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Destinační společnost pro turistickou oblast Krkonoše
Krkonoše – svazek měst a obcí pracuje i pro vás
Když v roce 2000 starostové krkonošských měst a obcí ustanovili Sva-
zek Krkonoše, měli tím mimo jiné i potřebu podpořit soudržnost mezi 
lidmi, s cílem vzájemně si pomáhat a naslouchat. „Otevřeli okno“ se 
záměrem pohovořit a spolupracovat „se sousedem“. Společným jme-
novatelem byla a doposud je užitečná práce, hledání projektů, které 
zajímají, spojují, podporují a posouvají v rozvoji celý region. 

Cíl budovat značku a tvář Krkonoš „doma i venku“ 
Určitě jste se výsledky práce celého týmu setkali. Pokud si neuvědomu-
jete, v jaké oblasti, dovolte krátké představení projektů, které můžete vyu-
žít, s jakými se potkáváte v běžném životě nebo během výletů, které vás 
možná z nějakých důvodů míjí, ale přispívají ke zdravému rozvoji regio-
nu, ve kterém jste doma. 

Krkonoše – jedinečné navenek, přátelské uvnitř
Motto Destinační oblastní společnosti Krkonoše – svazek měst a obcí 
je vyjádřením poděkování všem, kteří společně jedinečnost a přátelství 
vytváří a podporují. 
Navenek jsou Krkonoše prezentovány jako výjimečná lokalita s unikát-
ní přírodou, kterou je třeba chránit. Návštěvnost je stabilně vysoká, není 
naším cílem ji dále zvyšovat. Spíše logicky usměrňovat, aby zdejší pří-
rodě a lidem neubližovala. 

Pohádkové Krkonoše
Razítkovací hra „Pohádkové Krko-
noše“ jistě nadchne děti a dospě-
lým pomůže s programem např. 
během víkendů a prázdnin. Vyber-
te si ze 30 výletů a hledejte místa 
označená samolepkou. Za nasbí-
raná razítka získají děti drobné, 
ale pěkné odměny. Podrobněji se 
o razítkovací hře dozvíte na stra-
ně 12. pohadkove.krkonose.eu

Neznámé Krkonoše
Prostřednictvím blogu Hany Jam-
pílkové vám představujeme méně 
navštěvovaná zákoutí Krkonoš. 
Možná, že některé skvosty byly 
prozatím ukryté i vám. Naplánujte 
si výlety na jedinečná místa pro-
střednictvím webových stránek 
neznamekrkonose.cz

Krkonošská pivní stezka
Ochutnali jste piva z krkonošských 
minipivovarů? Pokud ne, můžete to 
v létě zkusit při pěší túře Krkonoš-
skou pivní stezkou a spojit degu-
staci se zdravým pohybem po 
nádherných místech. Destinační 
společnost je partnerem projek-
tu a pomáhá s jeho dalším rozvo-
jem. Více se o Krkonošské pivní 
stezce dozvíte na straně 6 a webu 
krkonosskapivnistezka.cz 

Krkonoše – lyžařský 
běžecký ráj
V Krkonoších je cca 600 kilometrů 
systematicky upravovaných lyžař-
ských běžeckých stop a tras. Smy-
sluplně je tak koordinován pohyb 
střízlivým odhadem zhruba milio-
nu vyznavačů lyžařského běžecké-
ho sportu v krásných koutech zim-
ní krkonošské krajiny. Trasy, které 
jsou vhodné ke strojové úpravě, 

pracovníci Svazku vytipovali ve 
spolupráci se Správou KRNAP. 
S výběrem trasy radí portál www.
bilestopy.cz, kde po kliknutí ověří-
te aktuální upravenost stop. 

Po stopách regionální 
výroby
S cílem podpory zdejších řemeslní-
ků, s možností nahlédnout do jejich 
dílen, vyzkoušet si svou zručnost 
a seznámit se s umem lidí, kte-
ří řemeslo, technické památ-
ky, kulturní a sportovní zaříze-
ní provozují, vznikl projekt Po 
stopách regionální výroby a tra-
dice v polsko-českém regionu 
Jelenohorské kotliny, Jizerských 
hor a Krkonoš. V rámci projek-
tu byla zpracována Virtuální 
mapa, která přibližuje desítky 
zajímavých míst. S lepší orien-
tací pomáhá rozdělení do skupin: 
sklářské a bižuterní firmy, tradič-
ní řemesla, potravinářská a nápo-
jová výroba, technické památky, 
kultura, sport a zdraví.   
www.zaremeslem.cz 

Krkonošské cyklobusy 
Turistické linky, které určitě rádi 
během prázdnin na výlety s kolem 
nebo bez kola využíváte. A jestli 
je neznáte, tak vězte, že propoju-
jí Krkonoše od západu po východ 
a vyvezou vás i vaše kolo vysoko 
do hor. Více na webu krkonose.eu/ 
krkonosske-cyklobusy

Krkonoše ze sedla kola
O cyklisty pečujeme také v rámci 
projektu Krkonoše ze sedla kola. 
Ve spolupráci se Správou KRNAP 
jsme vytipovali trasy na území 
národního parku, kde je umožněn 
vjezd cyklistů. Vydáváme informač-
ní mapky, zpracováváme doporu-
čené výlety, natočili jsme moti-
vační cyklovidea, jak pro zdatné 
cykloturisty, tak pro rodiny s dětmi. 
Podrobněji je téma rozpracováno 
na straně 9 a webu krkonose.eu/
cyklistika-v-krkonosich

Pojizerský Pacifik
Podporujeme železniční dopravu 
nejen jako místní dopravní obsluž-
nost, ale i jako zajímavý výletní záži-
tek. Jízdu vlakem na výjimečné trati 
údolím Jizery z Martinic v Krkono-
ších do Jablonce nad Jizerou si 
užijete. Nenechte si také ujít letní 
sobotní programy ani Krkonošské 
parní víkendy. krkonose.eu/poji-
zersky-pacifik

 
Regionální rozvoj
Nejenom téma cestovního ruchu 
a turismu je základním portfoliem 
činnosti Svazku Krkonoše. Pozor-
nost je soustředěna i na další pilíře 
místní ekonomické stability a řeše-
ní souvisejících problémů s celo-
krkonošským dosahem. V rámci 
regionálního rozvoje se manaže-
ři Svazku zabývají tématy, která 
ve svém obsahu podporují dobré 
nastavení podmínek lepšího a kva-
litnějšího života v území. Za tím 
účelem je zpracována např.: Inte-

grovaná strategie rozvoje regionu 
Krkonoše a průběžně doplňován 
Akční plán. svazek.krkonose.eu/
regionalni-rozvoj 

Fond cestovního ruchu 
Krkonoše 
Košatá spolupráce a kooperace 
s partnery se odehrává např. pro-
střednictvím Fondu cestovního 
ruchu Krkonoše. Právě těm, kte-
ří spolupracují nebo věnují část 

finančních prostředků věcem veřej-
ným, patří poděkování. Podrobný 
seznam partnerů Fondu cestov-
ního ruchu Krkonoše naleznete 
na velkoplošné mapě uvnitř toho-
to vydání. svazek.krkonose.eu/ 
fond-cestovniho-ruchu

Koordinace toku informací
Prodlouženou rukou do regionu 
jsou informační centra, se kte-
rými je komunikace vedena pro-
střednictvím Regionálního turi-

stického informačního 
centra Krkonoše se síd-
lem ve Vrchlabí. Infocen-
trum pro vás pravidelně 
připravuje přehled probí-
hajících akcí, zveřejňuje 
tipy na výlety a informu-
je o zážitcích v regionu 
na webech krkonose.
eu, mestovrchlabi.cz 

Marketingové aktivity
Vnější komunikace probíhá nejen 
prostřednictvím tištěných propa-
gačních materiálů, ale i na veletr-
zích a výstavách cestovního ruchu, 
nebo přes Facebook, Instagram 
a prostřednictvím oficiálního turi-
stického webového portálu krko-
nose.eu. Na sociálních sítích není 
nouze o novinky a perličky. Bude-
me rádi, pokud se i vy o nějaké zají-
mavosti s námi podělíte!  

Aktuální newsletter 
Nechcete, aby vám utekly novin-
ky z regionu? Přihlaste se k odbě-
ru newsletteru, který vydáváme 
každý měsíc. krkonose.eu/krko-
nossky-newsletter 

A děje se toho  
ještě daleko víc…
Pokud chcete zjistit o projektech 
více, sledujte zajímavými informa-
cemi a tipy pilně doplňované webo-
vé stránky krkonose.eu

Snaha o podporu trvale udržitelného rozvoje cestovního 
ruchu se děje prostřednictvím různorodých celoročních, 
letních i zimních projektů, konzultovaných a rozvíjených 
v úzké vazbě se Správou Krkonošského národního parku.

Vizionářské sdělení 
potvrdilo správnost 

výzvy ke vzájemnému 
dialogu a ochotu ke spolupráci. 
Tým destinačního managemen-
tu svým konáním, systematic-
kou prací a cílenou komunikací, 
vedoucí k soudržnosti v regio-
nu působících aktérů, vytvořil 
a realizoval řadu veřejně pro-
spěšné práce a dokázal „posu-
nout Krkonoše“ kupředu.
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Mgr. Blanka Paulů, 
sportovkyně
Je mimořádnou běžkyní na lyžích, 
silniční i terénní běžkyní v závodech 
do vrchu. V běhu na lyžích repre-
zentovala ČSSR v 70. a 80. letech 
20. století, 3x startovala na zimní 
olympiádě, 5x na mistrovství svě-
ta a 2x na mistrovství Evropy juni-
orek. Je vítězkou dvou závodů svě-
tového poháru. Vybojovala 16 titulů 
mistryně republiky. V roce 1983 zví-
tězila jako atletická běžkyně v sil-
ničním závodu Běchovice-Praha. 
Největším úspěchem je zisk stříbr-
né olympijské medaile ze štafety na 
4x5 km na zimní olympiádě v Sara-
jevu v roce 1984. Lyžařskou karié-
ru ukončila v roce 1985 a začala 
se věnovat ve veteránských kate-
goriích silničnímu běhu a běhu do 
vrchu. V letech 2006 –2010 vyko-
návala funkci místostarostky města 

Vrchlabí, od roku 2010 do součas-
nosti je členkou zastupitelstva měs-
ta Vrchlabí.

Ing. Jiří Havel, fotograf
Pan Jiří Havel je živoucí legendou 
horské fotografie. Pochází z Hor-
ní Branné, vystudoval gymnázium 
ve Vrchlabí. Projevoval výtvarné 
nadání, zajímala ho příroda, měl 
rád literaturu. Vystudoval Vysokou 
školu železniční, stavební fakul-
tu v Praze. Promoval v roce 1957. 
Od roku 1980 je fotografem na 
volné noze. Stal se členem Svazu 
výtvarných umělců (1978), pozdě-
ji Unie výtvarných umělců a Asoci-
ace fotografů ČR.
Jak stojí v časopise Krkonoše – Ji-
zerské hory: „V domovských horách 
Krkonoších, které fotí přes 60 let, 
ztvárnil dílo nejrozsáhlejší a nej-
vybroušenější. Sněhové čeřiny na 

Studniční hoře, víry na tůních Čer-
nohorského potoka nebo bizarní 
buky ve Dvorském lese – to jsou 
některá z témat, kterými proslavil 
Krkonoše i v zahraničí.“ 
Hory však pozoroval a fotografo-
val po celém světě: Alpy, Kavkaz, 
Andy, aljašská pohoří, Himálaj. Na 
svých fotografiích zachytil přírodu 
v národních parcích Afriky, USA, 
Patagonie, Austrálie. 
Pan Jiří Havel je po několik desítek 
let pravidelně publikujícím autorem 
na stránkách časopisu Krkonoše-
Jizerské hory. Dne 9. dubna oslavil 
výročí 91 let od narození. 

Profesor Ing.  
Josef Fanta, CSc. 
Pan Josef Fanta je jeden z největ-
ších evropských odborníků na eko-
logii lesa, autor více než 250 odbor-
ných a vědeckých prací, držitel řady 
ocenění. V Nizozemsku byl oceněn 
královnou titulem důstojníka Oran-
žského řádu. Dne 3. července si při-
pomeneme významné výročí 91 let 
od narození. 
Josef Fanta stál u založení Krko-
nošského národního parku. Je pos-
lem záchrany krkonošských lesů po 
imisích, zásadním poradním hla-
sem a hlasem zpětné vazby v práci 
v lesích i v ochraně krkonošské tun-
dry, klíčovou osobností moderního 

českého a nizozemského lesnic-
tví, ale i laické a mediální deba-
ty o tom, jak má vypadat správná 
péče o lesy národních parků a lesy  
hospodářské. 
Odmítal podepsat přihlášku do 
KSČ. R. 1977 emigroval do Nizoze-
mí. Pracoval v Institutu pro výzkum 
lesa a krajiny, postupně se vypra-
coval na pozici uznávané lesnic-
ké kapacity. Stal se profesorem 
ekologie krajiny a ekologie lesa 
na univerzitách v Amsterodamu 
a Wageningenu. Jako autor dosud 
nepřekonané koncepce obnovy imi-
semi zdecimovaných porostů zalo-
žené na přirozeném potenciálu lesa 
už před cca 30 lety rozpoznal vývoj 
situace a upozorňoval na klima-
tickou změnu. Když byl v Nizoze-
mí rozjížděn projekt nadace FACE 
(Forests Absorbing Carbondioxy-
de Emissions), byla jeho posláním 
obnova zničených lesů a pralesů. 
Navrhl, aby se pozornost soustře-
dila i na krkonošské lesy v národ-
ním parku, jež byly v katastrofálním 
stavu tehdy zařazené na seznam 
deseti nejvíce ohrožených na svě-
tě. Návrh byl přijat a profesor Fanta 
se tak zásadně zasloužil o nasmě-
rování projektu nizozemské nada-
ce FACE do Krkonoš. 

Jan Červinka, 
horolezec
Jan Červinka se narodil v Opavě, 
žije ve Vrchlabí. Jeho vstup mezi 

horolezeckou elitu spadá do časů, 
kdy horolezci z různých zemí začali 
dobývat dosud nezdolané vrcholy 
po celém světě. Zúčastnil se výprav 
na Kavkaz na konci 50. let, do Hin-
dúkuše v 60. letech a do Himálaje 
v 70. letech 20. století. Byl důleži-
tou součástí toho, co dnes může-
me nazvat zlatým věkem expedič-
ního dobývání hor národními týmy. 

Jeho horolezecká kariéra trvala tři 
čtvrtě století – od začátků na ska-
lách v moravském Rabštejně na 
konci 40. let, přes zdolání nejvyš-
ší hory Severní Ameriky Denali na 
Aljašce ve věku 64 let v roce 1994 
až po poslední výstup na Mont 
Blanc, který uskutečnil ve věku 
76 let v roce 2006. 
Byl členem prvního Českosloven-
ského horolezeckého reprezentač-
ního týmu v letech 1950 –1961. 
V roce 1961 získal titul mistr sportu 
a v roce 1965 čestný titul Zasloužilý 
mistr sportu. V roce 2004 byl jme-
nován čestným členem Českého 
horolezeckého svazu. Dne 27. červ-
na si připomeneme významné výro-
čí 92 let od narození. 

                 Sledujte Krkonoše na  
               Instagramu a Face- 
 booku! Načerpejte 
inspiraci na výlet, podělte se 
o zážitky a poznejte i méně zná-
mé kouty Krkonoš. Jsme tady 
pro vás!
facebook.com/Krkonose.eu 
instagram.com/krkonoseeu
#krkonose  
#neznamekrkonose

Naše Krkonoše Podcast
Žhavá novinka rozšíří obzory všem
Znáte podcasty? Jsou to zvukové 
pořady, které si můžete poslechnout 
online nebo prostřednictvím apli-
kace v telefonu. Jejich nespornou 
výhodou je, že si každý díl pustíte 
kdykoliv, třeba při řízení v autě, čeká-
ní u lékaře nebo doma na gauči.

