do blízkého okolí s badatelskými úkoly pro malé            
i velké, pomoc přírodě a Krkonošský jarmark. 
Pořadatel: www.dotek.eu 
 
Vítání ptačího zpěvu  
30. 4. 2022, Vrchlabí 
Poslech ptačích hlasů, objevování ptačích hnízd, kroužkování 
opeřenců a hry pro děti.  
Pořadatel: www.krnap.cz 
 
Velikonoční veselí 
duben 2022, Špindlerův Mlýn 
Rej velikonočních masek, chůdařů, akrobatů a bohatá 
pomlázka v centru města. Víkend nabitý společenskou 
zábavou a sportovními zážitky pro širokou veřejnost. 
Pořadatel: www.mestospindleruvmlyn.cz 

 
Krkonošské otvírání šoupátek 
duben 2022, Hostinné 
Tradiční zahájení motorkářské sezony. 
Pořadatel: www.hostinne.info 

 
Memoriál Františka Šoulavého 
duben 2022, Hostinné 
Velikonoční turnaj v bleskovém šachu. 
Pořadatel: www.hostinne.info 

 
 
 
 
 

http://www.jazzinec.cz/
http://www.dumpodjasanem.cz/
https://www.stezkakrkonose.cz/
https://www.stezkakrkonose.cz/
http://www.krnap.cz/
http://www.krnap.cz/
https://www.dvoracky.cz/cs/
http://www.dotek.eu/
http://www.krnap.cz/
http://www.mestospindleruvmlyn.cz/
http://www.hostinne.info/
http://www.hostinne.info/
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Lov velikonočních vajíček 
duben 2022, rekreační a sportovní areál Dolce 
Každé dítě si může najít ještě před velikonoční pomlázkou svůj 
„vajíčkový“ poklad. 
Pořadatel: www.kemp-dolce.cz 

Čarodějnice  
duben 2022, Trutnov 
Starý lidový zvyk s kulturním programem. 

Pořadatel: www.bojistetrutnov.cz, www.kemp-dolce.cz  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Čarodějnický rej 
duben 2022, Vrchlabí, RC Kopretina 
Pojďte s námi společně oslavit čarodějnice. Pro děti je 
připravené tvoření a na závěr společné opékání buřtů. 
Pořadatel: www.kopretinavrchlabi.cz 
 
Velikonoce v Kopretině 
duben 2022, Vrchlabí, RC Kopretina 
Co nám letos přinese zajíček? Přijďte s námi prožít 
velikonoční svátky i zajíčkovu nadílku do rodinného centra. 
Pořadatel: www.kopretinavrchlabi.cz 
 

http://www.kemp-dolce.cz/
https://bojistetrutnov.cz/
http://www.kemp-dolce.cz/
http://www.kopretinavrchlabi.cz/
http://www.kopretinavrchlabi.cz/
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Májová veselice 
1. 5. 2022, Vrchlabí 
Pořadatel: www.strelnicevrchlabi.cz 

 

Vítání ptačího zpěvu  
7. 5. 2022, Vrchlabí 
Poslech ptačích hlasů, objevování ptačích hnízd, kroužkování 
opeřenců a hry pro děti.  
Pořadatel: www.krnap.cz 
 

Výstup na Žalý 
8. 5. 2022, Krkonoše 
Na 8. května připadá jedna z hlavních událostí historie.               
A v tento den se koná již tradiční výstup na Žalý. 
Pořadatel: www.krkonose.eu 
 

Vinná stezka korunami stromů 
14. 5. 2022, Janské Lázně, Stezka korunami stromů 
Krkonoše 
Ochutnávka tuzemských i zahraničních vín od partnerských 
stezek korunami stromů. Nově budou k ochutnání i vína 
francouzská. 
Pořadatel: www.stezkakrkonose.cz 
 

Muzejní noc  
20. 5. 2022, Vrchlabí  
Oblíbená akce, při které jsou muzea otevřena déle než 
obvykle. 
Pořadatel: www.krnap.cz 
 

Čisté Krkonoše  
21. 5. 2022, Krkonoše 
Přidejte se k nám a pomozte s úklidem našich krásných hor 
po zimní turistické sezóně.  
Pořadatel: www.krnap.cz 

 

Den Městyse 
21. 5. 2022, Černý Důl 
Tradiční slavnost u Skiareálu Černý Důl. 
Pořadatel: www.cernydul.cz 

Po stopách krkonošských ledovců  
22. 5. 2022, Krkonoše  
Exkurze pro veřejnost zaměřená na skály a kamení.  
Pořadatel: www.krnap.cz 
 
Píďův běh 
květen 2022, Vrchlabí 
Závody v běhu do vrchu z Vrchlabí do Strážného. 

Pořadatel: www.mestovrchlabi.cz 
 

Cirk-UFF 
květen 2022, Trutnov 
Pro Trutnov již tradiční festival nového cirkusu, během kterého 
se nejenom divadelní sál v UFFU a přilehlé šapitó, ale i ulice 
města, zaplní kejklíři, artisty i akrobaty, prostě všemi, kteří 
k novému cirkusu patří. 
Pořadatel: www.cirkuff.cz 
 

Dejwyho horský běh 
květen 2022, Pec pod Sněžkou 
Memoriál běhu o 20 a 8 km s převýšením až 1020 m. 
Pořadatel: www.dejwyhobeh.cz 
 

Kalcouskej tumel 
květen 2022, Benecko 
Závody v přespolním běhu.  
Pořadatel: www.benecko.info 
 

Májový jarmark 
květen 2022, Jilemnice 
Tradiční řemeslné trhy s tradicí trvající přes 500 let. 
Pořadatel: www.sdjilm.cz 
 

Férová snídaně 
květen 2022, Horní Maršov 
Piknikový happening na podporu fair trade, který se koná 
druhou květnovou sobotu na celém světě.  
Pořadatel: www.dotek.eu 
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Charitativní bleší trh s bleší kavárnou 
květen 2022, Vrchlabí 
Přijďte prodat či koupit hezké zbytečnosti, pobavit se                    
a hlavně tím vším přispět na podporu dobré věci. 
Pořadatel: www.spoleknadvore.cz 