Destinační společnost pro turis-
tickou oblast Krkonoše, Krkono-
še – svazek měst a obcí, předsta-
ví právě prostřednictvím podcastů 
drahocennost regionu s jeho kultur-
ním, přírodním i historickým dědic-
tvím. Prozatím jich natáčíme 12 

a věnujeme se v nich např. těmto 
tématům: jak a kdy byly nejvyšší 
české hory osídleny, jaká je historie 
turismu, proč a jak vznikl národní 
park, proč se věnovat ochraně pří-
rody, jak se v ní chovat, jak ji chránit, 
kde a proč jsou dodržovány tradi-
ce a mnoha dalším. K poslucha-
čům promluví např. historik, vědec, 
řemeslník, budař, starosta, fotograf 
či umělec... Jedno mají společné – 
jsou to lidé, kteří v Krkonoších žijí, 
tvoří, pracují a hlavně – pro Krko-
noše by dýchali. 
Podcasty najdete pod názvem 
Naše Krkonoše Podcast v aplika-
ci Spotify, Google Podcast nebo 
na YouTube.. 

Kdo se skrývá za IG profilem @krkonoseeu a podcasty?
Honza Řeháček  
alias @kopernikk
Honza Řeháček je vášnivý foto/
videograf, tvůrce obsahu pro soci-
ální média, který propadl kouzlu 
zaznamenávání okamžiků jedineč-
né krásy přírody před více jak sed-
mi lety. Po boku svého věrného čtyř-
nohého parťáka, československého 
vlčáka Sitky, objevuje nádheru čes-
ké přírody a především Krkonoš, 
kterou sdílí se světem přes sociál-
ní média pod přezdívkou @koper-
nikk. Krkonoše se staly i jeho 

druhým domovem a s oblibou tvr-
dí, že mu už několikrát vrátily zpát-
ky život do žil.

Mária Maťková
Mária Maťková se věnuje psaní 
textů, korektuře a fotografii. Dlou-
hé roky působila jako moderátor-
ka Rádia 1. Její dobrodružná duše 
ji odvála na několik měsíců do Asie 
a později na Island, kde pracovala 
v cestovním ruchu jako průvodkyně 
na ledovci Falljökull. Láska a nad-
šení ji přivedli do Krkonoš, které se 
staly jejím novým domovem. 

Tato jména si budou Krkonoše pamatovat

Jdeme s dobou…  jsme ONLINE
Facebook, Instagram a nově PODCASTY 
jsou úspěšné komunikační platformy 
Dnešní svět si mnozí z nás bez 
sociálních sítí už nedokážou ani 
představit. Zajišťují nejen zábavu 
a únik od všedních starostí, ale také 
inspiraci, motivaci a plnění si vlast-
ních snů. Ani my se jim nevyhýbá-
me. Ba naopak – využíváme jejich 
ohromnou sílu k tomu, abychom 
přesvědčili návštěvníky z tuzemska 
i ze zahraničí, že náš region stojí za 
návštěvu. A je jedno, zdali to bude 
kvůli přírodě, sportovním zážitkům, 
regionálním produktům či konaným 
akcím. Krkonoše jsou prostě „regio-
nem, kam musíte“. 
Do Krkonoš jezdí mnoho nadšen-
ců, kteří se vracejí i několikrát v roz-
mezí pár měsíců. A právě těm-
to aktivním turistům, fotografům, 
video-tvůrcům, či milovníkům hor 
vděčíme za poskytnutí mnoha foto-
grafií a videí, které můžeme použí-
vat na našem Facebooku, Instagra-
mu či webu. A vy je můžete spolu 
s námi obdivovat. 

Společně s Krkonošským národ-
ním parkem, ale i dalšími spolupra-
covníky, usilujeme o to, aby obsah, 
který předkládáme našim fanouš-
kům, byl nejen o krásných fotogra-
fiích a poutavých videích, ale měl 
také edukativní dopad. Proto se 
na našich sociálních sítích dočtete 
i takové informace, jako je např. co 
dělat v případě nepříznivého poča-
sí, jak je důležité mít nainstalovanou 
aplikaci Záchranka, jak se připravit 
na výlet do hor, atd. Právě v tomto 
vidíme neskutečnou sílu a možnost, 
jak „motivovat návštěvníky“ k tomu, 
abychom krásu našich hor uchova-
li ještě pro další generace.
A nebudeme lhát – váš zájem 
o naše sociální sítě nás neskonale 
těší a žene nás neustále dopředu. 
„Organický růst sledujících a násled-
ná hezká čísla interakcí u příspěvků 
jsou odměnou za výběr obsahu tak, 
aby „barevně“, myšlenkově a infor-
mačně ladil s kvalitou v poskytova-
ných službách, kterou se snažíme 
představovat,“ uvedl Jan Řeháček 
a Mária Maťková.

V duchu naší filozofie 
podpory mimořád-
ných a úspěšných 
lidí z Krkonoš vám 
přinášíme medailonky 
běžkyně vrchlabské 
Síně slávy sportovců 
a osobností oceněných 
Cenou ředitele Správy 
KRNAP.
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Severní stezka, Via Czechia

Mužské kameny

Velký rybník/Wielki Staw

Sněžné jámy

Pěší toulky po Krkonoších 
Nádherné panoramatické výhledy do krajiny, pohled na civilizací méně 
dotčenou přírodu, svěží barvy, kvetoucí louky, ticho, do kterého mís-
ty zurčí krkonošské potoky a bystřiny, jinde cvrliká ptačí drobotina… 
Naberte čistý vzduch do plic, nechte ho pročistit vaši mysl od všed-
ních starostí a vyrazte do neuvěřitelně pestré sítě cest a stezek krko-
nošské přírody. 

Na následujících stranách vám přinášíme tipy na toulky krkonošskou 
přírodou. Objevte cesty s přívlastkem, dálkové trasy i kratší stezky, kte-
ré si užijete i s dětmi. Vždyť pěší chůze je tím nejpřirozenějším lidským 
pohybem, kterým svému tělu i mysli prospějete. V Krkonoších obzvlášť!

Jak vznikaly pěšiny a stezky?
Stezky jsou dílem lidských potřeb. 
Vyšlapávali je a postupně budovali 
obyvatelé hor. Velká část jich byla 
zřízena jednotlivými panstvími. 
Stezky byly prvotně určeny pro při-
bližování a odvoz dřeva, pro potře-
by myslivosti. Postupem času se síť 

pěšin panenskou horskou přírodou 
postupně rozšiřovala a mohutněla, 
stezky „vystoupily“ po přehledném 
svahu nad hranici lesa, vedly čás-
tečně nízkými porosty kosodřeviny, 
snáze proniknutelnými než smrko-
vý prales, až „překročily“ hřebeny. 

Cesty potřebné k obživě
Jako další vznikaly provozní a jez-
decké cesty. Připomeňme např. 
cestu od vodopádu Labe na Míseč-
ky a k Jizerce, ze Špindlerova Mlýna 
do Sedmidolí, z Vrchlabí na Strážné 
a ke Klínovému potoku, ze Špindle-
rova Mlýna údolím Bílého Labe, na 
Luční boudu a mnohé další. 
Na některých cestách panství 
zavedla placení nájmu a mýta, aby 
se tak alespoň částečně kryly výlo-
hy na údržbu. V letech 1881–1886 
byla postavena hřebenová Ces-
ta česko-polského přátelství, roku 
1905 otevřena tzv. Jubilejní ces-
ta na vrchol Sněžky. A jsou desít-
ky, stovky dalších. Krkonoše jsou 
zkrátka protkány kilometry silnic, 
cest, cestiček, chodníků, pěšin, ste-
zek a steziček. 

Pojmenování v souvislostech 
Mnohé cesty mají jména odvozená 
od původního účelu: Kládová, Želez-
ná, Lovecká, Dřevařská, Pašerácký 
chodník aj. Podle názvu míst, kte-
rá spojují: Vosecká, Rejdická, Jab-
lonecká, aj. Podle významnějších 
osob: Harrachova, Lobkovicova, 
Bucharova, Janova, stezka bratří 

Čapků, anebo podle charakteru 
i terénu, kterým vedou: Kamenná, 
Údolní, Horská, Travers, aj. 

Kolem cest ožíval ruch 
Lidé vnesli do vyšších horských par-
tií život, podél cest stavěli příbytky, 
které postupně vybavili a nabídli 
poutníkům k přenocování, občer-
stvení a následně pobytům. Jme-
nujme např.: Dvoračky, Boudu u pra-
mene Labe, Starou Slezskou boudu 
u České stezky a u Slezské stezky, 

Rennerovky, Hříběcí boudy, Dvor-
skou boudu, Výrovku, Luční, Ham-
plovu boudu, Jelení boudy a velkou 
řadu dalších. 

Opravené „chodníky“ lákají 
k turistice 
Stávající turistické chodníky jsou 
průběžně, s podporou dotací EU, 
opravovány. Kde aktuálně opravy 
cest probíhají a jaká jsou souvisejí-
cí omezení zjistíte na ags.krnap.cz/
mapy/omezenipruchodu 

Via Czechia 
Stezky Via Czechia představu-
jí ucelený, důkladně zmapova-
ný a podrobně popsaný systém 
turistických a poutních dálkových 
tras v České republice. Všechny 
4 trasy jsou vyznačeny samostat-
ně pro pěší turistiku, cykloturisti-
ku nebo zimní turistiku na lyžích. 
Celková délka tras činí dohroma-
dy 7 170 km. 

Trasy Severní stezka a Jižní stez-
ka přecházejí celou Českou repub-
likou od nejzápadnějšího po nej-
východnější bod, sledují převážně 
státní hranici a překračují nejvyšší 
vrcholy pohraničních hor. Stezka 
Slezskem nabízí alternativu Severní 
stezky v oblasti Českého Slezska. 
Příhraniční trasy doplňuje Stezka 
středozemím, která spojuje nejse-
vernější a nejjižnější body ČR.

Severní stezka Via Czechia 
vede přes Krkonoše
Severní stezka vede 18 pohořími 
a zeměpisnými celky, přes 8 chrá-
něných krajinných oblastí, 2 národ-
ní parky a bezpočet přírodních 

rezervací a přírodních památek. 
Pokud ji zdoláte celou, vystoupá-
te na 50 tisícovek a stanete na nej-
vyšším, nejnižším, nejzápadnějším 
i nejvýchodnějším místě ČR.
Základní pěší varianta Severní stez-
ky měří 1 058 km a je rozdělena na 
47 denních etap s průměrnou dél-
kou 20–25 km, vždy s možností 
ubytování pod střechou. Je vhod-
ná pro putování na kole. Cyklistic-
ká varianta Severní stezky měří cel-
kem 1 140 km a lze ji zvládnout za 
2–3 týdny. Velkou část (632 km) lze 
při dobrých sněhových podmínkách 
projet na lyžích. Lyžařské trasy jsou 
z velké části strojově upravované.
Severní stezka vede svým způso-
bem v linii nejznámější magistrály 
Krkonoš – Cesty česko-polské-
ho přátelství. Její etapy jsou vyti-
povány takto: Harrachov – Labská 
bouda (16,2 km), Labská bouda – 
Luční bouda (15,6 km), Luční bou-
da – Horní Albeřice (18,4 km), Horní 

Albeřice – Trutnov (19,9 km). Při 
jednotlivých etapách budete míjet 
a můžete si mj. prohlédnout: 
Sněžné jámy (Velká 1 240 m n. m. 
a Malá 1 175 m n. m.). Horní okraje 
jam ve výšce 1 490 m n. m. jsou vel-
kolepým dílem přírodních sil. Hloub-
ka karu je v případě Velké Sněžné 
jámy 215 metrů. Sněžná jezírka 
hluboká jeden a půl metru vznikla 
při odtávání ustupujícího ledovce 
a jsou hrazena morénovými valy. 
Vítr v karech neshromažďuje jenom 
sníh, ale i úrodnou zeminu a seme-
na rostlin, která přináší i z vel-
kých vzdáleností. Proto můžeme 
v jámách najít severské, vysoko-
horské, ale i teplomilné rostliny. 
Jsou i domovem několika endemi-
tů (vyskytují se pouze tam a nikde 
jinde na Zemi). Charakteristickou 
siluetou nad jámami, připomínající 
polský královský zámek v Krakově, 

Abyste byli na krkonošské pěšiny,  
cesty i cestičky dobře připraveni a užili si 
turistiku naplno… inspiraci a dobré rady 

naleznete na neznamekrkonose.cz

Patnáct vytipovaných tras
Destinační oblastní společnost 
Krkonoše – svazek měst a obcí 
nabízí užitečnou publikaci k pozná-
vání dosud méně známých cest 
a cestiček. Patnáct vytipovaných 
tras vede po krásných, zajíma-
vých a méně frekventovaných 
lokalitách. Nechybí jejich popis, 
výškový profil, doporučení, kde se 
zastavit, co navštívit či kde se roz-
hlédnout. Jsou vybrány tak, abys-
te se pohodlně dostali na jejich 

začátek a zase zpět. Výlety jsou 
různě dlouhé a náročné, převážně 
však celodenní. Brožurka Nezná-
mé Krkonoše v česko-německé 
a polsko-anglické jazykové mutaci 
je k dispozici v krkonošských infor-
mačních centrech nebo ke stažení 
na krkonose.eu 

je bouda u Sněžných jam, pojme-
novaná Wawel.
Vysoké kolo (1 509 m n. m.) Suťo-
vé terasy hraničního vrcholu upou-
tají na první pohled. Tvoří typické 
krkonošské skalní plošiny. Vznikly 
ve studeném podnebí doby ledové 

postupným zvětráváním skalních 
svahů. Nadmořská výška i charak-
ter vegetace řadí Vysoké kolo mezi 
vrcholy alpínského stupně. Extrém-
ní klimatické podmínky vyhovují 
životu různých druhů hmyzu.
Dívčí (1 414 m n. m.) a Mužské 
kameny (1 416 m n. m.). Názvy 
míst jsou zřejmě výrazem citu 
starých horalů pro symetrii. Dívčí 
kameny nalézají logický protějšek 
u Mužských kamenů. Přes pade-
sát metrů dlouhá a dvanáct met-
rů vysoká skalní kulisa Mužských 

kamenů vznikla díky erozi, podob-
ně jako kameny Dívčí. Drsné klima 
omezuje počet žijících živočichů, 
ale i zde najdeme např. střevlíky 
a mandelinku lišejníkovou. Hmyz 
je potravou pro ptáky lindušku hor-
skou, rehka domácího, ale i pro rorý-
se obecného.

Velký rybník (Wielki Staw 1 225 m 
n. m., rozloha 6,5 hektaru a 23 met-
rů hloubky) a Malý rybník (Maly 
Staw 1 183 m n. m., rozloha 
2,9 hektaru a 6,5 metru hloubky). 
Spolu s Velkou Sněžnou jámou 
jsou kotle nad Velkým a Malým 
rybníkem nejdokonalejší kary 
na polské straně Krkonoš. Voda 
obou rybníků je jantarově zbarve-
na a fyzikálními vlastnostmi při-
pomíná spíš alpská jezera. Dno 
je tvořeno sutí, místy jsou rybníky  
písčité.

1

3

2
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Kotlový vodopád na Černohorském potoce

Dvorský les

„Krásné jitro vzešlo nad hlu-
bokým dolem na východu hor 
Krkonošských. Tmavé jed-
le a borovice stály po horách 
v oděvu rosném, z vysoké skály 
padala řeka ve vymletou hlubi-
nu, zčeřená v bílé pěny; kde však 
tišeji odplývala, byly vody její 
čisté a jasné, hlubina její zele-
nala se co lučiny zjara.“

Karel Hynek Mácha,  
Pouť krkonošská 

Toulky východní částí Krkonoš
O „Pouti krkonošské“ Karla Hynka Máchy 
Na sklonku léta roku 1833 vykonal Karel Hynek Mácha s přítelem Eduar-
dem Hindlem pěší „Pouť krkonošskou“ z Prahy na Sněžku. Vyšli směrem 
na Neratovice, přes Mělník, Housku, Bezděz, Zvířetice, Valečov, Vyskeř, 
Trosky, Jičín, Radim, Novou Paku, Studenec, Horní Brannou, Žalý, Špin-
dlerův Mlýn, na Luční boudu. Během osmi dní prošli napříč českou kotli-
nou až k zemským hranicím a vystoupali na Sněžku, nejvyšší horu Čech. 
Pouť krkonošská zásadním způsobem ovlivnila další Máchovo literární 
dílo. Znám je jeho „Díl první plánu cesty do Krkonošů z Prahy“ až do Tře-
bihoště, další trasa je odvozována z Máchova zápisníku, z korespondence 
a z vedlejších pramenů. Jsou svědectvím jeho romantické touhy po prol-
nutí poezie se životem a podávají obraz o charakteru české krajiny. Nabízí 
ojedinělou příležitost k setkání s lidmi, kteří v ní žijí a pečují o ni. 
Snad i proto láká pouť k následování. Délka je cca 230–260 km. Během 
cesty je možné se každý den rozhodovat mezi delší a kratší trasou. Dá se 
naplánovat denně cca 17–32 km. Vydat se na cestu můžete i vy.

Nechte se inspirovat 
Karel Hynek Mácha prochodil „Poul-
tí krkonošskou“ podhůří a nejvyš-
ší české hory na trase: Nová Paka, 
Levínská Olešnice, Studenec, Horní 
Branná, Valteřice, vrch Žalý, Roviný-
ka, Černá skála, Mechovinec, Hori-
ní Mísečky, odtud do Špindlerova 
Mlýna, údolím Bílého Labe, na Luč,-
ní boudu a na Sněžku a z vrcholu 
Obřího Dolu do Pece pod Sněžkou. 
Navnadit na dobrodružnou cestu 
by vás mohl také dokumentární 
film Pouť krkonošská poutkrko-
nosska.cz 

Než se vydáte do teré-
nu, nezapomeňte, že 

na horách se počasí 
často a rychle mění. Do bato-
hu přibalte náhradní oblečení, 
občerstvení, dostatečné množ-
ství tekutin a nabitý mobilní 
telefon se staženou aplikací 
Záchranka a mapu. 

Padesátikilometrová Cesta bratří Čapků
Cesta, nazvaná po Karlu a Josefu Čapkových, se vine rozmanitými krko-
nošskými partiemi. Je červeně značená, vede po dobře upravených cese-
tách, sjízdná v létě na kole a v zimě na běžkách. V Krkonoších vede v klid-
né a pohodové krajině, nabízí různá zastavení. Střídá pohraniční opevnění 
a městský úsek vedený Trutnovem a znovu zpestřený putováním od řopí-
ku k řopíku. Spojuje Pomezní Boudy s Trutnovem (prochází okolo skiareá-
lu Malá Úpa ke kostelu sv. Petra a Pavla, k Lysečinské boudě a do Hor-
ních Albeřic), pokračuje nad Malými Svatoňovicemi, kde protíná úbočí 
Jestřebích hor a končí v Úpici. Při cestě můžete navštívit:

Muzeum Vápenka
V osmiboké kamenné šachtové 
věži s dřevěnou střešní konstrukcí, 
chráněné kulturní památce, je zří-
zena muzejní expozice. Její zpra-
covatelé použili cca 150 převážně 
dobových fotografií, aby formou 
krátkých příběhů představili sedm 
století života v albeřickém údolí. 
S pomocí pamětníků se podařilo 
pojmenovat osoby na fotografiích 
a propojit vzpomínky do konkrét-
ních souvislostí. Klíče ke vstupu do 
Muzea Vápenka získáte v infocen-
tru Veselý výlet v Horním Maršově. 

Chráněné území Dvorský les
Dvorský les je nejvyšším místem 
na hřebeni Rýchor. Přírodově-
decky cenné území, s bizarními, 
mechem obrostlými kmeny stro-
mů, které jsou deformovány drs-
nými povětrnostními podmínkami 
i okusem zvěře, leží mezi Horním 
Maršovem, Žacléřem, Albeřicemi 
a Babím. Dvorský les je ukázkou 

toho, jak vypadal porost krkonoš-
ských lesů před tím, nežli do něj 
zasáhl člověk. 

Naučná stezka Rýchory
Oblastí Rýchor, nejcennějšími par-
tiemi národního parku, provází 
naučná stezka. Vede od vyhlídky 
Maxovka s odbočkou k Rýchor-
ské studánce směrem ke křižovat-
ce cest Kutná – Rýchory do oblasti 
Dvorského lesa a vrací se nad Sněž-
nými Domky zpět. 

Pevnost Stachelberg 
a rozhledna Eliška 
Mezi Trutnovem-Babí a Žacléřem 
byla v letech 1938–1939 vybu-
dována dělostřelecká pevnost. 
V současné době je důstojným 
památníkem stavitelů a obrán-
ců československého opevnění. 
Zpřístupněna je část unikátních 
podzemních prostor. Nedaleko ní 
vyrostla v roce 2014 dřevěná roz-
hledna s ocelovými prvky, která 
může vzhledem ke svému umís-
tění připomínat tak trochu vojen-
skou pozorovatelnu. Jméno dosta-
la podle královny Elišky, manželky 
krále Václava II., mezi jejíž věnná 
města se zařadil i nedaleký Trutnov. 

Pozor! Vzhledem k plánované 
opravě příjezdové komunikace 
bude pevnost Stachelberg od 
10. 7. 2022 uzavřena. Aktuál-
ní situaci ověřte na webových 
stránkách stachelberg.cz. 

Luisina cesta Těsným 
dolem (Klausovým dolem) 
nedaleko Janských Lázní
Na začátek Luisiny cesty u mostu 
přes Černohorský potok se nejlé-
pe dostanete po lázeňské prome-
nádě od hotelu Lesní dům, odtud 
Luisina cesta odbočuje za mostem 
vlevo. Chůzí po dva metry širokém 
chodníku dojdete pod Pardubické 
boudy (tehdy Kühnelovy boudy). 
Po zhruba čtvrt kilometru stoupá-
ní je chodník zasekán do skalna-
tého kaňonu v blízkosti vodopá-
dů Černohorského potoka. Když 
vede cesta v prudkém svahu, sta-
vitelé museli do skalnatého podlo-
ží vyvrtat a zasekat základové plo-
šiny. Před zhruba dvaceti lety byla 
provedena náročná oprava první-
ho mostu a spodní části chodníku 
v nejzajímavějších partiích Těsné-
ho dolu v délce 600 metrů.
Cesta po jedné z nejkrásnějších 
partií v této části Krkonoš nese 
jméno po hraběnce Aloisii Czer-
nin-Morzinové, známé jako Luisa. 
Ve 2. pol. 19. století se zasloužila 
o rozkvět vrchlabského a maršov-
ského panství. Její bohulibou čin-
nost připomíná kaple s hrobkou na 
návrší zámeckého parku. Šlechtič-
na Luisa ji nechala vystavět v letech 
1887–1891 téměř současně se 
stavbou kostela sv. Vavřince na 
náměstí Míru ve Vrchlabí. Od roku 
2006 je kaple chráněnou kulturní 
památkou ČR.

Cesta horských nosičů 
ve Velké Úpě
Vystoupat po cestě, kudy sto let 
vynášeli nosiči náklady na Sněž-
ku, je zajímavý zážitek. Vybrat si 
můžete ze tří tras. Všechny začí-
nají u hospůdky Horských nosičů 
ve Velké Úpě. Budete stoupat po 
téměř sedmikilometrové trase na 
vrchol Sněžky. Trasy jsou značeny, 
vybaveny dobovými odpočívadly, se 
zvýšenými podpěrami pro položení 
krosny a panely s popsanou histo-
rií tohoto řemesla. Trasa A (na cca 
3 hodiny) je výstup na Portášky 
(1 060 m n. m.), dále směr bouda 
Jana a chata Borůvka. Při sestu-
pu do údolí se můžete rozhlédnout 
ze staré dobové vyhlídky na celé 
údolí Velké Úpy, kde trasa A končí. 
Trasa B (cca 4 hodiny) vede zna-
čenou cestou přes Portášky na 
Růžovou horu (1 354 m n. m.), na 
Boudě Růžohorky je sbírka čaro-
dějnic, nedaleká horská farma 
nabízí speciality domácí výroby. Na 
trasu C (cca 4 hodiny) pokračujte 
z trasy B pěšky z Růžové hory na 
vrchol Sněžky (1 602 m n. m.) do 
cíle horských nosičů. 

Stezka Českem – vydejte se na nevšední trip
Stezka Českem je nekomerční pro-
jekt party nadšenců v čele s dobd-
rodruhem Martinem Úblem, kteří 
se spojili s Klubem českých turis-
tů. Společně zmapovali možnost, 
jak vyrazit pěšky nebo na kolech 
na krásnou a zajímavou cestu přes 
celou republiku. Ta je vedena pře-
devším po turistických značených 
trasách Klubu českých turistů a ve 
spolupráci s nimi. 
Vydat se můžete i vy a jít ji vcelku, 
Severní nebo Jižní trasou, po jednot-
livých úsecích, nebo rozděleně na 
víkendy. Ale i ze západu na východ 
nebo naopak, pomalu, rychle, po 

chatách nebo se stanem, jak je 
libo. Podrobnou kilometráž jednot-
livých úseků, mapy, tipy a vše další 
naleznete na stránkách stezkaces-
kem.cz. Na Facebookovém profilu 
Stezka Českem vám poradí aktuál-
ní stav cest, tipy na přespání a dal-
ší aktuality. 
V září 2021 se zrodila další zajímavá 
spolupráce mezi nadšenci z Cesty 
hrdinů SNP, KČT a KST (Klub sloven-
ských turistů). A tak vznikla dálková 
pěší trasa přes krásné české a slo-
venské hory pod názvem Czecho-
slovak Trail / Stezka Českosloven-
skem (v ČR vede právě po Stezce 
Českem). 

4
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Stará Bucharova cesta

Pomezní boudy

Vydejte se střední částí pohoří
Bucharova cesta 
Propojuje město Jilemnice se symbolickým pramenem 
českého veletoku – řeky Labe 

Tři desítky kilometrů dlouhá a v celé délce červeně značená trasa začíná 
na jilemnickém náměstí, vede přes Hrabačov do Dolních Štěpanic, odtud 
stoupá kolem Horních Štěpanic na Benecko, kolem jižního svahu Žalé-
ho, sleduje osu Žalského hřbetu, za Janským sedlem pokračuje směrem 
ke Špindlerovu Mlýnu na Labskou, k Harrachově skále a na Horní Míseč-
ky. Dále stoupá úbočím Medvědína, přes Šmídovu vyhlídku se vrací na 
asfalt Masarykovy horské silnice. Po ní pokračuje až na její konec k Vrba-
tově boudě. Odtud cesta vede po hraně Labského dolu přes Ambrožovu 
vyhlídku na Pančavský vodopád, k Labské boudě a posléze k samotné-
mu prameni Labe kde končí. 

Bucharova cesta vznikla z iniciativy 
někdejšího řídícího učitele z Dolních 
Štěpanic, jednoho ze zakladatelů 
české turistiky a lyžování v Krkono-
ších, Jana Buchara (1859 –1932). 
Za podpory hraběte Jana Harra-
cha ji vystavěl Klub českých turis-
tů z Jilemnice. 
Původně nesla označení „Cesta 
přes tři kopce“ a spojovala kopec 
Žalý a Horní Mísečky. Důvodem 
výstavby, kromě podpory turistiky 
v Krkonoších, byla snaha českého 

turistického klubu konkurovat zde 
působícímu německému Krkonoš-
skému horskému spolku. 
Roku 1924, u příležitosti Bucha-
rových 65. narozenin, byla tra-
sa prodloužena z Horních Míse-
ček přes Špindlerův Mlýn a jižní 
svah Kozích hřbetů k Luční boudě. 
Později byla přeložena do dnešní 
podoby k prameni Labe. 
Úsek Svatý Petr – Luční bouda je 
dnes označován jako Stará Bu-
charova cesta. Ke změně trasy 
došlo i mezi Dolními Štěpanicemi 
a Beneckem (původní trasa vedla 
přes Mrklov a Lhotecko), v prostoru 
východního úbočí Zadního Žalého. 

Krkonošská  
pivní stezka 
Provede po minipivovarech 
vařících pivo ze zdejší 
pramenité horské vody
Zveme vás na jedinečný sportov-
ně – gastronomický zážitek! Nej-
hezčí partie Krkonoš a výborné pivo 
k tomu – to jsou lákadla našich 
nejvyšších hor, kde se od jara do 
podzimu otevírá Krkonošská pivní 
stezka. Ideální program na víkend 
s partou a přáteli!

Putování Pivní stezkou si 
ideálně naplánujte na dva 
dny. Dostatek času vám umožní 
jednotlivé pivovary skutečně navští-
vit, vychutnat si nejen místní pivo, 
ale také exkurzi se sládkem. Dal-
ší exkurze pak podle vašeho aktu-
álního programu během pobytu 
v Krkonoších. 

5 pivovarů na 2 trasách 
TRASA 1: Z pivovaru Trauten-
berk přes Portášky a Růžohorky 
do Peckého pivovaru • Z Pecké-
ho pivovaru přes Richtrovy boudy, 
Výrovku a Chalupu Na Rozcestí do 
pivovaru Fries (kde zároveň čepují 
pivo Hendrych) • Z Friesových bud 

přes Strážné do pivovaru Medvěd • 
Celkem 30,5 km

TRASA 2: Z pivovaru Trau-
tenberk přes Jelenku, Sněž-
ku a Růžohorky do Pecké-

ho pivovaru (lze použít lanovku ze 
Sněžky dolů) • Z peckého pivova-
ru přes Severku a Chalupu Na Roz-
cestí do pivovaru Fries (kde zároveň 
čepují pivo Hendrych) • Z Frieso-
vých bud přes Strážné do pivovaru 
Medvěd • Celkem: 31,2 km. 

Mezi zastavení na trasách patří: 
Pivovar Trautenberk v Horní 

Malé Úpě ve výšce 1 045 metrů 
nad mořem a pět metrů pod 
zemí ve sklepení, v pro-
storách bývalé Tippel-
tovy boudy. Lásku 
k pivu před-
stavují 

v Peci pod Sněžkou mokem Sněž-
ka, přesvědčte se o tom v       Pec-
kém pivovaru. Pivo Fries koupíte 
v penzionu Andula s        minipivo-
varem Fries a také v hotelu Frieso-
vy boudy ve střední části Krkonoš 
(zde točí i pivo Hendrych).   Pivo-
var Hendrych ve Vrchlabí (prohlíd-
ky pivovaru po předchozí domluvě). 

Pivovar Krkonošský medvěd na 
břehu Labe ve Vrchlabí.
krkonosskapivnistezka.cz

Hřebenová Cesta česko-polského přátelství
Ze západních přes střední do východních Krkonoš 
(nebo opačně) téměř po státní hranici
Měří bezmála osmadvacet kilometrů a víceméně kopíruje nebo protíná 
státní hranici České republiky a Polska. Červeně značená trasa propoa-
juje západní a východní Krkonoše, vede přes nejvyšší hřebeny a nabízí 
nádherné výhledy současně na polskou i českou stranu hor. Lze ji absol-
vovat pěšky od Harrachova nebo z Pomezních bud.