 

Muzejní noc 
květen 2022, Žacléř 
Speciální prohlídky muzea a výstavy, výtvarné dílny a další 
pestrý program, vstupné zdarma. 
Pořadatel: www.muzeum-zacler.cz 
 

Na Sněžku pro … 
květen 2022, Pec pod Sněžkou 
Charitativní pochod na Sněžku, jehož výtěžek připadne 
vybranému dítěti se zdravotním postižením. 
Pořadatel: www.klapeto.eu 
 

Vrchlabský kros 
květen 2022, Vrchlabí 
Běh v terénu a po zámeckých cestách. 
Pořadatel: www.ddmvrchlabi.cz 
 

Pochod Karla Klíče 
květen 2022, Hostinné 
Jarní pochod pořádaný KČT Hostinné. 
Pořadatel: www.hostinne.info 

 

Slavnostní zavěšení zvonů   
květen 2022, Harrachov, kostel sv. Václava  
Pořadatel: www.harrachovcard.cz 
 

Slavnostní zahájení cyklistické sezóny 
květen 2022, Žacléř 
Tradiční cyklistický výlet příznivců tohoto sportu. 
Pořadatel: www.zacler.cz 

 

Studenecké míle 
květen 2022, Studenec  
Soutěž historických vozidel, O pohár starosty Obce.  
Pořadatel: www.studeneckamile.cz 

 

Už ho nesou – legenda draka  
květen 2022, Trutnov 
Ojedinělá slavnost připomenutí legend o založení města, 
ukázek tradičních řemesel a další atrakce. 
Pořadatel: www.trutnovmestodraka.cz 
Rozkvetlé podhůří 
květen 2022, Vrchlabí a okolí  
Pojďte s námi na botanickou procházku, kde se dozvíte 
zajímavosti nejen o orchidejích, ale i o jiných kvetoucích             
a nekvetoucích rostlinách.  
Pořadatel: www.krnap.cz 

 

Zahájení sezony na Zubačce 
květen 2022, Kořenov 
Nostalgické jízdy na jedinečné ozubnicové trati Tanvald, 
Kořenov, Harrachov a zpět. 
Pořadatel: www.zubacka.cz 
 

Ukliďme Sněžku i pod Sněžkou 
květen 2022, Pec pod Sněžkou 
Dobrovolná úklidová akce ve spolupráci s Ukliďme Česko 
v Peci pod Sněžkou. 
Pořadatel: www.pecpodsnezkou.cz 
 

Trutnovské vinařské slavnosti 
květen 2022, Trutnov, Krakonošovo náměstí 
Ochutnávka vín s příjemným posezením u cimbálové hudby      
a večerní zábava na náměstí. 
Pořadatel: www.vinaritrutnov.cz 
 

Za trutnovským drakem 
květen 2022, Trutnov 
Turistické a cykloturistické výlety zajímavými místy v okolí 
města. Pěší trasy 10–50 km, cyklo 15–100 km. K osvěžení 
slouží buřtárny v parku.  
Pořadatel:  www.kcttrutnov.cz 
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Pomáháme fotbalem 
4. 6. 2022, Harrachov, fotbalové hřiště 
Charitativní den nabitý fotbalem a atrakcemi pro děti. 
Pořadatel: www.pomahamefotbalem.cz 
 

Pohádkový dětský den 
4. 6. 2022, Rokytnice nad Jizerou  
Dětský den se spoustou zábavy a pohádkovými bytostmi. 
Pořadatel: www.ddmrokytnice.cz 
 

Hudební aréna stezka 
11. 6. 2022, Janské Lázně, Stezka korunami stromů 
Krkonoše 
Projekt 143 – chytlavý melodický pop-rock v podání nadějné 
trutnovské kapely. Vystoupení přímo ve věži Stezky. 
Pořadatel: www.stezkakrkonose.cz 
 

DOTEKY 
11. 6. 2022, Horní Maršov 
Festival hudebních směrů a alternativních divadel. Umělecké 
workshopy, doprovodný program pro rodiny s dětmi. 
Pořadatel: www.dotek.eu 
 

Pivofest 
11. 6. 2022, Trutnov 
Jeden z nejoblíbenějších českých nápojů v mnoha variantách 
a k tomu ještě pořádná dávka kultury. 
Pořadatel: www.pivofest.cz 
 

Víkend otevřených zahrad 
11. 6. 2022, Vrchlabí  
K svátku otevření zahrad proběhnou komentované prohlídky 
zámeckého parku a klášterní zahrady i další doprovodný 
program.   
Pořadatel: www.krnap.cz 
 

 
 
 
 

Obscene Extréme festival  
13.–22. 6. 2022, Trutnov – Bojiště 
Další ročník mezinárodního open air festivalu, během kterého 
se jeho účastníci baví nejenom hudbou, ale také spoustou 
svérázných soutěží a představení. 
Pořadatel: www.obsceneextreme.cz 
 

Krakonošův cyklomaraton 
18. 6. 2022, Pec pod Sněžkou 
Tradiční silniční cyklistický závod na tratích různých 
obtížností včetně dětských. 
Pořadatel: www.biketourkrkonose.cz 
 

Exkurze do Krkonošské tkalcovny 
18. 6. 2022, Trutnov – Voletiny  
Ukázky tkaní na stavech, textilních technik a materiálů. Přijďte 
si to s námi sami vyzkoušet.  
Pořadatel: www.dumpodjasanem.cz 
 

Svatojánská noc v muzeu  
24. 6. 2022, Vrchlabí 
Připomínka tradic spojených s oslavou sv. Jana.  
Pořadatel: www.krnap.cz 
 

Dračí lodě na Dolcích 
25. 6. 2022, Trutnov 
Závod o putovní pohár města v jízdě na dračích lodích. 
Pořadatel: www.kemp-dolce.cz 
 

Jak nejít z bultu do šlenku  
25. 6. 2022, Krkonoše 
Vypravte se s námi na terénní exkurzi do tajemného světa 
krkonošských rašelinišť. Poznáte zákoutí a květenu těchto 
mokřadů.   
Pořadatel: www.krnap.cz 
 