Pokud začnete v západních Krko-
noších na rozcestí pod Tvarož-
níkem (nad Voseckou boudou), 
procházíte kolem Sněžných jam, 
Mužských a Dívčích kamenů ke 
Špindlerově boudě. Za ní vystou-
páte na Malý Šišák a dojdete 
k vyhlídce nabízející pohled na 
Velký a Malý rybník (Wielki a Mały 

Staw – ledovcová jezera). Násled-
ně vystoupáte na Sněžku a z ní kle-
sáte na Pomezní boudy. 
Hřebenová trasa je na jednodenní 
výlet poměrně dlouhá a náročná. 
Její zdolání si můžete libovolně roz-
dělit s přespáním na některé z hor-
ských bud. Nebo vybrat jeden z úse-
ků a napojit se na trasu z několika 
míst Krkonoš.

Horské boudy
Vytipovali jsme pro vás horské bou-
dy na trase, jejichž letitá bohatá his-
torie vypráví mnoho příběhů.

Vosecká bouda  
(1 260 m n. m.)

Bouda byla postavena po ukonče-
ní hraničních sporů mezi domácí 
a slezskou šlechtou před rokem 
1743. Původně sloužila jako seník 
a přístřešek pro dřevaře. Zvyšující 

se turistický ruch a snahy hrabě-
te Harracha rozšířit zákaz pastvy 
v lese i na území nad jeho horní 
hranicí vedl v roce 1896 ke stržení 
staré chatrné boudy a vybudování 
nového stavení určeného pro ubyto-
vání hostů. Nynější podobu objektu 
přinesla přístavba po 2. sv. válce.

Petrova bouda  
(1 288 m n. m.)

Na místě letní boudy bylo okolo 
roku 1811 zakladatelem Janem Pit-
termannem zřízeno horské stave-
ní sloužící budnímu hospodaření. 
Proslavily ho jízdy na rohačkách do 

Špindlerova Mlýna a Jagniątkówa. 
V roce 1880 J. Pittermann podni-
kl první pokusy o zvládnutí jízdy na 
lyžích. V letech 1886–87 vyrostla 
v sousedství staré Petrovky dvou-
patrová budova s balkonem a tera-
sou. V roce 2011 lehla bouda pope-
lem. V současné době je nová 
bouda již v provozu a více se o ní 
dočtete na straně 19.

Luční bouda  
(1 041 m n. m.) 

Jde patrně o první obydlí na samém 
hřebenu Krkonoš. Její vznik je dato-
ván k roku 1623. Byla zřízena při 
staré obchodní stezce spojující 
Čechy se Slezskem. Její význam 

dokládá častá obnova po mnoha 
ničivých požárech či sněhových 
kalamitách. O prioritu ji nepřipravil 
ani říjnový požár ve dnech mobili-
zace v roce 1938. 

Pomezní boudy  
(1 041 m n. m.) 

Základy osídlení obce Malá Úpa, 
v jejíž nejsevernější části se Pomez-
ní boudy nacházejí, položili ve dru-
hé polovině 16. století dřevaři. 
Rozmach turistiky je znát od kon-
ce 18. století. Od roku 1817 byly 
z Pomezních bud pořádány jíz-
dy na rohačkách, které měly cíl 
v Kowarech na slezské straně hor.
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Pomezní boudy

Buďárka

Mumlavský vodopád

Památník zapadlých vlastenců

Šindelka

Paseky 
nad Jizerou

Západním směrem v Krkonoších
Harrachova cesta
Nejstarší turistická cesta v Krkonoších

Harrachova cesta se po Krkono-
ších klikatí v celkové délce 19 km. 
Spojuje Harrachov v západní části 
se Špindlerovým Mlýnem ve střed-
ní části hor. Je na vás, ze které-
ho střediska vyrazíte. Průvodci 
na vašem putování jedinečnými 
partiemi Krkonoš vám budou dvě 
významné krkonošské řeky – Labe 
a Mumlava. Zaposlouchejte se do 
jejich hukotu, sledujte, jak si prorazi-
ly cestu krajinou. Do Labského dolu 
padá Labský vodopád, a to pouhý 
kilometr od pramene řeky. Určitě 
stojí za to si k němu udělat malou 
odbočku. Zpět na Harrachovu ces-
tu se poté znovu napojíte na roz-
cestí U čtyř pánů. Podél toku Mum-
lavy vás od Krakonošovy snídaně 
provede naučná stezka Živá mrtvá 
Mumlava. Na 6 informačních tabu-
lích vás poučí, co jsou to obří hrn-
ce i čím jsou nebezpečné, proč není 
bioMumlava anebo jak tvoří tundru.

Cesta vznikla z impulsu hraběte 
Jana Nepomuka Harracha v letech 
1876–79 k zpřístupnění lesnicky 
cenných lokalit pro účely exkur-
ze České lesnické jednoty vede-
né 4. a 5. srpna roku 1879 do lesů 

panství Jilemnice. Exkurze se tehdy 
účastnilo 650 lesnických odborní-
ků a dalších hostů různých odbor-
ností i společenských stavů. 
Úsek cesty od Bílého mostu ve 
Špindlerově Mlýně k Labské bou-
dě je vůbec nejstarší turistickou 
trasou v Krkonoších.

Z podkladů Správy KRNAP.

Planýrku, jednu z nejstarších a nej-
hezčích cest, nechal jako lesnic-
kou silnici v 19. století upravit hra-
bě Kamil Rohan. Vede z paseckého 
Makova „krajem vody“ kolem chrá-
něné Upolínové louky, kouzelné 
havírenské Kapličky Nejsvětější 
Trojice i Bártlova či Žalákova mlý-
na z Raisových Zapadlých vlasten-
ců na harrachovské mýto k souto-
ku řeky Jizery s Mumlavou.
Žížalou vyšlápněte do Bratroucho-
va, vesničky založené českými bra-
try, kteří kvůli víře utíkali po třiceti-
leté válce do hor. 
Mrtvice si vysloužila jméno nejspí-
še pro nesnadnou pouť s nebožtíky. 
Víchová nad Jizerou a Víchovská 
Lhota neměly vlastní kostel, patři-
ly tedy farností k sousední Ponik-
lé, vsi vzdušnou čarou nedaleké, 
ale nejkratší cestou přes „vrcha“ 
nelehko dostupné. 
Bátovka, nejkratší spojnice Benecka 
s Mrklovem a Dolními Štěpanicemi, 
vstoupila i do písničky. Na Benec-
ku U křížku Bátovka začíná, anebo 
končí. Cestou z Mrklova se může-
te zastavit v jedné z nejslavnějších 
krkonošských hospod U Bubeníků.

Z podkladů Elišky Pilařové

Při cestách po západních Krkonoších můžete navštívit 
Památník zapadlých vlastenců, Paseky nad Jizerou

Krkonošské muzeum Památník 
zapadlých vlastenců najdete upro-
střed krásné přírody s působivým 
výhledem na západní Krkonoše. 
Muzeum vzniklo v prostorách býva-
lé farní budovy původně jako lite-
rární památník věnovaný památce 
písmáka, houslaře a učitelské-
ho pomocníka Věnceslava Metel-
ky, jehož osobností se inspiroval 
Karel Václav Rais ve svém románu 
Zapadlí vlastenci. Ve zrekonstruo-
vaném a zmodernizovaném muzeu 
lze shlédnout například ukázku prá-
ce na tkalcovských stavech, děti jis-
tě zaujme pohyblivý betlém. Jedna 
z expozic muzea je věnována také 
významné Krkonošské houslařské 

škole. Věděli jste, že Paseky nad 
Jizerou byly a jsou kolébkou hou-
slařství?

Lesnická naučná stezka 
U Mlejna, Martinice 
v Krkonoších
Nachází se na Jilemnicku, v oblasti 
martinických rybníků, pod vrchem 
Bransko. Motto stezky: „Les je ost-
rovem života v člověkem využíva-
né krajině“ je výmluvné. Přibližu-
je, jak významnou roli pro vývoj 
zdejších lesů hráli jejich majitelé  
a správci.
Od hraběte Harracha až po sou-
časné Lesy České republiky, s. p., 

které lesní pozemky převzaly do 
své správy v roce 1992. 
Vychází z místa nedaleko od roube-
né stavby tzv. Martinického mlýna. 
Měří necelé 2 km, má 7 zastávek, 
mnoho pěkných míst k odpočin-
ku a romantických zákoutí. Ideál-
ní na odpolední procházku s dět-
mi, dá se projet i na kole. 

Lesnická a myslivecká 
expozice Šindelka, 
Harrachov
V budově, která je v Harrachově 
známá jako Šindelka, se od počát-
ku 19. století vyráběla střešní kry-
tina – šindel. Dnes je žulový dům 
jako jedna z expozic Krkonošských 

muzeí otevřen každému, koho 
zajímá les a jeho obyvatelé. Pro-
stor přezimovací obůrky, kde se 
kolem krmelce s různými druhy 
krmení sešlo několik lesních zví-
řátek, se bude líbit hlavně dětem. 
Dokáží přiřadit všechny stopy jejich 
majitelům?
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Poznejte staré 
krkonošské cesty 
Buďárku, Planýrku, Žížalu 
anebo Mrtvici
V názvech cest se odráží historie 
kraje i příběhy místních lidí, kteří po 
nich dlouhá léta chodívali. Za sta-
rých šetrných časů byly nejpříhod-
nějšími cestami ty nejkratší. Co na 
tom, že se šplhaly i do strání! Však 
dodnes v Krkonoších platí „přes-
kopcové“ míry – po silnici je to kilo-
metrů šest, přes kopec čtyři. A tak 
vzhůru Pasekami nad Jizerou stou-
pá Buďárka, kterou rokytničtí buda-
ři nosívali máslo a sýry na trhy až 
„do Němec“. Nejstaršími pasec-
kými osadami ji křižuje Planýrka. 
Z údolí řeky Jizery do Bratroucho-
va se kroutí Žížala, po které vyvezl 
vůz s koněm dokonce i orchestrion. 
Z Víchovské Lhoty do Poniklé špl-
há strmá „funusnická“ cesta Mrtvi-
ce. Od Benecka se roklemi, loukami 
a podél potoka Cedronu vine tkal-
covská Bátovka. 
Cesty vedou kolem památných stro-
mů, skal a studánek, potoků a řek, 
kostelíků a hospod. 

Buďárku, přímou cestu paseckými 
stráněmi, projdete od Jizery téměř 
k Rejdicím na pomezí Jizerských 
hor. Zastavit lze v centru Pasek 
nad Jizerou u Památníku zapad-
lých vlastenců, u kostelíka svatého 
Václava i u novodobého pomníku 
svatého Bartoloměje, patrona jed-
né z místních chalup. 
Nevynechejte hospodu Na Perlíčku 
(zvanou PRDEK) s dalekými výhle-
dy na celé západní Krkonoše. Nejen 
že tu pořádají jedinečné mistrovství 
světa v čamburíně, ale také čepují 
své výborné pivo – Prdecký Perlík.

Turistické 
pochody
Pokud jste rádi v kolektivu turistů, 
vybrali jsme pro vás tipy na orga-
nizované výšlapy 

n	Po stopách řídícího učitele  
Jana Buchara (Jilemnice), 
ic.mestojilemnice.cz

n	Pochod Karla Klíče,  
Pochod podzimní přírodou 
Podkrkonoší (Hostinné), 
hostinne.info

n Výstup na Žalý z Jilemnice 
a Vrchlabí (Benecko),  
benecko.info

n Krakonošova 100 (Vrchlabí), 
mestovrchlabi.cz, krkonose.eu

n Výstup Lánovských na Sněžku 
přes tři vrcholy (Lánov), lanov.cz

n Za poklady Krkonoš,  
Po stopách krkonošských 
ledovců apod. (Vrchlabí – 
Správa KRNAP), krnap.cz

n Pouť sv. Vavřince  
(Pec pod Sněžkou),  
veselyvylet.cz, turistapec.cz

n Krakonošovy toulky  
(Horní Malá Úpa), malaupa.cz

n Mladobucká padesátka  
(Mladé Buky),  
obecmladebuky.cz

n Vandr přes Vraní hory (Žacléř)  
infocentrum-zacler.cz

Podrobnější informace o termínech 
pochodů a organizaci celé akce 
naleznete vždy na souvisejících 
webových stránkách nebo vám je 
ochotně sdělí pracovníci krkonoš-
ských informačníchcenter.
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Hrobka sv. Kříže Horní Branná

Zřícenina hradu Břecštejn

Lesnická naučná stezka U Mlejna

Přírodní park Hrádeček

Dům Bohumila Hanče, Jilemnice

Gablenzův monument

Hadí stezkou 
k vyhlídce, Rudník
Klikatá, necelý jeden kilometr dlou-
há Hadí stezka, strmě stoupající 
od Obecního úřadu v Rudníku na 
Soví vrch, nabízí neobvyklé výhledy 
na část této obce a přilehlé podhů-
ří pod Černou horou. Po cestě se 
nabízí posezení na ručně vyřezá-
vaných lavičkách. Z Hadí vyhlídky 
v závěru stezky (478 m n. m.) lze 
pokračovat buď směrem na Rud-
ník – Leopoldov nebo k Červené 
výšině, odkud vede modrá turis-
tická značka do Hostinného nebo 
přes Vlčice do Trutnova. Historický 
chodník Hadí stezka byl zřízen pard-
tou místních nadšenců a s podpo-
rou obce Rudník v r. 2013. 

Vyhlídka U Křížku 
v Rudníku
Kromě Hadí vyhlídky nabízí krás-
né rozhledy také vyhlídkové místo 
zvané U Křížku na návrší Pastvina 
(502 m n. m.). Svůj název odvozu-
je od kamenného kříže z 19. sto-
letí, který byl v r. 2013 obnoven. 
Přístupová cesta vede ke Křížku 
opět od Obecního úřadu v Rudní-
ku. Na místě samém je i zastřeše-
né posezení, ohniště a infotabule 
s místní pověstí.

Víchovská  
stezka  
za Kavánovými 
obrazy, Víchová  
nad Jizerou
Projděte se po místech, kde tvo-
řil svá krásná díla malíř František 
Kaván. 
Naučná stezka vás na dvanác-
ti kilometrech a na třinácti infor-
mačních panelech seznámí jak 
s historií, tak i zajímavostmi obce 
Víchová nad Jizerou. Malebná 
krajina, klidné podhorské cesty 
a impozantní výhledy na západ-
ní Krkonoše vás uchvátí zrovna 
tak, jako kdysi předního českého 
krajináře Františka Kavána. Stez-
ku můžete projít pěšky i projet na  
kole. 

Výlety pod horami
Neopomínejte při svém putování po Krkonoších jejich podhůří. Podkr-
konošské cesty lákají k nenáročným výletům a nabízejí zase úplně jiné 
výhledy. Davy turistů tu nepotkáte. Zato si užijete klid, bublání potůčků 
a šumění lesa. Nebo se projdete po městech, jejichž památky i osob-
nosti se zapsaly do historie regionu.

Přírodní park Hrádeček, Mladé Buky
Lehká procházka přírodně cen-
ným územím, na kterém se dosud 
nacházejí původní lesní porosty 
a které je neodmyslitelně spjato se 
jménem Václava Havla. To je výlet 
přírodním parkem Hrádeček. 
Auto můžete zaparkovat u Grund 
Resortu Mladé Buky. Zde se napojí-
te na naučnou stezku Okolo Pekel-
ského vrchu, která vás přírodním 
parkem provede. Trasa zavede 

do malé vísky Hrádeček. Čítá asi 
6 domů, jeden z nich, čp 21, je 
neodmyslitelně spjat s Václavem 
Havlem. Právě sem se uchýlil do 
vnitřního exilu z Prahy, zde tvo-
řil a pořádal soukromé „kulturní 
akce“. Ves Hrádeček leží pod zří-
ceninou hradu Břecštejn. Nevelký 
hrad byl vystavěn na strmé skále 
již ve 14. století. Dnes z něj zbyly 
pouze obvodové zdi, které si může-
te prohlédnout i „prolézt“. 

Po stopách  
bitvy u Trutnova 27. 6. 1866, Trutnov
Ten památný červnový den se 
pro mnohé vojáky proměnilo oko-
lí Trutnova doslova v peklo. Do bit-
vy jich vyrazilo více než 60 tisíc. 
Kolik jich padlo, bylo zraněných, 
vyděšených…? Místy bojů vás proy-
vede a na tyto a mnohé další otáz-
ky odpoví naučná stezka Den bit-
vy u Trutnova.
Během prohlídky navštívíte mís-
ta významných bojů, přečtete 
si o osobnostech zde padlých 
a pohřbených, prohlédnete kapli sv. 
Jana Křtitele na Janském vršku, kde 
probíhaly mimořádně urputné boje. 
Dojdete k památníku generála Lud-
wiga Gablenze, který velel vítězným 
rakouským vojskům. Možná až tady 
se dozvíte, že bitva u Trutnova byla 
jedinou bitvou celé prusko-rakous-
ké války v roce 1866, ve které zvítě-
zili Rakušané. Generál Gablenz zde 
nepadl, na vlastní přání je tady ale 
pochovaný. Památník slouží sou-
časně jako rozhledna, na niž může-
te v rámci procházky rovněž zdar-
ma vystoupat. 
Pokud vás jen trochu zajímá vojen-
ská historie, využijte jedinečné 

možnosti a projděte se bojištěm 
pod vedením průvodce v dobové 
uniformě! Během července a srpna 
pro vás Turistické informační cen-
trum Trutnov ve vybrané pondělky 
připravuje komentované procházky 
po naučné stezce Po stopách bitvy 
u Trutnova 27. 6. 1866.
Pro konkrétní termíny sledujte web 
ictrutnov.cz.

Navštivte harrachovské rybníčky 
a naučnou stezku Rybárna, Harrachov
Mezi soutokem Milmice a Mumlavy 
u jihozápadního okraje Harrachova 
se na lesních pozemcích v členitém 
skalnatém terénu nachází dva his-
torické a jeden nový rybník. 
Najdete je na konci naučné stezky 
Rybárna, na kterou se vydejte od 
bývalého lesního učiliště v Anen-
ském údolí. Rybníčky byly založe-
ny v roce 1873 hrabětem Janem 

Nepomukem z Harrachu k chovu 
pstruhů. Rybárna na Novém světe 
ročně vypouštěla i více než 100 tisíc 
pstruhů. V roce 2019 vedení měs-
ta rozhodlo o revitalizaci rybníč-
ků a jejich okolí. Současnou hlav-
ní funkcí rybníčků je zadržování 
vody v krajině, ale potěší také vaše  
oko. 

Z podkladů Lucie Novákové

Do Horní Branné a Martinic v Krkonoších
Vydejte se po stopách Harrachů 
i J. A. Komenského, poznejte „Život 
pod horami“ i nejvýše položenou 
železniční stanici v Krkonoších.
Pohodovou vycházku začněte 
u hornobrannského zámku. V jeho 
krásných podzemních prostorách 
doporučujeme navštívit interak-
tivní expozici Život pod horami 
(pozor – je přístupná individuálně 
pouze po předchozí domluvě na 
tel. 734 722 632). Projděte se are-
álem zámku až k Hrobce sv. Kříže, 
v jejíž podzemní kryptě jsou ulo-
ženy ostatky členů harrachovské-
ho rodu. Máte-li zájem o prohlíd-
ku Hrobky s výkladem, je třeba se 
opět telefonicky objednat na výše 
uvedeném čísle. 
Naproti hrobce nechal vystavět 
hrabě Alois Harrachovský špib-
tál, kde bylo doživotně zaopatřea-

no dvanáct zestárlých hraběcích  
služebníků. 
Od zámku pokračujte po červe-
né „zámecké“ cestě směrem na 
Martinice v Krkonoších. Dove-
de vás k Lesnické naučné stez-
ce U Mlejna. 
Cílem výletu je Železniční stani-
ce Martinice v Krkonoších, ze kteo-
ré se zpět na start výletu můžete 
vrátit vlakem. 

Jilemnice známá neznámá
Poznejte Jilemnici, kolébku lyžová-
ní, historické město i rodiště Jaro-
slava Havlíčka a Bohumila Han-
če. Naučná stezka vás provede 
po nejzajímavějších místech měs-
ta a nabídne výhledy na Krkonoše 
i jejich podhůří. 
V srdci města zhlédnete radnici, 
barokní sousoší sv. Kříže a sousoší 
Panny Marie pocházející z dílny M. 
B. Brauna. Uprostřed náměstí šumí 
voda v empírové kašně. Odtud po 
žluté stezce dojdete k rodnému 
domu spisovatele Jaroslava Havlíč-
ka. Dále pokračujete do Hrabačova 
k domku, kde žil známý krkonošský 
lyžař Bohumil Hanč. Seznámíte se 
s kapličkou sv. Anny a vyhlídkou na 
Kozinci, kde jsou daleké rozhledy 
na široké panorama hor a podhů-
ří. Pohledy na krkonošské hřebeny 
(Kotel, Krkonoš, Žalý s rozhlednou) 
jsou nezapomenutelné. 
Krkonošské muzeum v budově 
Zámku vám přiblíží dobu hraběte 
Jana Harracha, který se zasloužil 

o komplexní rozvoj regionu. Přileh-
lá budova Pivovaru zase povypráví 
o historii českého lyžování. Minout 
byste neměli ani Zvědavou uličku – 
ojedinělý soubor roubených domů 
z konce 18. století. 

Celá trasa je velmi podrobně zpra-
cována v tištěné podobě v propa-
gačním materiálu, který získáte 
v Informačním středisku v Jilem-
nici.

Na Královecký Špičák, Bernartice
Příjemný čtyřhodinový výlet po 
místech, kde si kouzelné přírody 
užijete plnými doušky. Na modrou 
turistickou trasu se napojte v Ber-
narticích. Cesta přes krásné louky, 
které ještě po zimě odpočívají, vás 
dovede až na hranici lesa, odkud 
budete pokračovat po cyklotrase 

Traverz Vraních hor až na úbočí 
Špičáku. Odtud vás čeká náročněj-
ší stoupání na vrchol Královecký 
Špičák. Kouzelná vyhlídka na Žac-
léř i krkonošské hřebeny a příjem-
né odpočinkové místo bude odmě-
nou. Zpět do Bernartic se vrátíte po  
cyklostezce. 

Dílo Františka Kavá-
na si prohlédněte 
v galerii Krkonošské-

ho muzea v Jilemnici.
kmjilemnice.cz
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Pramen Labe

Labská stezka

Pumptrack Hostinné

Trutnov Trails

n	Časy příjezdů a odjezdů auto-
busů nejsou orientační. Stává 
se však, že při větším počtu cyk-
listů trvá nakládání kol déle, a tak 
se odjezd ze zastávky pozdrží. 
Autobusy na přestupových mís-
tech na sebe čekají.

n	Krkonošské cyklobusy přepra-
vují elektrokola, ale podmínkou 
je odmontování baterie. Kolo si 
musí cyklista naložit sám. 

n	Podrobnosti a jízdní řády cyklo-
busů získáte v krkonošských turi-
stických informačních centrech 
a na webu krkonose.eu/krko-
nosske-cyklobusy

Poznejte Krkonoše ze sedla kola
Přestože jsou nejvyšší české hory členité, cykloturistika tu má zelenou. 
Území Krkonoš včetně podhůří je protkáno cca 900 km značených cyk-
lotras. Terény jsou vhodné jak pro zdatné sportovce a bikery, tak pro 
rodinnou rekreační jízdu. Právě cyklotrasy vedoucí do podhůří, mimo 
hřebenové části Krkonošského národního parku, nabídnou nádherné 
rozhledy na panorama hor. Až tak se při jízdě neunavíte a můžete vzít 
s sebou dítka. Prohlédnete si podkrkonošské roubenky, malebné vesnič-
ky a tichá zákoutí, která čekají na vaši návštěvu prožitou „ze sedla kola“.

Vše o cyklistice v Krkonoších 
krkonose.eu/cyklistika-v-krkonosich

Na hřebeny vás vyvezou Krkonošské cyklobusy a lanovky
Cyklobusy v provozu  
od 28. května do 29. září 2022

Pro snazší zvládnutí horského teré-
nu křižují region Krkonošské cyklo-
busy. Otevírají nečekané možnosti, 
jak si užít cykloturistiku v horských 
partiích nebo naopak naplánovat 
výlety i do jejich podhůří. Cyklobusy 

přepravují cykloturisty, kola i pěší. 
Pravidelné linky projíždí z Harra-
chova na Pomezní boudy a zpět. 
Na páteřní linky pak navazuje síť 
spojů směřujících do dalších míst. 
Doslova až na vrcholy hor vás i vaše 
kola či kočárky vyvezou také lanov-
ky s letním provozem. 

krkonose.eu/lanove-drahy 

Více než šest desítek 
zpracovaných tipů na 

cyklovýlety nabízí ofi-
ciální turistické webové strán-
ky krkonose.eu. Každý výlet je 
zanesen do mapy, je k němu 
přiložen gpx soubor ke stažení 
a je uvedena délka trasy i typ 
povrchu.

Labská stezka – Na kole z Krkonoš 
podél Labe k Severnímu moři 
Řeka Labe je jedním z velkých pokladů, které se zrodily na území Krko-
noš. Jako stříbrná a životodárná nit se vine horskými oblastmi i nížinou. 
Připojte se k tomuto veletoku na jeho pouti a nechte ho být vaším prů-
vodcem při projížďkách českou i německou krajinou. 

Není pramen jako pramen
Nejdelší česká řeka začíná svou 
více než tisíc kilometrů dlouhou 
pouť na Labské louce. V nadmoř-
ské výšce 1 387 metrů je symbolic-
ký pramen upraven betonovou kru-
hovou studánkou (faktický pramen 
řeky leží o několik set metrů výš 

ve svahu). Okolí studánky od roku 
1968 zdobí zídka, do níž je vsaze-
no 26 znaků měst, jimiž Labe proté-
ká na své cestě z Krkonoš do Ham-
burku a Severního moře. Autorem 
plastik je mistr Jiří Škopek. 

Na kole po břehu řeky
Neobyčejné cykloturistické puto-
vání na Labské stezce podél Labe 
patří k nejpůvabnějším a nejroz-
manitějším dálkovým cyklotrasám 

v Evropě. Zdatnější cykloturisté 
mohou absolvovat náročnější tra-
sy vedoucí po veřejných komuni-
kacích od města k městu, kterými 
Labe protéká.

Labská stezka nenudí
Značená dálková cyklotrasa, nesou-
cí označení 2 – Labská stezka, se 
klikatí v celkové délce cca 1 300 km 
podél jedné z nejkrásnějších evrop-
ských řek. Provede cykloturis-
ty téměř od pramene Labe přes 
Benecko v Krkonoších do Podkrko-
noší, přes krajské metropole, Čes-
ké středohoří do Českého i Saské-
ho Švýcarska, na česko-německé 

hranice, odtud pokračuje napříč 
středním Německem, aby svoji pouť 
zakončila v přístavu Cuxhaven, kde 
se Labe vlévá do Severního moře. 
www.labska-stezka.cz

Zábava a adrenalin na kole
Rozpumpujte kolo v boulích pumptracku
Pumpujícím pohybem na kole nahoru a dolů můžete projet originální 
tracky v Rudníku, Hostinném, Vrchlabí, Mladých Bukách, Harrachově 
nebo ve Špindlerově Mlýně.

Krkonošská Bajkovna
Ve Špindlerově Mlýně vyrostl 
v roce 2021 nový pumptrack Krko-
nošská Bajkovna. Představuje roz-
šíření sportovních příležitostí pro 
mladší i starší děti, mládež, spor-
tovní oddíly, ale i dospělé zájemce. 
Plocha není oplocena, dráha je ote-
vřená, přístupná veřejnosti. Obslu-
ha koordinuje její vytížení. Mladí 
cyklisti ztrácí prvotní ostych, starší 
se snaží zajíždět co nejlepší časy. 
Do dráhy se vydávají i rodiče, kteří 
testují své schopnosti. Pumptrack 
je pro každého. krkonosskabaj-
kovna.cz

Bike parky pro zdatné 
Dráhy a tratě pro bikery a milovníky 
adrenalinového sportu jsou vybudo-
vány převážně v areálech krkonoš-
ských lyžařských středisek. Najdete 
v nich trasy pro Freeride i Downhill.

Singletrail nebo  
singletrack? Je mezi nimi 
rozdíl?
Dle wikipedie není! Obě slova ozna-
čují typ přírodní nebo přírodě blíz-
ké sportovní trasy, určené pro 
horské kolo a šířkou odpovídající 
šířce jednoho kola (odtud anglic-
ký název single, jednoduchý a tra-
il či track, stezka). Jedná se o důmyslně navrže-

nou síť lesních terénních stezek 
pro cyklisty, které jsou budová-
ny a udržovány dle přesných pra-
videl s maximálním ohledem na 
okolní přírodu. Stezky jsou jed-
nosměrné, většinou barvami roz-
dělené podle obtížnosti, podob-
ně jako sjezdovky. Jsou „hravé“ 
a přesto bezpečné. Podle výkon-
nosti si může cyklista zvolit z růz-
ných délek okruhu. Na své si přijde 
jak úplný začátečník, tak zkušený  
jezdec. 

Sportovní singl traily 
blízké přírodě

Zvlněná krajina předhůří nejvyš-
ších českých hor, příroda s balva-
ny, cesty v nádherných lesích jsou 
pro podhorskou cyklistiku ideální. 
A traily nejsou jen pro technicky 
extra vybavené bikery. 
Přírodní singl traily různých obtíž-
ností projedete v lokalitě Čížkových 

kamenů a Jestřebích hor u Trut-
nova. Tzv. Trutnov Trails je síť jed-
nosměrných terénních stezek pro 
horská kola různých obtížností. 
Jsou navrženy tak, aby byly zajíma-
vé pro všechny kategorie bikerů od 
začátečníků až po experty.

Např. Kozí trail zvládnou i méně 
zdatní jezdci. Na těžším „Modříno-
vém“ mají složitější pasáže "dám-
skou" variantu. Sjezdově laděný trail 
„Pod jeskyňkou“, začínající zdolá-
ním historického schodiště a po 
necelých 2 km ústící na historicky 
dlážděné Spodní Panské cestě, už 
určitou dovednost vyžaduje. „Flou-
tek“ od slova flow, znamená, že na 
něm prakticky není potřeba brzdit.
trutnovtrails.cz

Cyklovýzva Špindlerovka 
Po úspěšném loňském roční-
ku je i pro letošní léto napláno-
vána Cyklovýzva na Špindlerov-
ku 2022. Probíhá od července 
do konce září. Podmínkou účas-
ti je vyplnit registrační formulář 
na webu mestospindleruvmlyn.
cz, vyjet na kole ke Špindlerově 
boudě, vyfotit se v cílových mís-
tech s kolem, poslat fotku na 
e-mail noskova@touristboard.
cz (kvůli ověření) a sdílet ji for-
mou označení @mestospindle-
ruvmlyn a #cyklovýzvaŠpin-
dlerovka na Instagramu nebo  
Facebooku.

Kde hledat  
cykloinspiraci? 
Brožurka Krkonoše na kole 
Brožura obsahuje orientační mapy, 
výškové profily, značení, seznam 
lanovek s letním provozem i kon-
takty na pomoc v nouzi. Sou-
částí jsou QR kódy, odkazující na 
mapy.cz s detailním vyznačením 
trasy. Stačí načíst mapu do mobi-
lu a můžete vyrazit. Všechny výle-
ty jsme pro vás na vlastní nohy 
vyzkoušeli, krátká videa z tras 
najdete na našem YouTube kaná-
le Krkonoše Svazek. 
Brožurku získáte zdarma v krko-
nošských informačních centrech.