Bornfloss rock 
červen 2022, Žacléř 
Dvoudenní hudební festival. 
Pořadatel: www.zacler-rock.webnode.cz 
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Dětský den 
červen 2022, Černý Důl 
Dětské sportovní odpoledne a spousta soutěží pro děti.   
Pořadatel: www.spolekkrakonos.cz 

 

Hartecká pouť 
červen 2022, Vrchlabí 
Tradiční pouť se koná druhý víkend v červnu. 
Pořadatel: www.mestovrchlabi.cz 

 

Kafe a Jazz 
červen 2022, Trutnov 
Festival se zaměřuje na kávy, kavárnictví, pražírny a jazz. 
Pořadatel: www.kafejazz.cz 

 

Krakonošova stovka 
červen 2022, Vrchlabí 
Tradiční závod s mezinárodní účastí – pěší, cyklo, běžecký. 
Pořadatel: www.k100.ddmvrchlabi.cz 

 

Krkonošské pivní slavnosti 
červen 2022, Jilemnice 
Bohatý kulturní program, lahodná piva z regionu, dětský 
koutek a další. 
Pořadatel: www.krkonosskepivnislavnosti.cz 
 

Maloúpský jarmark 
červen 2022, Malá Úpa 
Celodenní akce plná jarmareční zábavy, hudby a dobrého jídla. 
Program pro děti i dospělé a na závěr koncert. 
Pořadatel: www.malaupa.cz 
 

Memoriál Antonína Plecháče 
červen 2022, Hostinné 
Fotbalový turnaj. 
Pořadatel: www.hostinne.info 
 

Špindlerovská pouť 
červen 2022, Špindlerův Mlýn 
Den nabitý tradiční pouťovou zábavou. 
Pořadatel: www.mestospindleruvmlyn.cz 
 

Tóny v parku 
červen 2022, Hostinné, Tyršovy sady 
Koncerty probíhající v rámci hudebního léta. 
Pořadatel: www.hostinne.info 
 

Sobota na Zubačce 
červen 2022, Kořenov 
Nostalgické jízdy vlakem z Tanvaldu do Kořenova, Harrachova 
a zpět. 
Pořadatel: www.zubacka.cz 
 

Údolím Bobru 
červen 2022, Žacléř 
Cyklovýlet údolím řeky Bobr s noclehem v Polsku. 

Pořadatel: www.zacler.cz 
 

Výstup Lánovských na Sněžku 
červen 2022, Lánov 
Turistický pochod na 20 nebo 44 km. 
Pořadatel: www.lanov.cz 

 

Hasičská zábava 
červen 2022, Jilemnice 
Pořadatel: www.hasici.jilemnice.cz 
 

Krkonošský festival minipivovarů  
červen 2022, Velká Úpa  
Nabídka piva z lokálních minipivovarů, přednáška o pivu, 
soutěž o hodnotné ceny a pivní degustace.  
Pořadatel: www.pecpodsnezkou.cz 
 

Slet ultralehkých letadel 
červen 2022, Trutnov–Volanov 
Pořadatel: www.draciletka.cz 
 

Jablonecký country festival 
červen 2022, Jablonec nad Jizerou 
Open air festival plný táborových písní, dovednostních soutěží 
a dobré nálady. 
Pořadatel: www.jablonec-krkonose.cz 
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Setkání dřevosochařů  
1.–3. 7. 2022, Rokytnice nad Jizerou 
Setkání přátel a řemesel na Háskově. 
Pořadatel: www.hasan.cz 

 

Narozeniny Stezky  
2. 7. 2022, Janské Lázně, Stezka korunami stromů 
Úkoly pro děti po celé stezce se sladkou odměnou na konci. 
Hudební a animační doprovod, akrobati, chůdaři a jiné kejkle. 
Pořadatel: www.stezkakrkonose.cz 
 

Dolce fest    
2. 7. 2022, Sportovní a rekreační areál Dolce 
Zahájení letní sezóny festivalem královéhradeckých kapel. 
Pořadatel: www.kemp-dolce.cz 
 

Den lidových řemesel 
5. 7. 2022, Žacléř 
Lidový jarmark s bohatým programem pro děti                        
a dospělé. Večerní koncert a ohňostroj.  
Pořadatel: www.zacler.cz  
 

Dance festival  
8.–15. 7. 2022, Trutnov, UFFO  
Taneční open workshopy pro veřejnost s možností seznámit 
se se zajímavými tanečními technikami a poznat lektory 
z několika zemí. 
Pořadatel: www.zustrutnov.cz/dance.aspx. 
Na vybrané lekce je nutné si předem rezervovat místo: 
dance.festival@seznam.cz 
 

Obscene Extreme festival 
13.–17. 7. 2022, Trutnov 
Mezinárodní open air festival extrémní hudby.  
Pořadatel: www.obsceneextreme.cz 
 
 
 
 
 
 

Krakonošovy letní podvečery 
14.–16. 7. 2022, Jilemnice 
Čtyřdenní kulturní přehlídka. Vystoupení kapel, divadelních 
spolků, řemeslnické stánky, občerstvení. 
Pořadatel: www.jilemnicko-so.cz 
 

Krkonošská kuchyně 
23. 7. 2022, Rokytnice nad Jizerou 
Tradiční krkonošské speciality, dobré jídlo a pití. 
Pořadatel: www.mesto-rokytnice.cz 
 

Horský běh na Dvoračky 
23. 7. 2022, Rokytnice nad Jizerou 
Český pohár v běhu do vrchu na chatu Dvoračky. 
Pořadatel: www.mesto-rokytnice.cz 
 

Chrám sv. Vavřince otevřen 
červenec 2022, Vrchlabí  
Během letních prázdnin chrám sv. Vavřince ve Vrchlabí 
otevřen pro veřejnost. 
Pořadatel: www.farnostvrchlabi.eu 
 

Řemeslnické léto  
červenec 2022, Vrchlabí, Krkonošské muzeum 
Předvádění tradičních řemeslných technik.  
Pořadatel: www.krnap.cz 
 