Benecko má  
originální singltrek! 

1 300 metrů dlouhý 
okruh lehké obtížnosti je ide-
ální pro děti. Malý okruh singl-
treku, najdete v lesíku za hři-
štěm Hančova sportovního 
klubu. Jeho nástupní místo je 
přímo z parkoviště P3 na roz-
cestí, na silnici mezi hotelem 
Kubát a zatáčkou u Bellevue. 
Více na webu benecko.info/
leto/singltrek-benecko/
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Proč být členem Fondu cestovního ruchu Krkonoše?
I na prahu třetího desetiletí činnosti cer-
tifikované destinační společnosti Svazek 
Krkonoše, založené v roce 2000, platí hlav-
ní motto společné propagace turistického 
regionu Krkonoše: zajistit společný postup 
při péči o trvale udržitelný rozvoj turistické-
ho regionu. Hlavní myšlenkou je fungující 
systém společné propagace, celokrkonoš-
ské projekty, prezentace na veletrzích doma 
i v zahraničí a s tím spojené financování. 

Každý, kdo se podílí na tvorbě Fondu, pomá-
há k realizaci projektů na podporu cestov-
ního ruchu (Krkonošské cyklobusy, Krko-
noše – lyžařský běžecký ráj, Krkonoše ze 
sedla kola), či uvádí do života produkty jako 
například Krkonošská pivní stezka, Pojizer-
ský Pacifik. Fondem je nejčastěji zajišťová-
na nezbytná finanční spoluúčast na gran-
tech a dotacích, ze kterých jsou aktivity 
převážně financovány.

1–47

Členové Fondu cestovního ruchu Krkonoše
  1 Horský hotel Friesovy boudy, Strážné www.friesovyboudy.cz 
  2 Golf Club U Hrádečku s.r.o., Mladé Buky www.grundresort.cz 
  3 Horský hotel Tetřeví boudy Krkonoše s.r.o., Dolní Dvůr www.tetreviboudy.com 
  4 KAD spol. s r.o., Vrchlabí www.kad.cz 
  5 MEGA PLUS s.r.o., Janské Lázně www.skiresort.cz 
  6 MELIDA a.s., Skiareál Špindlerův Mlýn www.skiareal.cz
  7 Sportovní areál Harrachov a.s., Harrachov  www.skiareal.com 
  8 Rautis, a.s., Poniklá www.rautis.cz
  9 Regata Čechy a.s. – Hotel Horizont, Pec p.Sn. www.hotelhorizont.cz
10 Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu www.benecko.info 
 na Benecku a okolí, z.s.
11 Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu www.rokytnice.com/sdruzeni  
 v Rokytnici nad Jizerou
12 SKiMU a.s., Ski areál Malá Úpa www.skimu.cz
13 Služby Vítkovice, s.r.o., Vítkovice v Krkonoších www.skialdrov.cz
14 Snowhill a.s., Vrchlabí www.snowhill.cz
15 Spartak Rokytnice, a.s., Rokytnice nad Jizerou www.skiroky.cz
16 Stezka korunami stromů Krkonoše s.r.o., Jan.Lázně www.stezkakrkonose.cz
17 Středisko služeb Benecko s.r.o., Skiareál Benecko www.benecko.info
18  Resort Sv. František - Erlebachova a Josefova www.erlebachovabouda.cz 
 bouda, Špindlerův Mlýn
19 Turistické informační centrum Trutnov www.ictrutnov.cz
20 Wellness hotel Skalka, Benecko www.skalkabenecko.cz
21 Harmony Club Hotel a.s., Špindlerův Mlýn  www.harmonyclub.cz
22 Areál U Čápa, Příchovice www.ucapa.eu
23 Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p. www.janskelazne.com
24 Pivovar Trautenberk, a.s., Malá Úpa www.pivovartrautenberk.cz
25 iQLANDIA, o.p.s., Liberec www.iqlandia.cz
26 Outdoor plus s.r.o., Penzion Koniklec, Jestřabí v Krk. penzionkoniklec.webnode.cz
27 SK Development, a.s., Chata Hradečanka www.hradecanka.cz
28 MAPAB s.r.o., Hotel Horní Pramen, Špindlerův Mlýn www.hornipramen.cz
29 1. Bobová a.s, Špindlerův Mlýn, Harrachov www.bobovka.cz
30 Apartmán Flora, Benecko www.ubytovani.benecko.com
31 Hendrych & synové s.r.o., rodinný pivovar, Vrchlabí www.pivohendrych.cz 
32 Apartmán Bára, Černý Důl  www.apartmancernydul.cz
33 Pension Bílý Hořec, Lánov www.bilyhoreclanov.cz
34 MK3, a.s., Apartmány Hladíkova Výšina, Rudník  www.ubytovanicernahora.cz
35 Vavřinec group s.r.o., Aparthotel Svatý Vavřinec, Pec www.svatyvavrinec.cz
36 SUPER SPORT spol. s r.o., Pecký pivovar, Pec p.Sn. www.peckypivovar.cz
37 Vyhlídka Janské Lázně s.r.o., Janské Lázně www.vyhlidkahotel.cz
38 JURIKOL, a.s., Horská chata Portášky, Velká Úpa  www.portasky.cz
39 Hotel Pivovarská bašta, Vrchlabí www.pivovarskabasta.cz
40 Labská spol. s r.o., Vítkovice v Krkonoších www.labskabouda.cz
41 R & B Mědílek s.r.o., Zdravá lahev, Žacléř www.zdravalahev.cz
42 TOURWAY, s.r.o., Apartmány IT CENTRUM Vrchlabí www.apartmany-vrchlabi.cz
43 Sklárna a Minipivovar Novosad & Syn s.r.o. Harrachov www.sklarnaharrachov.cz
44 Yellow Point, spol. s r.o., Špindlerův Mlýn www.yellow-point.cz
45 Informační centrum SPINDL.INFO, Špindlerův Mlýn www.spindleruv-mlyn.com
46 Orea Resort Sklář, Harrachov  www.resortsklar.cz
47 Ilex design s.r.o., Penzion Pivovar, Rudník  www.pivovarrudnik.cz
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Najdete v článcích tohoto vydání  
Krkonošské sezony

n   1 Mužské kameny
n   2 Velký rybník/Wielki Staw
n   3 Sněžné jámy
n   4 Kotlový vodopád na Černohorském potoce
n   5 Dvorský les
n   6 Stará Bucharova cesta
n   7 Pomezní boudy
n   8 Buďárka
n   9 Mumlavský vodopád 
n   10 Šindelka
n   11 Zřícenina hradu Břectštejn
n   12 Hrobka sv. kříže
n   13 Gablenzův monument
n   14 Dům Bohumila Hanče
n   15 Pramen Labe
n   16 Pumptrack Hostinné
n   17 Trutnov Trails
n   18 Kaplička sv. Františka
n   19   Farmapark Muchomůrka
n   20 Rozhledna U borovice
n   21 Pohádková stezka
n   22 Železniční muzeum Martinice v Krkonoších
n   23 Výhled od sochy sv. Josefa
n   24 Výhled od Friesových bud
n   25 Houpačka Břízka
n   26 Galerie draka
n   27 Bobová dráha Špindlerův Mlýn
n   28 Sklárna Novosad&Syn
n   29 Rautis
n   30 Hlídka na Stráži
n   31 Památník obětem hor
n   32 Petrova bouda
n   33 Poesiomat
n   34 Muzeum lyžování Dolní Branná
n   35 Limobar 
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Z razítkovacích míst 
VYBÍRÁME

Zažijte s dětmi dobrodružné putování v Krakono-
šově revíru. Pohádkovou krajinou Krkonoš vás pro-
vede Krakonoš se svými pomocníky. Navštívíte 
zvířátka, projdete hravé naučné stezky, užijete si 
zábavu na trampolínách a dobrodružných hřiš-
tích, poznáte zajímavá místa našich hor. A navíc 
můžete soutěžit o prima ceny. 
Do světa Pohádkových Krkonoš vstupte přes 
nové webové stránky pohadkove.krkonose.eu. 
Otevřou vám barevné zážitky a provedou vás 
všemi aktivitami projektu.

Razítkovací hra
Na rodinnou dovolenou se vybav-
te hravým průvodcem Pohádkové 
Krkonoše. Malovaná brožurka vás 

provede 30 místy, na kterých může-
te za návštěvu získat razítko. Záro-
veň vám poradí, co dalšího v místě 

navštívit nebo nabídne 
alternativu při špatném počasí. Hry 
a kvízy zabaví děti cestou nebo při 
čekání na oběd. Razítka si otisknou 
přímo do brožurky a ještě si mohou 
zasoutěžit. 

Odměny za razítka
n Za 3 nasbíraná razítka získají 

krkonošské omalovánky nebo 
pexeso, 

n  Za 5 razítek na ně čeká perlič-
ková ozdoba od firmy Rautis, 

n Za 10 razítek dostanou ZDRA-
VOU LAHEV – skvělého parťá-
ka na další dobrodružství. 

Hravá brožurka 
Brožurku Pohádkové 
Krkonoše pořídíte na kaž-
dém z 30 razítkovacích 
míst nebo na pultech spo-
lupracujících informačních 
center v Krkonoších za 
70 Kč. 

Razítkovací hru Pohádko-
vé Krkonoše můžete s dětmi 
hrát vždy od května do října. 
Záleží na vás, jak moc pilní 
budete a kolik míst navštíví-
te. Pokud nestihnete nasbí-

rat dostatečný počet razítek pro 
vytouženou odměnu, nevadí. Bro-
žurku si uschovejte a pokračujte 
ve sbírání další rok.
Pohádky v Krkonoších provází 
nejenom dětské návštěvníky v prů-
běhu celé sezony. Jak uvedla Ale-
na Cejnarová, manažerka Desti-
nační společnosti pro turistickou 
oblast Krkonoše, Krkonoše – sva-
zek měst a obcí: „Hravá brožurka 
s krásnými ilustracemi je průvod-
cem nejedné rodině putující po nej-
vyšších českých horách. Máme 

radost, že se projekt líbí a sezonu 
s pohádkami, inspirovanými dílem 
spisovatelky Marie Kubátové i spi-
sovatelky a scénáristky Boženy 
Šimkové, můžeme opět nabídnout 
všem dětem.“ 

Co projekt Pohádkové 
Krkonoše zahrnuje?
„Hlavní aktivitou je razítkovací hra, 
motivačně shrnutá v malované hra-
vé brožurce. Ta obsahuje 30 tipů na 
prima rodinné výlety, na kterých děti 
získají razítko. Za 3, 5 a 10 razítek 
jim náleží hezká odměna od Kra-
konoše,“ charakterizuje A. Cejna-
rová a doplňuje: „Projekt v tomto 
rozsahu je možné realizovat díky 
skvělým partnerům v území, kteří 
se starají o kontaktní razítkovací 

místa a nádherné ceny pro děti. 
Bez jejich zodpovědného a laska-
vého přístupu bychom se neobe-
šli. Ochotně „otevírají dveře“, přija-
li projekt za svůj a představují ho 
návštěvníkům s nadšením.“ 

V roce 2021 bylo téměř 
pětkrát více rozdaných 
cen než v roce 2020. 
Překonají úspěšní 
soutěžící skóre i letos?
Díky soutěžní motivaci bylo vlo-
ni rozdáno 1 416 cen. Poděková-
ní za spolupráci patří všem part-
nerům. Například ZDRAVÁ LAHEV 
s Krakonošem od firmy R&B Mědí-
lek se dostala k celkem 299 novým 
majitelům. Krásné perličkové ozdo-
bičky firmy Rautis Poniklá ozdo-
bily 485 vánočních stromečků po 
celé republice. 

Vyhrajte vouchery 
v hodnotě 3.333 Kč
Pokud se vám podaří do konce říj-
na 2022 nasbírat 10 razítek, bude-
te zařazeni do soutěže o dva vou-
chery v hodnotě 3 333 Kč na služby 
v Resortu sv. František ve Špin-
dlerově Mlýně.

Místo č. 17 – Kaplička sv. 
Františka, Špindlerův Mlýn
Kaplička stojí u Erlebachovy bou-
dy, blízko Špindlerovy boudy, kam 
jezdí pravidelné autobusové spoje-
ní ze Špindlerova Mlýna. Nechte se 
s dětmi vyvézt na hřebeny, prohléd-
něte si kapličku a vodní prvky před 
Erlebachovou boudou. Podívejte se 
na kozy, ovce či koně, kteří tu spá-
sají krkonošské louky. A pak vyraz-
te třeba směrem k Moravské bou-
dě na naučnou stezku Krkonošská 
zvířátka. Sv. František, po kterém 
je kaplička pojmenována, by z vás 
měl radost! Vždyť je patronem zví-
řat, přírody a ekologie. 
www.erlebachovabouda.cz 

Kam pro další razítka v blízkosti 
kapličky? Místo č. 18: Meďánkovo 

hřiště, Medvědín n Místo č. 19: Mly-
nářovy toulky, Špindlerův Mlýn

Místo č. 4 – Rozhledna 
U borovice, Roprachtice
Umí už vaše děti počítat do 70? 
Přesně tolik schodů totiž vede až 
na vrchol rozhledny U borovice. 

Vyzkoušejte je z počtů i fyzické 
zdatnosti. Zvládnou je vyjít úplně 
sami? Za odměnu vás všechny na 
vrcholu čeká dřevěný ochoz, ze kte-
rého je krásný výhled široko dale-
ko. Zkusíte poznat některý z kopců, 
na které dohlédnete? Třeba Ještěd, 
Kozí hřbety nebo Benecko? 

18 metrů vysokou kamennou roz-
hlednu nechal pro radost sobě i dru-
hým postavit pan František Hubař. 
Když budete mít štěstí, tak ho na 
pokladně potkáte. Rád vás s pou-
tavým výkladem provede také vlast-
ní unikátní výstavou psacích strojů. 
www.uborovice.cz 

Kam pro další razítka v blízkos-
ti rozhledny? Místo č. 3: Památník 
zapadlých vlastenců, Paseky nad 
Jizerou n Místo č. 5: K Márinko-
vu kříži s medvědem, Vysoké nad 
Jizerou n Místo č. 7: Třpytivá krá-
sa, Poniklá

Místo č. 25  – Farmapark 
Muchomůrka, Svoboda 
nad Úpou
Pojďte si užít dobrodružství mezi 
zvířátky na Farmaparku Mucho-

můrka. Kozy a kůzlátka, slepičky, 
králíčci i ovečky vás přivítají už na 
cestě a budou běhat mezi vámi 
a pozorovat děti při hraní florbalu, 
ježdění na klouzačce nebo stavění 
hradů z písku. 
Jen pozor na svačiny – kozy str-
čí svojí mlsnou tlamičku klidně 
i dětem do batůžku, když z něj bude 
vonět nějaká ta dobrá svačina! 
farmapark-muchomurka.cz

Kam pro další razítka v blízkosti 
Farmaparku? Místo č. 22: Stezka 
korunami stromů Krkonoše, Jan-
ské Lázně n Místo č. 23: Dětské 
hřiště Kabinka, Černá hora n Mís-
to č. 24: Výstava Do Krakonošova, 
Svoboda nad Úpou n Místo č. 26: 
DOTEK, Horní Maršov

Pohádkové Krkonoše se otevírají
                     Přijměte pozvání do kouzelných hor!  
                        Vždyť pohádky do Krkonoš patří.