Benecká pouť 
červenec 2022, Benecko 
Pouťová zábava s hudbou, atrakcemi pro děti. 
Pořadatel: www.benecko.info 
 

Klášterní struny  
červenec 2022, Hostinné, Františkánský klášter  
Sobotní podvečery věnované hudbě. 
Pořadatel: www.klasterhostinne.cz 
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Pouť v Horních Štěpanicích 
červenec 2022, Horní Štěpanice 
Pouťové atrakce a živá hudba.  
Pořadatel: www.benecko.info 
 

Jablonecká svatoprokopská pouť 
červenec 2022, Jablonec nad Jizerou 
Pouťový jarmark s kolotoči, hudbou a občerstvením.  
Pořadatel: www.jablonec-krkonose.cz 
 

Letní slavnosti ve Strážném 
červenec 2022, Strážné 
Bohatý kulturní a hudební program u obecního úřadu. 
Pořadatel: www.strazne.eu 
 

Za pohádkou na Zubačku 
červenec 2022, Kořenov 
Jízda zvláštními vlaky z Tanvaldu do Kořenova, Harrachova. 
Pořadatel: www.zubacka.cz 
 

Krajem zapadlých vlastenců 
červenec 2022, Vysoké nad Jizerou  
Turistický pochod. 
Pořadatel: www.vysokenadjizerou.cz 
 

Promenádní koncerty  
červenec 2022, Janské Lázně 
Nedělní hudební produkce před Kolonádou. 
Pořadatel: www.janske-lazne.cz 
 

Vrchlabské hudební léto  
červenec 2022, Vrchlabí 
Série koncertů klasické hudby v klášterním kostele. 
Pořadatel: www.strelnicevrchlabi.cz 
 

Svatojakubská pouť 
červenec 2022, Poniklá 
Pouťový jarmark, sportovní turnaje, mše v kostele. 
Pořadatel: www.ponikla.cz 
 

Pivní slavnosti  
červenec 2022, Harrachov 
Pohodová letní akce pro pijáky i nepijáky piva.  
Pořadatel: www.sklarnaharrachov.cz 
 

Mlynářovy toulky 
červenec 2022, Špindlerův Mlýn 
Pohádková trasa se spoustou úkolů, soutěží, odměn  
a bohatým kulturním programem pro malé i velké.  
Pořadatel: www.mestospindleruvmlyn.cz 
 

Vrchlabský jarmark pohádek 
červenec 2022, Vrchlabí 
Pohádky, tanec a řemesla v zámeckém parku. 
Pořadatel: www.strelnicevrchlabi.cz 
 

Trutnovské hudební léto  
červenec 2022 – každou středu a pátek 
Odpolední koncerty trutnovských kapel na pódiu před SC 
UFFO s posezením na lavičkách nebo v kavárnách. 
Pořadatel: www.uffo.cz 
 

Hudební noc pod širým nebem 
červenec 2022, Dolní Dvůr  
Koncert pod širým nebem. 
Pořadatel: www.dolnidvur.cz 
 

Výstava obrazů a výrobků místních umělců 
červenec 2022, Dolní Dvůr  
Pořadatel: www.dolnidvur.cz 
 

Táborák v lomu 
červenec 2022, Dolní Dvůr  
Opékání vuřtů, horolezectví, lanovka pro děti, zpívání 
trampských písniček s možností přespání u táboráku. 
Pořadatel: www.dolnidvur.cz 
 

http://www.benecko.info/
http://www.jablonec-krkonose.cz/
http://www.strazne.eu/
http://www.zubacka.cz/
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Keltská noc 
4.–7. 8. 2022, Harrachov  
Spousta dobré muziky pod mamutím můstkem.  
Pořadatel: www.keltskanoc.cz 
 

Krkonošské klání  
6. 8. 2022, Lánov  
Koňské závody v parkurových a westernových disciplínách, 
včetně napínavého skoku mohutnosti.  
Pořadatel: Ranč na Kopečku, Helena Kopecká 
 

Pouť na Sněžku 
10. 8. 2022, Špindlerův Mlýn  
Pěší pouť ze Špindlerova Mlýna na Sněžku a poutní mše 
svatá na nejvyšší hoře naší republiky. 
Pořadatel: www.farnostvrchlabi.eu 
 

Letní příroďák 
13. 8. 2022, Rokytnice nad Jizerou 
Kulturní program, koncert, divadlo pro děti v krásném 
prostředí starého Přírodního divadla. 
Pořadatel: www.mesto-rokytnice.cz 
 

Závod Okolo republiky 1400/1000 na kole 
20. 8. 2022, Žacléř 
Slavnostní start i cíl na Rýchorském náměstí. 
Závod okolo republiky s trasami 1500/950 km. 
Pořadatel: www.zacler.cz 
 

Chrám sv. Vavřince otevřen 
srpen 2022, Vrchlabí  
Během letních prázdnin bude chrám sv. Vavřince ve Vrchlabí 
otevřen pro veřejnost. 
Pořadatel: www.farnostvrchlabi.eu 
 

KAML CUP 
srpen 2022, Harrachov 
V areálu skokanských můstků na Kamlu se bude soutěžit  
ve skoku a severské kombinaci žáků a žaček.  
Pořadatel: www.harrachov.cz 

Prázdninové stmívání na Stezce s živou hudbou  
srpen 2022, Janské Lázně  
Každou středu unikátní večerní prohlídka se západem slunce. 
Romantická živá hudba se sklenkou prosecca a 
občerstvením. 
Pořadatel: www.stezkakrkonose.cz 
 

Krkonošská 50 
srpen 2022, Špindlerův Mlýn 
Královský horský běh ze série Trail running Cup. 
Pořadatel: www.trailrunningcup.cz 
 

Krkonošské pivní slavnosti 
srpen 2022, Vrchlabí 
Slavnosti se konají každoročně druhý srpnový víkend, a těšit 
se můžete na ochutnávku piva a bohatý hudební program. 
Pořadatel: www.krkonosskepivnislavnosti.cz 
 

Svět květin 
srpen 2022, Trutnov 
Prodejní výstava květin, rostlin i dřevin s bohatým 
doprovodným programem. 
Pořadatel: www.svetkvetin.eu  
 