Farmapark MuchomůrkaKaplička sv. Františka

Rozhledna U borovice

Sledujte naše webo-
vé stránky www. 

pohadkove.krkono- 
se.eu a Facebook Krkonose.eu, 
kde zjistíte více o soutěžích, po-
drobná pravidla razítkovací hry 
nebo informace o razítkovacích  
místech.
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100 let od narození Marie Kubátové
Spisovatelka Marie Kubátová se narodila 8. srpna 1922 v Praze. Od její-
ho narození tak letos uplyne 100 let. Zemřela 6. června 2013 ve Vrch-
labí. Téměř pět desítek knih, pět divadelních her, pohádky zpracované 
rozhlasem i televizí, ale i další literární zastavení velké vypravěčky dáva-
jí nahlédnout do života spisovatelky, dramatičky, farmaceutky a před-
stavitelky krkonošské regionální literatury – Marie Kubátové, rozené 
Kutinové. Otevírají svět jejího dětství, ve kterém byla jistotou maminka 
Amálie Kutinová, do světa rozvětvené rodiny, pro kterou se stala opěr-
ným pilířem právě ona, i do světa krkonošských lidiček, jejichž staros-
tem autorka dovedla vždy pozorně naslouchat. 

Marie Kubátová uměla čerpat inspiraci a sílu pro svou 
pravidelnou práci u psacího stolu z pěkných životních 
chvil i milých setkání
Měla jsem příležitost se s paní 
spisovatelkou Marií Kubátovou 
několikrát osobně setkat a poho-
vořit v sympatickém prostředí její-
ho tvůrčího prostředí a domova 
ve Vrchlabí. 
Sama ráda připomínala: „Jako rodi-
lá Pražačka jsem se přivdala na 
Benecko. Když jsem přišla jako 
nevěsta do chalupy ke svojí paní-
mámě, změřila mě, jaká asi budu 
hospodyně. Jestli s ní ten její syn 
vyhrál nebo prohrál. Přived si děuku 
z kraje, ale terno s ní neuďál. Kam-
pak s ní, když ona jen veme hrábiš-
tě do ruky, juž ulomí kolík. Střáda-
la se tak řada mých hříchů, které 
jsem dělala proti ustáleným nor-
mám v té chalupě. 

Život mezi horáky
Od hospodáře jsem slyšela „Pražák 
si na túru bere pláštěnku a parap-
le, horák se koukne, jakou má Žalej 
čepičku. Jestli je nad Žalej zamra-
čeno, tak řekne: Krakonoš bubákuje, 
tak vám bude berzo stříkať.“ A to už 
ta věta má podtext, vemte hrabiš-
tě a běžte shrabovať zčerstva seně 
do kup, aby nepromoklo a nebyla 
z něj mokrá červenice, která se dá 
dát už tak leda na hnůj. Ty horáci, 
když něco řekli, už v tom byl zako-
tven jejich styl života, vztah k pří-
rodě a ten základní pocit: „…já jsem 
z dlaně přírody živ, tak se musím 
starat, abych neubral víc, než ta 
příroda snese“.

Korálkářka
„Knížky sdílejí naši člověčinu: jdou 
s námi životem, vydávají o nás svě-
dectví, stárnou s námi a umírají,“ 
říká spisovatelka Marie Kubátová 
v sedmnáctém, závěrečném pří-
běhu knihy „Haraburdí“. S vypra-
věčským kouzlem krkonošských 
povídaček vzpomínala na Fran-
tiška Nepila a Františka Kožíka, 
na Adolfa Branalda, který o ní řekl: 
“Je to skvělá korálkářka … a nejvíc 
jí sluší drobné literární útvary, které 

jako korálky navléká na jemnou nit 
své fantazie – a jimiž tak snadno 
a lehce umí dojmout své čtenáře.“

Příběhy plné člověčiny
Ty všechny si zapsala do soukromé 
sbírky slušných lidí, kterou skláda-
la, aby se jí lépe dýchalo a žilo. „Tu 
neporoučí fírer, ale Hippokrates,“ 
vzpomínala na výrok své mamin-
ky, magistry v lékárně, když mluvi-
la za války s lidmi poníženými žlu-
tou hvězdou na kabátě. I od ní se 
spisovatelka učila oné člověčině, 
kterou dokázala vložit do knížek. 
Možná její příběhy vypadají jako 
sen, ale kde jinde než v království 
snů, se rodí báchorky o lepší podo-
bě světa? 
Naučila se znát nemoci ve všech 
podobách, vždyť jako magistra far-
macie strávila v lékárně čtvrt stole-
tí. Povolání se otiskne do paměti. 
Při našem rozhovoru tehdy uved-
la: „Kdybych měla hledat a napsat 
recept na choroby stáří, radil by mi 
otec přes práh bytí: za prvé, důchod 
neznamená nabýt svobody, jako že 
člověk už nikam nemusí. Bezbře-
há svoboda je prázdnota odnikud 
nikam, proto mám nadále kalen-
dář, hodiny, sleduji denní tisk. Když 
oči neslouží, ba ani spánek nepři-
chází, je mi společníkem tichoun-
ký tranzistor jako přítel, který si se 
mnou povídá tak, aby nikoho neru-
šil. Za druhé, na stáří si musí člo-
věk střádat už jak překlene pade-
sátku. Nestřádat tam poklady, ale 
vzpomínky na pěkné chvíle, které 
mu život dal. Za třetí to chce ced-
ník na ty vzpomínky, dobré si ucho-
vat, horší ať vezme voda. Nač si 
s sebou stěhovat do závěru živo-
ta balast a zadělávat si na žlučo-
vé kaménky a svému okolí přidě-
lávat starost. Máte jich moji milí, 
až tak dost. Jestli mohu pomo-
ci, tak nesmutním. Děkuji osudu, 
že vás mám a že jsme si i přes 
sedmera hor a devatero moří  
blízcí…“ 

Pohádková stezka
Projděte Pohádkovou stezku na Malé Úpě 

s deseti zastaveními, kde na každém z nich 
najdete pohádku Marie Kubátové. Kromě pohádky 
obsahuje každá zastávka herní prvek a také malý 
obrázek k obkreslení. 

Pohádková stezka prochází horskými loukami 
i pohádkovým Eliščiným údolím. Přiblíží vám i dětem 
kouzelnou atmosféru krkonošského prostředí i živo-
ta zdejších lidiček či vymyšlených postaviček právě 
prostřednictvím pohádek. Potěšíte se malebnou kra-
jinou, neopakovatelnými výhledy i poklidnou atmo-
sférou. Nezapomeňte se zastavit v informačním 
centru na Pomezních boudách, kde vám prodají 

Dvě první dámy krkonošských pohádek

Krkonošské pohádky
Dodnes jsou nejoblíbenějším Večerníčkem
V roce 1974 byla poprvé odvysílána 
řada sedmi Večerníčků „Krkonoš-
ské pohádky“. Námět k nim vyšel 
od Marie Kubátové, která vymysle-
la postavu Trautenberka. Scénář 
napsala spisovatelka a překlada-
telka Božena Šimková. V období 
normalizace nemohla publikovat 

pod svým jménem a podepisova-
la se jmény přátel, tehdy v titulcích 
Večerníčku skrytá za jméno Zden-
ky Podhrázské. 
Paní Marie Kubátová poslala paní 
Boženě Šimková dvě pohádky Kra-
konoše s Trautenberkem. Božena 
Šimková vymyslela další postavy. 

Zrodila se Anče, našla k ní mužské-
ho, a protože měla ráda lesy, přida-
la hajného. Krakonoš, Trautenberk, 
Anča, Kuba, hajný byli na světě. 
Začala vymýšlet příběhy. Nikoho 
nenapadlo, že se hraný Večerníček 
stane fenoménem. Po odvysílání 
sedmi dílů přicházely koše dopisů 
od všech generací. A tak Božena 
Šimková musela napsat další díly. 
A Večerníčky dělají radost dětem 
i dospělým dodnes.

Božena Šimková
Scénáristka a spisovatelka Božena Šimková se narodila 3. února 
1935 ve Studenci. Dětství prožila v Levínské Olešnici v Podkrkonoší. 
Zemřela 4. srpna 2018 v Praze.V roce 1958 promovala na Filologic-
ké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Působila jako redaktorka, diva-
delní dramaturgyně a současně spolupracovala s vysíláním pro děti 
v rozhlase i televizi. Po roce 1968, po veřejné kritice vpádu okupač-
ních vojsk na území Československa, měla zákaz publikovat. Přes-
to psala scénáře, divadelní a rozhlasové hry a pohádky, podepsané 
jmény svých přátel. Tak v letech 1974 –1986 vznikl na základě jejího 
scénáře slavný večerníček „Krkonošské pohádky“. 

„Do dvou let jsem žila ve Studenci,“ 
otevřela své vzpomínání paní Bože-
na Šimková, když jsem ji navštívila 
v pražském bytě v Dejvicích. „Poté 
jsme se s rodiči přestěhovali do 
domku do Levínské Olešnice. Tatí-
nek byl syn z chalupy, sice nikdy 
nechtěl hospodařit, ale přišla vál-
ka, a aby nemusel do rajchu jako 
dělník, dědeček mu odkázal cha-
lupu s pozemky. Stal se hospodá-
řem a maminka si zvykla. Jako děv-
če jsem toužila po sportu. Tatínek 
se znal s panem trenérem Rem-
sou. Jednou přijel k nám domů, já 
zrovna jezdila na lyžích, a pan Rem-
sa řekl: „Karle, máš šikovnou děu-
ku, dej mi ji do školy, já z ní udě-
lám lyžařku.“ Slyšela to maminka, 
a že ne a ne, že si zlámu nohy, že 
budu do smrti mrzák. A tak bylo 
po mém vrcholovém sportování. 
Odešla jsem studovat do Prahy. 
Lyže mám dodnes ráda, a když 
vidím naše kluky, že sedí u počíta-
če, zlobím se, a říkám: „Pražáci za 

to platí velký peníze a vy tady sedí-
te u obrazovky.“
Maminka byla velká ochotnice, 
někdy i sama režírovala. Ochotnic-
ké divadlo bylo v té době, kdy ještě 
nebyla rozšířená televize, opravdo-
vý kulturní a společenský fenomén. 
Půl roku se ve vsi mluvilo o tom, 
co se bude hrát, kdo co bude hrát 

a dalšího půl roku se mluvilo o tom, 
jaké to bylo. Vesnice měla své vel-
ké téma. Krásně se tehdy kolektiv-
ně „drbalo“. 

Modré Krkonoše zůstaly 
ve mně vrostlé a se mnou 
srostlé
„Vzpomínám, když jsme během 
2. sv. války chodily s maminkou 
do lesa na jahody, na houby, a když 
jsem se od kraje paseky podí-
vala směrem k hřebenům. Pře-
de mnou se vypínaly modré kop-
ce Krkonoš. V té době se do hor, 
do lokality Sudet, chodit nesmě-
lo. Říkala jsem: „Maminko, kdy se 
tam půjdeme podívat?“ A mamin-
ka řekla smutně: „Teď tam nemů-
žeme, bydlí tam zlí lidé, ti nás tam 
nepustí. Ale jednou odejdou a my 
se tam půjdeme podívat.“ Čas-
to jsem o tom snila. V červnu, po 
válce, mě tatínek na hory konečně 
vzal. Přišli jsme k prameni Labe. 
Já jsem se stále rozhlížela, kou-
kala kolem sebe a tatínek se ptal, 
co že to hledám? Já říkala: „Tati, 
ty hory jsou zelené, nejsou modré, 
jak jsem je viděla od nás. Asi jsme 
zabloudili.“ Nikdo mi nebyl schopen 
vysvětlit, že zdálky jsou hory mod-
ré a zblízka dozelena. Ale ve mně 
stejně zůstaly Krkonoše modré. To 
byl také jeden z důvodů, proč jsem, 
i když jsem byla perzekuovaná, nee-
migrovala do zahraničí. Neumě-
la jsem si představit, že už nikdy 
neuvidím své modré hory. Otiskly 
se ve mně, a tak se také zobrazily 
v mé tvorbě.“

herní kartu s mapou a tužkou, abyste se s dětmi 
mohli do hry zapojit. www.pohadkova-stezka.cz 
Cesta do Eliščina údolí

Pohádková stezka
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Jizerou. Svou nadmořskou výškou 
482,97 metrů je nejvýše položenou 
stanicí na obou tratích. 
Je jednou z posledních stanic 
v republice, na které se dodnes 
k řízení provozu používají mecha-
nická návěstidla. Jako celek tvoří 
martinické nádraží ojedinělý areál 
s dochovaným a plně funkčním sys-
témem řízení a zabezpečení provo-
zu na železnici z poloviny 20. století. 
Pro svou jedinečnost byla želez-
niční stanice Martinice v Krkono-
ších v roce 2016 vyhlášena kul-
turní památkou České republiky. 
Více se o martinickém nádra-
ží dozvíte v místním Železničním 
muzeu nebo při příjemné procház-
ce po naučné stezce Nádraží Mar-
tinice. nadrazimartinice.cz

Železniční stanice Martinice v Krko-
noších je také zapojena do razít-
kovací hry Pohádkové Krkonoše, 
o které si více přečtete na straně 9. 
Razítko děti získají za návštěvu 
Železničního muzea. Komentova-
ná prohlídka je bude opravdu bavit, 
není dlouhá a provede je celým 
areálem, kde si i leccos vyzkou-
ší. Občerstvit se můžete v nádraž-
ní kavárně. Jen pozor, muzeum je 
otevřeno pouze o víkendech, a to 
od května do října! 

I letos v létě je na trati připraven pestrý program 
Pojizerský Pacifik je železniční trať mezi Martinicemi v Krkonoších 
a Rokytnicí nad Jizerou. Projížďka po železnici, která propojuje Martinice 
v Krkonoších, Jilemnici, Hrabačov, Víchovou nad Jizerou, Horní Sytovou, 
Poniklou, Jablonec nad Jizerou-Hradsko, Jablonec nad Jizerou a Rokyt-
nici nad Jizerou, je zážitkem pro malé i velké návštěvníky. Natož když se 
v létě v rámci speciálních jízd po trati prohání parní mašina nebo moto-
rový Hurvínek. 
Hlavním iniciátorem stavby bezmá-
la dvacetikilometrové lokálky byl 
známý krkonošský politik, mece-
náš a podnikatel Jan Nepomuk 
hrabě Harrach. Trať byla vybudo-
vána v letech 1898 –1899. 

Co zastávka,  
to možnost výletů 
Každou zastávku na trati můžete 
využít jako startovní bod výletů po 
západních Krkonoších. Kde z vlaku 
vystoupit a co navštívit napoví tiš-
těná trhací mapa. Spolu s vyzna-
čenou železniční tratí Pojizerské-
ho Pacifiku jsou v ní zaneseny i pěší 
trasy, naučné stezky a zajímavosti 
v okolí jednotlivých zastávek. Mapa 
je k dispozici v krkonošských infor-
mačních centrech, na vybraných 
železničních stanicích a také ke 
stažení na krkonose.eu. 

Léto s Pojizerským 
Pacifikem
O letních sobotách pro vás ve spo-
lupráci se Spolkem železniční 

historie Martinice v Krkonoších při-
pravujeme prima rodinný program. 
Během července a srpna se může-
te těšit na speciální jízdy parními 
vlaky nebo motorovým vozem zva-
ným Hurvínek. Vláčky vás zavezou 

na dětské divadelní představení, 
k pohádkovým úkolům, na setká-
ní s hrabětem Janem Harrachem 
i na komentované prohlídky želez-
ničního muzea v Martinicích. Kon-
krétní program a termíny najdete na 
krkonose.eu/pojizersky-pacifik.

Unikátní železniční 
stanice
Železniční stanice Martinice v Krko-
noších je unikátní v několika ohle-
dech. Leží na celostátní dráze Trut-
nov, hlavní nádraží – Chlumec nad 
Cidlinou a zároveň je odbočnou 
stanicí regionální dráhy Martini-
ce v Krkonoších – Rokytnice nad 

Nešněrovi, alias Harrachovi 
Při významných výročích a oslavách jsou Krkonoše příležitostně poctě-
ny návštěvou dobových osobností. Bývá to zejména manželský pár Jana 
Nepomuka hraběte Harracha s manželkou Marií Markétou Harrachovou, 
ztvárněný stylizací Jany a Jana Nešněrových z Úpice. 