Modelový den na Zubačce 
srpen 2022, Kořenov 
Výstava železničních modelů a jízda zvláštními vlaky na 
Zubačce. 
Pořadatel: www.zubacka.cz 
 

Pasecké hudební slavnosti 
srpen 2022, Paseky nad Jizerou 
Tradiční série koncertů Svatováclavského sboru.  
Pořadatel: www.paseky.cz 
 

Svatovavřinecká pouť 
srpen 2022, Pec pod Sněžkou  
Tradiční pochod na Sněžku spojený se mší na vrcholu naší 
nejvyšší hory.  
Pořadatel: www.pecpodsnezkou.cz 

http://www.keltskanoc.cz/
http://www.mesto-rokytnice.cz/
http://www.zacler.cz/
http://www.harrachov.cz/
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http://www.pecpodsnezkou.cz/
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Pochod Věnceslava Metelky 
srpen 2022, Vysoké nad Jizerou 
Turistický pochod. 
Pořadatel: www.vysokenadjizerou.cz 
 

Vysocká pouť 
srpen 2022, Vysoké nad Jizerou 
Tradiční pouťová zábava a bohatý doprovodný kulturní 
program. 
Pořadatel: www.vysokenadjizerou.cz 
 

Tóny v parku  
srpen 2022, Hostinné, Tyršovy sady Hostinné  
Koncerty probíhající v rámci hudebního léta. 
Pořadatel: www.hostinne.info 
 

Porciunkule 
srpen 2022, Hostinné  
Původně františkánská slavnost se zajímavým kulturním 
programem a půlnočním rozhovorem obrů zakončeným 
překrásným ohňostrojem. 
Pořadatel: www.porciunkule.cz 
 

Závod MTB pro děti a dospělé závodníky 
srpen 2022, Vrchlabí 
Závod seriálu Vrchlapák, závod Krkonošského poháru            
v cyklistice. 
Pořadatel: www.vrchlapak.ddmvrchlabi.cz 
 

Žacléřské Fichtlklání 
srpen 2022, Žacléř 
Závod na mopedech o titul Mistra Paďoura. 
Pořadatel: www.zacler.cz 
 

Den obce Dolní Dvůr 
srpen 2022, Dolní Dvůr 
Oslavy obce, dětský den, ohňostroj. 
Pořadatel: www.dolnidvur.cz 
 
 

Trutnovské hudební léto  
srpen 2022, Trutnov  
Odpolední koncerty trutnovských kapel na pódiu před SC 
UFFO s posezením na lavičkách nebo v kavárnách, každou 
středu a pátek. 
Pořadatel: www.uffo.cz 
 

Promenádní koncerty  
srpen 2022, Janské Lázně 
Nedělní hudební produkce před Kolonádou. 
Pořadatel: www.janske-lazne.cz 
 

Pouť ke sv. Vavřincovi ve Vrchlabí 
srpen 2022, Vrchlabí  
Každoroční poutní mše svatá spojená s oslavou patrona  
sv. Vavřince.  
Pořadatel: www.farnostvrchlabi.eu 
 

Štěpánův jarmark    
srpen 2022, Kořenov, Příchovice  
130. výročí rozhledny Štěpánka.  
Pořadatel: www.jizerkyprovas.cz 
 

Vrchlabské hudební léto  
srpen 2022, Vrchlabí 
Série koncertů klasické hudby v klášterním kostele. 
Pořadatel: www.strelnicevrchlabi.cz 
 

Krkonoše Amerikou 
srpen 2022, Vrchlabí 
Setkání majitelů amerických vozidel a US Motocyklů se 
zábavným programem. 
Pořadatel: www.krkonoseamerikou.cz 

http://www.vysokenadjizerou.cz/
http://www.vysokenadjizerou.cz/
http://www.hostinne.info/
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Krkonošská šlápota 
3. 9. 2022, Rokytnice nad Jizerou 
Turistický pochod pro děti s rozmanitými úkoly. 
Pořadatel: www.mesto-rokytnice.cz 
 

HETOS – Hlídková etapová turistická orientační hra 
10. 9. 2022, Rokytnice nad Jizerou 
Soutěž pro skupiny 3–5 účastníků, kteří společně řeší jak  
trasu, tak i úkoly, které na každou hlídku na trase čekají. 
Pořadatel: www.kct-rokytnice.com 
 

Fichtlcup Harrachov 
10. 9. 2022, Harrachov 
Závod motocyklů do 50 cm3 v různých kategoriích. 
Pořadatel: www.harrachov.cz 
 

Proč je hořec hořký  
11. 9. 2022, Krkonoše 
Exkurze zaměřená nejen na erbovní rostlinu Krkonoš – hořec 
tolitovitý, s praktickým zkoumáním hořkosti hořce 
chutnajícího hořce. 
Pořadatel: www.krnap.cz 
 

Den s Krakonošem 
28. 9. 2022, Janské Lázně, Stezka korunami stromů 
Krakonoš na Stezce, prezentace Správy KRNAP v hale. 
Emil s Emilkou na Stezce. 
Pořadatel: www.stezkakrkonose.cz 
 

Krakonošův guláš 
září 2022, Pec pod Sněžkou 
Deset družstev vaří na každém kotli guláš z 18 kg masa.  
Dvě soutěžní kategorie – o pohár starosty města od odborné 
poroty a cena veřejnosti Jardy Dostálka.  
Pořadatel: www.pecpodsnezkou.cz 

 
 
 

Slavnosti vína i s burčákem 
září 2022, Hostinné 
Sklípek pod obry, hudební doprovod.  
Pořadatel: www.hostinne.info 

 

Dožínky 
září 2022, Vrchlabí 
Tradiční oslava žní s ochutnávkou koláčů. 
Pořadatel: www.krnap.cz 
 

Dny evropského kulturního dědictví 
září 2022, Žacléř 
V rámci Dnů evropského dědictví můžete navštívit vybrané 
objekty v Žacléři. Doprovodný kulturní program trvá do 
večerních hodin.  
Pořadatel: www.muzeum-zacler.cz 
 

Krakonošův přespolní běh 
září 2022, Harrachov, Stadion u hotelu Skicentrum 
Přespolní běh pro kategorie od žáků až po veterány. Závod je 
součástí Poháru SL Libereckého kraje.  
Pořadatel: www.facebook.com/SKI-klub-Harrachov 
 

Svatováclavská pouť  
září 2022, Paseky nad Jizerou 
Běh Buďárkou – běh do vrchu, sousedské posezení u Staré  
školy. Slavnostní mše svatá (Svatováclavský sbor). 
Pořadatel: www.paseky.cz 

 

Bramborové ukončení sezony na Zubačce 
září 2022, Kořenov 
Poslední jízda zvláštních vlaků na trati Tanvald – Kořenov – 
Harrachov a bramborové dobroty. 
Pořadatel: www.zubacka.cz 
 
 
 
 

mailto:ddm@ddmrokytnice.cz
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Posvícenský koláč 
září 2022, Studenec 
Závod v přespolním běhu. 
Pořadatel: www.studenec.cz 

 

Hrušková slavnost  
září 2022, Horní Maršov 
Oslava tradiční podhorské plodiny. Ochutnávky různých 
druhů a dobrot, odborné rady pro pěstitele, hry a soutěže. 
Pořadatel: www.dotek.eu 
 

Okolo Pece 
září 2022, Pec pod Sněžkou 
Rozloučení přátel cyklistiky s kolem před zimou.  
Pořadatel: www.pecpodsnezkou.cz 
 

Pochod podzimní přírodou Podkrkonoší  
září 2022, Hostinné 
Tradiční pochod KČT pro pěší a cyklisty. 
Pořadatel: www.hostinne.info 
 

Šlapu na čáru 
září 2022, Malá Úpa 
Jízda na kole do vrchu z H. Maršova na Pomezní Boudy. 
Pořadatel: www.malaupa.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Drakiáda 
září 2022, Špindlerův Mlýn 
Pouštění draků na Medvědíně s bohatým programem.  
Pořadatel: www.mestospindleruvmlyn.cz 

 

O štít města Hostinného 
září 2022, Hostinné 
Každoroční zápolení hasičských sborů. 
Pořadatel: www.hostinne.info 

 

Dny evropského kulturního dědictví 
září 2022, Trutnov 
V letošním roce se ponese program ve slavnostním duchu a 
bude spojený s oslavami výročí 760 let od první písemné 
zmínky o městě. 
Pořadatel: www.uffo.cz 
 

Trutnovský jarmark  
září 2022, Trutnov 
Tradiční jarmark se vším, co k takovému počinu patří. 
Pořadatel: www.uffo.cz 
 

http://www.studenec.cz/
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http://www.pecpodsnezkou.cz/
http://www.hostinne.info/
http://www.malaupa.cz/
http://www.mestospindleruvmlyn.cz/
http://www.hostinne.info/
http://www.uffo.cz/
http://www.uffo.cz/


 
 

www.krkonose.eu 
Sestavilo: Regionální turistické informační centrum Krkonoše, Vrchlabí 

Akce a jejich termíny čerpány z podkladů krkonošských infocenter k 30. 11. 2021 

 

 

KRKONOŠE   2022 
Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí 

ŘÍJEN 

Rýbrcoul – Duch hor  
1. 10. 2022, Trutnov 
Slavnost tajemného pána hor a jeho pomocníků přináší 
nejenom celodenní program pro celé rodiny, ale i večer  
s muzikou v otevřených hospodách. 
Pořadatel: www.rybrcoul.com 
 

Sundávání draka 
1. 10. 2022, Trutnov 
Uložení draka k zimnímu spánku je symbolickým ukončením 
letních pouličních atrakcí ve městě doprovázeným malou 
slavností s hudbou, stánky, občerstvením, kejklíři apod. 
Pořadatel: www.trutnovmestodraka.cz 
 

Mezinárodní den seniorů na Stezce 
1. 10. 2022, Janské Lázně, Stezka korunami stromů 
Celý svět slaví Mezinárodní den seniorů a i na Stezce 
korunami stromů budou na seniory myslet! Připravili pro ně 
během jejich dne akci 1+1 zdarma a také speciální 
zvýhodněné jídelní menu. 
Pořadatel: www.stezkakrkonose.cz 
 

Rokytnická pouť 
1.–2. 10. 2022, Rokytnice nad Jizerou 
Tradiční Svatomichaelská pouť s pestrým programem. 
Pořadatel: www.mesto-rokytnice.cz 
 

Ořešník kropenatý – louskač ořechů 
2. 10. 2022, Krkonoše  
Poslechnete si v Krtkovi a uvidíte na exkurzi, co dokáže 
ořešník kropenatý.  
Pořadatel: www.krnap.cz 
 

Krakonošův divadelní podzim  
říjen 2022, Vysoké nad Jizerou 
Přehlídka venkovských divadelních souborů z celé České 
republiky, rozborové semináře k inscenacím, tematické 
besedy a setkání s profesionálními herci. 
Pořadatel: www.kdpvysoke.cz 
 

RUBENCZAL – Horský běžecký půlmaraton 
říjen 2022, Velká Úpa 
Unikátní horský půlmaraton, vedoucí od Horské chaty 
Portášky na Černou horu, dolů do Pece pod Sněžkou a zpět. 
Pořadatel: www.rubenczal.cz 
 

Světový den žen žijících na venkově 
říjen 2022, Pec pod Sněžkou, Klondike klub 
Maškarní oslava. 
Pořadatel: www.klondikeklub.cz 
 

Černodolská drakiáda 
říjen 2022, Černý Důl 
U Skiareálu Černý Důl se sletí draci z celých Krkonoš. 
Pořadatel: www.spolekkrakonos.cz 
 

Maloúpská vařečka 
říjen 2022, Malá Úpa 
Maloúpští kuchtíci představí krkonošské speciality a budou 
soutěžit o nejlepší krkonošskou polévku. A to není všechno. 
Pořadatel: www.malaupa.cz 
 

Čisté Krkonoše  
říjen 2022, Krkonoše 
Pomoc Krkonoším s úklidem po dvounohých čunících.  
Pořadatel: www.krnap.cz 
 

Dlabání dýní  
říjen 2022, Hostinné 
Zábavný program na náměstí.  
Pořadatel: www.hostinne.info 
 

Trutnovský podzim  
říjen 2022, Trutnov 
Jubilejní 40. ročník Mezinárodního festivalu již zdaleka ne 
jenom komorní hudby. Za stále větší oblibou stojí pestrost 
nabídky a zejména každoroční „třešnička na dortu“ 
představovaná některou z pěveckých hvězd operního nebe. 
Pořadatel: www.uffo.cz 
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Mezinárodní výstava železničních modelů  
říjen 2022, Trutnov 
Sen každého kluk – pohybující se vlakové soupravy. 
Rozmanitá kolejiště a titěrná práce modelářů sklízí právem 
obdiv spousty kluků a holek všech věkových kategorií. 
Pořadatel: www.kzm-trutnov.cz 
 

Závody novodobých horských nosičů 
říjen 2022, Pec pod Sněžkou – Velká Úpa 
Za jak dlouho vynesete náklad na nejvyšší českou horu? 
Pořadatel: www.kobr.cz 
 

Ukliďme Sněžku i pod Sněžkou 
říjen 2022, Pec pod Sněžkou 
Dobrovolná úklidová akce ve spolupráci s Ukliďme Česko.  
Pořadatel: www.pecpodsnezkou.cz 
 

Marosana End of the Season  
říjen 2022, Špindlerův Mlýn 
Svátek pro všechny milovníky adrenalinu a bike show. 
Pořadatel: www.skiareal.cz 
 

Charitativní bleší trh s bleší kavárnou  
říjen 2022, Vrchlabí 
Přijďte prodat či koupit hezké zbytečnosti – věci s příběhem 
a přispět tím na dobrou věc. 
Pořadatel: www.spoleknadvore.cz 
 

Kaštaňák  
říjen 2022, Vrchlabí 
Soutěž o nejpovedenější figurku, zvířátko, bižuterii či jiné 
zpracování přírodních materiálů.  
Pořadatel: www.krnap.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Medové slavnosti  
říjen 2022, Špindlerův Mlýn 
Lidový řemeslný jarmark pod širým nebem, podzimní dílny 
pro děti a hudba k poslechu i tanci. 
Pořadatel: www.mestospindleruvmlyn.cz 
 

Fotofest  
říjen 2022, Malá Úpa 
Mezinárodní festival horské fotografie. Setkání českých  
a polských fotografů. 
Pořadatel: www.malaupa.cz 
 

Dýňobraní 
říjen 2022, Žacléř 
Výtvarná dílna a společné dlabání dýní.  
Pořadatel: www.zacler.cz 
 

Zavírání šoupátek  
říjen 2022, Hostinné 
Ukončení motorkářské sezony. 
Pořadatel: www.hostinne.info 
 

Drakiáda 
říjen 2022, Hostinné 
Tradiční vypouštění draků. 
Pořadatel: www.hostinne.info 
 

Tradiční vinobraní 
říjen 2022, Dolní Lánov 
Ochutnávky vín od vinaře z Moravy a posezení s živou 
hudbou a tancem.  
Pořadatel: www.dolnilanov.cz 
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LISTOPAD 

Halloween v Černém Dole  
4. 11. 2022, Černý Důl, náměstí 
Halloweenská stezka odvahy.  
Pořadatel: TJ Sokol Černý Důl se ZŠ a MŠ Černý Důl 
 

Český řemeslný trh pod obry  
17. 11. 2022, Hostinné 
Široký sortiment řemeslníků z měst, obcí a vísek z celých 
Čech i Moravy. 
Pořadatel: www.hostinne.info 
 

Adventní věnce  
26. 11. 2022, Horní Maršov 
Praktická dílna – výroba adventních věnců na stůl či na dveře 
dle vlastní fantazie. Povídání o původu adventních věnců  
v příjemné předvánoční atmosféře. 
Pořadatel: www.dotek.eu 
 

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 
listopad – 1. advent 2022, Špindlerův Mlýn 
Rozsvícení vánočního stromu, vůně cukroví, svařeného vína, 
purpury a františků a zpívání koled patří k atmosféře Vánoc.  
Pořadatel: www.mestospindleruvmlyn.cz 
 

Svatokateřinské trhy 
listopad, Vysoké nad Jizerou 
Trhy spojené s rozsvěcením vánočního stromu, bohatým 
kulturním programem a závěrečným ohňostrojem.  
Pořadatel: www.vysokenadjizerou.cz 
 

Adventní trhy v Kolonádě  
listopad 2022, Janské Lázně 
Víkend s řemeslnými stánky v prostoru secesní Kolonády, 
tvořivé dílny pro malé i velké, doprovodný kulturní program. 
Pořadatel: www.janskelazne.com 
 
 
 
 
 
 

Jazzový listopad 
listopad 2022, Vrchlabí 
Série tří jazzových koncertů na velkém sále a v klubu 
Kotelna.  
Pořadatel: www.strelnicevrchlabi.cz 
 

Vánoční strom 
listopad 2022, Trutnov 
První adventní neděle – příjemné a pohodové odpoledne.  
A především se opět na Krakonošově náměstí rozsvítí velký 
vánoční strom. 
Pořadatel: www.uffo.cz        
 

Svatý Martin 
listopad 2022, Pec pod Sněžkou 
Svatomartinský průvod. 
Pořadatel: www.pecpodsnezkou.cz 
 

Zahájení Adventu pod Sněžkou 
listopad 2022, Pec pod Sněžkou 
Rozsvícení vánočního stromu, adventní svařák a zpívání 
vánočních koled. 
Pořadatel: www.pecpodsnezkou.cz 
 

Svatomartinská slavnost 
listopad 2022, Horní Maršov 
Občerstvení z místních surovin, pro děti stezka podzimní 
přírodou a dílničky na výrobu lampionů, příjezd sv. Martina na 
koni a večerní průvod. 
Pořadatel: www.dotek.eu 
 

O nejlepší vánočku pod Rýchorami 
listopad 2022, Žacléř 
Přijďte ochutnat a vybrat tu nej vánočku na malý vánoční trh. 
Pořadatel: www.zacler.cz 
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Vánoční trhy 
3. 12. 2022, Rokytnice nad Jizerou 
Bohatý výběr vánočních dekorací, originálních dárků  
a doprovodný kulturní program. 
Pořadatel: www.mesto-rokytnice.cz 
 

Staročeské Vánoce v muzeu v Domě pod jasanem 
3. 12. 2022, Trutnov 
Magickou atmosféru vánočního tvoření doplní koledy  
a tradiční pohoštění.  
Pořadatel: www.dumpodjasanem.cz 
 

Čertovská stezka  
4. 12. 2022, Janské Lázně, Stezka korunami stromů 
Horda strašidelných čertů na Stezce. Pro děti andělsky dobrá 
odměna od Mikuláše na Stezce korunami stromů. 
Pořadatel: www.stezkakrkonose.cz 
 

Harrachovské trhy 
prosinec 2022, Harrachov 
Trhy v parku u městského úřadu s nabídkou tradičních 
krkonošských výrobků a pochutin. 
Pořadatel: www.harrachov.cz 
 

Mějme dárky od Bosorky  
prosinec 2022, Vrchlabí 
Tradiční předvánoční výtvarná dílna pro dospělé a děti 
zaměřená na výrobu šperků, triček, malování hrnečků, výrobu 
svíček a jiné.  
Pořadatel: www.krnap.cz 
 

MFOF – Mezinárodní festival outdoorových filmů 
prosinec 2022, Malá Úpa 
Malá Úpa se vždy začátkem prosince stává Mekkou 
outdoorových filmů. 
Pořadatel: www.malaupa.cz 
 

 
 

Adventní trhy  
prosinec 2022, Trutnov 
Kde se tradice stýká s dneškem – klasické rukodělné výrobky 
nakoupíte v supermoderní budově. Každý den jiná nabídka. 
Pořadatel: www.uffo.cz 

     

SKIOPENING 
prosinec 2022, Harrachov 
Slavnostní zahájení lyžařské sezony, perfektní lyžovačka  
s doprovodným programem. 
Pořadatel: www.skiareal.com  
 

Špindl Ski Opening 
prosinec 2022, Špindlerův Mlýn 
Zahájení zimní sezóny ve Skiareálu Špindlerův Mlýn. 
Pořadatel: www.skiareal.cz 
 

Vánoční FLÉRJARMARK 
prosinec 2022, Vrchlabí 
Originální výrobky od místních řemeslníků na jednom místě. 
Pořadatel: www.fler.cz  
 

Vánoční jarmark 
prosinec 2022, Hostinné 
Tradiční jarmark ve Františkánském klášteře, výstava 
betlémů. 
Pořadatel: www.klasterhostinne.cz 
 

Vánoční jarmark 
prosinec 2022, Jilemnice  
Tradiční jarmark na jilemnickém náměstí. 
Pořadatel: www.sdjilm.cz  
 

Vánoční koncerty Vrchlabského chrámového sboru 
s orchestrem 
prosinec 2022, Vrchlabí 
Koncert v kostele sv. Augustina. 
Pořadatel: www.zus-vrchlabi.cz 

http://www.mesto-rokytnice.cz/
http://www.dumpodjasanem.cz/
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Vánoční stan  
25.–31. 12. 2022, Černý Důl 
Vánoční koledy, taneční zábava, koncerty, dětské odpoledne 
plné her a soutěží, Silvestrovská diskotéka. 
Pořadatel: www.cernydul.cz 
 

Na Štěpána na Štěpánku 
26. 12. 2022, Kořenov – Příchovice 
Tradiční svatoštěpánská akce Českého klubu turistů  
z Benešova u Semil. 
Pořadatel: www.kct.cz 
 

Vánoční jarmark  
prosinec 2022, Vrchlabí 
Pečení vánoček, tvorba adventních věnců a svícnů, prodej 
drobných řemeslných výrobků, doprovodný program.  
Pořadatel: www.krnap.cz 
 

Vánoční stezka 
prosinec 2022 – leden 2023, Horní Maršov 
Sváteční procházka s drobnými úkoly a hrami v blízkosti 
areálu DOTEK nejen pro rodiče s dětmi.  
Pořadatel: www.dotek.eu 
 

Vánoční svařák ve Výtopně Kořenov 
prosinec 2022, Kořenov 
Netradiční vánoční atmosféra mezi historickými železničními 
vozidly a bohaté občerstvení. 
Pořadatel: www.zubacka.cz 
 

Zpívání u vánočního stromu 
prosinec 2022, Dolní Dvůr 
Zpívání koled u vánočního stromu se skupinou NáVáHuTě, 
jarmark a betlémské světlo. 
Pořadatel: www.dolnidvur.cz 
 
 
 
 
 
 

Zvířátkové Vánoce  
prosinec 2022, Vrchlabí 
Program pro lidi a hendikepovaná zvířata. Po prohlídce 
zvířecích pacientů v záchranné stanici zdobení perníčků.  
Pořadatel: www.krnap.cz 
 

Štěpánský koncert 
prosinec 2022, Vrchlabí, kostel sv. Augustina 
Tradiční Štěpánský koncert, pastorely a česká vánoční 
hudba. 
Pořadatel: www.zus-vrchlabi.cz, www.krnap.cz 
 

Winter classic 
prosinec 2022, Špindlerův Mlýn 
Hokejové zápasy pod širým nebem. Patronem celé akce je 
Jaromír JÁGR, ale těšit se můžete na další zvučná jména 
našeho i světového hokeje.  
Pořadatel: www.winterclassic.cz, 
www.mestospindleruvmlyn.cz, www.skiareal.cz 
 

Silvestrovský sjezd s pochodněmi 
prosinec 2022, Harrachov 
Nenechte si ujít úchvatný pohled na každoroční sjezd 
instruktorů lyžařských škol s hořícími pochodněmi. 
Pořadatel: www.harrachov.cz 
 

Silvestrovský ohňostroj 
31. prosinec 2022, Trutnov 
Barevné rozloučení se starým rokem. 
Pořadatel: www.uffo.cz 
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