Historička Jana Nešněrová (ředi-
telka Městského muzea a gale-
rie JWM, Dřevěnky a IC v Úpici) 
s manželem Janem (elektrotech-
nikem a znalcem vojenské histo-
rie, zejména prusko-rakouské vál-
ky v roce 1866 i období I. světové 
války), se stylizují do postav v roz-
mezí let 1810 –1910. 
Jejich společným koníčkem jsou 
„dějiny každodennosti“. Svou pou-
hou přítomností a noblesou upou-
tají pozornost a vzbudí pocit vzne-
šenosti. Na své role jsou vždy 
precizně připraveni, nejsou jen pou-
hými „herci“, ale předávají živou his-
torii všem přítomným posluchačům. 
Svým angažováním tak každý pro-
gram mimořádně povznesou. 

Jano a Jane, jste krásný pár, 
kostýmy vám velice sluší. Kdy 
a jak vás napadlo být historic-
kými postavami? 

„S živou historií jsme začali před 
cca dvaceti lety. Naším společným 
zájmem je 19. století a jak jsme se 
postupně zdokonalovali, tak nějak 
se stalo, že na nás "začaly zbývat" 
konkrétní úlohy. K Harrachům jsme 
se dostali díky dlouholeté spoluprá-
ci s Krkonošským muzeem v Jilem-
nici. Poprvé jsme v této úloze vystu-
povali v roce 2008.
Pokud jde o živou historii, oživová-
ní muzeí, zámků a dalších prostor 
při různých kulturních příležitos-
tech, věříme, že mají velký smysl. 
Dnešní doba příliš nepřeje četbě 
a vůbec ne četbě odborných sta-
tí. Když tzv. paměťové instituce 

(tj. instituce, jejichž úkolem je ucho-
vávat paměť, dbát o historii) chtě-
jí návštěvníky přitáhnout a zároveň 
přijatelnou cestou poučit, nabízí se 
živá historie jako ideální nástroj.“ 

Jaká je vaše úloha v tomto 
procesu?

„Vždy nám záleží především na tom, 
aby vše, co je divákovi prezentová-
no, bylo nejen krásné, ale především 
pravdivé. Abychom prezentovali 
historické skutečnosti, ne divadel-
ní kostýmy. 
Sama za sebe nejsem příznivkyní 
způsobu prezentace, ve kterém se 
striktně dodržuje nekompatibilita 
času, ve kterém předvádíte minu-
lost, a minulosti samotné. To, co 
děláme, není historický film. A tak 
má mnohem větší cenu hovořit 
s lidmi o tom, jak se (v případě naší 
dnešní úlohy) vysokým vrstvám 
české společnosti kolem poloviny 

19. století žilo, jak fungovaly kri-
nolíny, jak korzety, jak se chodilo 
na záchod (to je nesmírně častá 
otázka), než aby se člověk v kostý-
mu tvářil jako nedotknutelná bytost 
z jiné dimenze.“

Je vám, historikům, období 
hraběte Harracha více 
přitažlivé než-li jiné? 
„Je to tak. Období od cca 40. do 
70. let 19. století (v módě se jedná 
o pozdní biedermeier, druhé rokoko 

a období turnýry) se stalo těžištěm 
našeho zájmu. Pro nás je podstat-
né (i vzhledem k tomu, co jsem 
říkala před chvílí), aby všechno, co 
děláme a co předvádíme, bylo pro 
diváka nejen uvěřitelné, ale ve smy-
sluplné míře také prověřitelné. A to 
pak záleží na úlohách, které člověk 
hraje, pro Harrachy je to zpravidla 
období okolo roku 1860.“

Jaké další archiválie, období 
nebo postavy jsou vám blízké?

„To je široká otázka. Manželovým 
koníčkem je historie vojenská z 19. 
a 20. století. Mě toto téma trošku 
míjí. Jako původní historička stře-
dověku (a kousku raného novověku) 
jsem se specializovala na 15. sto-
letí (poděbradskou a jagellonskou 
dobu). Ovšem při práci v malém 
muzeu musí být člověk schopen se 
popasovat se vším, co přijde pod 
ruku. Takže myslím, že nebudu lhát, 
když řeknu, že mně a vlastně nám 
oběma, je blízké vše, co je staré.“ 

Jak a dle jakých vzorů 
získáváte kostýmy? 

„Jedná se o repliky historických 
šatů, které jsou dochovány v někte-
ré z velkých sbírek (Vídeň, Kjóto, 
Washington), nebo o šaty šité podle 

návrhů z módních časopisů, které 
po celé 19. století vycházely v nebý-
valém množství. Každý z osobních 
kostýmů má reálný předobraz. Filo-
zofie souvisí s tím, co jsem říkala 
o naší zásadě – nevymýšlet si. His-
torici nemohou fabulovat, kdyby se 
to dělo, nebyla by historie vědou.“

S vámi prezentovaným 
manželským párem hrabat 
Harrachů se lze setkat na řadě 
krkonošských míst. Jaký 
úryvek z dějin pro tu nebo  
onu situaci či místo vyberete, 
„hrajete“ nebo „představujete“, 
protože se nejedná jenom 
o přehlídku kostýmů? 

„Historickou módní přehlídku jsme 
dělali s našimi přáteli s velkým 
úspěchem po mnoho předcházejí-
cích sezon (a pořádání každé dal-
ší vždycky záleží jen na tom, jestli 
se "parta" sejde), ale to je něco úpl-
ně jiného. Přehlídka je představení 
třeba sedmi modelek, dvou desí-
tek kostýmů, převlékání, odbor-
ný komentář, a vše provází jistý  
stres. 
Naše vystoupení na slavnostech, 
třeba i s dalšími páry našeho dopro-
vodu, jež představují např. družinu, 
je vždy milým úkolem. Hlavní úlo-
hou je tedy potěšit či udělat radost. 
Vše, co naše role obnáší, je na pořa-
datelích. Ti definují, co chtějí, a my 
se přizpůsobíme. Pokud pořada-
tel nedá zadání, můžeme impro-
vizovat v rámci historických sku-
tečností doby a životních příběhů 
osobností, které představujeme. 
Pak je vlastně každé vystoupení 
jiné a je uzpůsobené v prvním výše 
uvedeném případě jednak na míru, 
a ve druhém případě momentální  
situaci.“

Kvíz pro malé 
cestovatele

Cesta vláčkem baví 
snad všechny děti. Aby jim neu-
tekla žádná zajímavost na tra-
ti, nechte je vyplnit jednoduchý 
kvíz. Soutěžní kartičku získáte 
u průvodčího ve vlaku, nebo si 
ji vytisknete před cestou z webu 
krkonose.eu.

Vlakem po krkonošské železnici  
Pojizerský Pacifik

Železniční stanice Martinice

Železniční muzeum Martinice
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<  Pojizerský Pacifik

Jana Nešněrová jako Marie Markéta 
Harrachová

Jan Nešněra jako Jan Nepomuk hrabě 
Harrach
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Bobové dráhy
Zábava pro celou rodinu, prima tip 
pro zpestření výletu i slušný adrena-
lin, to je jízda na bobové dráze. A na-
bídka těch krkonošských je pestrá. 
Věděli jste, že právě u nás byla po-
stavena úplně první bobovka v ren-
publice? Jedinečná technologie fun-
guje dodnes, a tak si ve Špindlerově 
Mlýně můžete užít jízdu v unikátním 
korytě z nerez oceli. Bobová dráha 
měří téměř kilometr a v provozu je 
celoročně. Na stejné technologii je 
postavena i bobová dráha v Harra-
chově. Výjimečná je tím, že je osvět-
lená a umožňuje tak večerní jízdy. 
Jako první u nás má také vyhřívané 
koryto pro ještě bezpečnější jízdu. 
Další dvě krkonošské bobovky už 
fungují na jiné technologii. Vozíky 
tu nejezdí v korytě, ale jsou po ce-
lou dobu jízdy upevněny k vyvýše-
né dráze. V Relaxparku v Peci pod 
Sněžkou je dráha místy až 8 metrů 
nad zemí. Vozíky dosahují rychlosti 

až 40 km/h. Nejdelší krkonošská 
dráha se jmenuje Berta a najdete ji 
v Mladých Bukách. Měří 1500 me-
trů a kromě super jízdy nabízí také 
krásné výhledy. I zde můžete jezdit 
za umělého osvětlení. 

krkonose.eu/bobove-drahy
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Čtyřikrát jinak v Krkonoších
Výhledy, bobové dráhy, expozice, či houpání pod korunami stromů 

Krkonošské výhledy
Místa s dechberoucími výhledy na majestátní hory a lesy, ale také do 
podhůří hor a údolí, to jsou Krkonoše. Objevte krásu a proměnlivost 
zdejší přírody, v každém ročním období vybarvené jinou, ale vždy pest-
rou, paletou barev. 

Vydáte-li se po modře značené turi-
stické trase ze Strážného nebo Špin-
dlerova Mlýna, dorazíte k Friesovým 
Boudám. Odtud se naskýtá výhled 
na Kotel, Zlaté návrší, Medvědín, 
Labský důl, Labskou boudu nebo 
Boudu u Sněžných jam. 
Jedno z nejznámějších výhledo-
vých míst se nachází u Mohyly 
Hanče a Vrbaty. Odtud shlédnete 
do Labského dolu, na jehož hraně 
stojí Labská bouda. Uvidíte špičU-
ku Violíku, Mužské a Dívčí kameny 
nebo Sněžku. 
Jedinečný pohled na střední Krko-
noše je od Labské boudy, z hrany 
Labského dolu dohlédnete na Malý 

Šišák, Studniční horu, Luční horu, 
Kozí hřbety či Medvědín. 
Malebný pohled na západní Krko-
noše se před vámi otevře u barok-
ní plastiky sv. Josefa nad Sklenaři-
cemi. Dohlédnete do Rokytnice nad 
Jizerou nebo na Lysou horu i Stráž. 
Za výhledy se můžete svést lanov-
kou. Například na Čertovu horu 
nad Harrachovem, na jejímž vrcho-
lu je z vyhlídkového místa Harra -
chov jako na dlani. V dálce spatříte 
vrcholky polských Krkonoš i Jizer-
ských hor. 
Výhledy si vychutnáte i z krkonoš -
ských rozhleden. Vystoupat k výši-
nám můžete U borovice v Ropra-
chticích, na Elišce u Stachelbergu 

v Trutnově, na rozhledně Panorama 
na Černé hoře v Janských Lázních, 
na kamenné rozhledně Žalý na 
Benecku a dalších. 

Přírůstkem do rodiny vyhlídkových 
míst je lesopark Hlídka na Stráži 
v Rokytnici nad Jizerou, o kterém 
se dočtete stranách 18–19. Odkud 
zažijete nádherný pohled na Lysou 
horu, Kotel, a také výhledy do Pasek 
a Vysokého nad Jizerou. 

Historie uchovaná v muzeích a galeriích
Vypravte se za historií, řemeslem, legendami a zajímavostmi do někte-
rého z krkonošských muzeí a galerií. Dozvíte se mnoho užitečných infor-
mací, které inspirují k dalším cestám za poznáním. 

Když vyrazíte s dětmi, jistě je potěší 
návštěva expozice Do Krakonošo-
va ve Svobodě nad Úpou. V prosto-
rách informačního centra se roz-
prostírá pohádkový svět bájných 
bytostí se zvuky krkonošského lesa 
a zpěvem ptáků, nahlédnete i do 
podzemí s permoníky. 
Jedinečná legenda o drakovi ožívá 
v Galerii Draka v Trutnově. Drak je 
symbolem města a díky mechanic-
kému divadlu, zvukovým i vizuálním 
efektům budete vnímat prostředí 
dračí sluje. Malým i velkým milov-
níkům ručních prací nabízí výuko-
vé zázemí Tkalcovské muzeum 
Dům pod jasanem v Trutnově-Vo-
letinách. Místo přiblíží život v krko-
nošských chalupách a řemesla, kte-
rá si můžete vyzkoušet. 

Neopomeňte Muzeum krkonoš-
ských řemesel v Poniklé. V roubené 
stodole jsou archiválie připomínající 
zemědělství, zpracování lnu, výrobu 
másla, ševcovinu, truhlařinu, tesaři-
nu, módu 1. republiky. Stálou expo-
zici o nelehkém životě v Krkonoších 
představuje Muzeum a galerie Sta-
rý Kravín v Rokytnici nad Jizerou ve 
Františkově. K vidění jsou nástroje, 
jimiž si lidé dříve obstarávali obži-
vu, světnice s předměty každoden-
ního používání či sbírka hasičské 

techniky. Unikátní retro výstava 
v bývalém protiatomovém krytu je 
zřízena v Harmony Club Hotelu – 
Bunker Exposition ve Špindlerově 
Mlýně. Historii lyžařského sportu 
se věnuje Ski museum v Harra-
chově. Mapuje vývoj harrachovské-
ho lyžování, a především skokan-
ského sportu. K vidění jsou mnohé 
artefakty, včetně více než sto let  
starých ski. 
Spojení historie, techniky a archi-
tektury nabízí Muzeum Vápenka 
v Horních Albeřicích. Bylo zřízeno 
na osmiboké kamenné věži šachto-
vé vápenky z 19. století, chráněné 
kulturní památky. Expozice předsta-
vuje život zdejších obyvatel v průře-
zu sedmi století albeřického údolí. 
Stále živou historií je krkonošské 
podzemí s lokalitami Berghaus 
v Černém Dole a Kovárnou v Obřím 
Dole, jimž se věnuje Muzeum Pod-
zemí Krkonoš v Černém Dole. 
Prohlédnete si historické fotogra-
fie, důlní exponáty, repliku dřevěné 
stoupy na drcení rudy či důlní vozí-
ky. Pokud se vypravíte hlouběji do 
podhůří Krkonoš, navštivte Měst-
ské muzeum Hostinné v prosto-
rách zrekonstruovaného Františ-
kánského kláštera. Část expozice je 
věnována ve městě působícím pří-
slušníkům řádu sv. Františka, v další 
části najdete mj. kolekci vyřezáva-
ných figurálních včelích úlů z kon-
ce 18. století.

Podlehněte kouzlu korun stromů 
Vylézt do nejvyšších částí korun stromů není pro každého. Odměnou pro-
fesionálním i amatérským stromolezcům jsou pohledy do krajiny z ptačí 
perspektivy. Díky zkušeným arboristům, profesionálům pečujícím o stro-
my, vznikl projekt Houpačky z hor. Prostřednictvím něj předávají radost 
z výhledů pod korunami stromů dál. Nechte se i vy potěšit bezstarost-
ným houpáním na jedinečných, ručně vyráběných, a v různých místech 
na stromech v krajině zavěšených houpačkách.

Zázemí k radovánkám umožňuje 
houpačka „Jasanka“ zavěšená na 
jasanu nad Jilemnicí. Je viditelná 
při cestě na silnici Valteřice – Jilem-
nice a nabízí výhled na Hrabačov 
a Štěpanice. Letitá bříza nad Vícho-
vou poskytla možnost zavěšení hou-
pačky „Břízka“. Výhled je z ní snad 
do všech světových stran. Je sou-
částí naučné Víchovské stezky za 
Kavánovými obrazy a ideální k výle-
tu pro rodiny s dětmi. 

Nevšedním místem pro houpačku 
„Singáčka“ je malebné údolí Jizery. 
Tamní výhled směřuje na sídlo čes-
ké firmy Singing Rock, která věnuje 
horolezecká lana vlastní výroby na 
další Houpačky z hor. 
Krásný buk v Horních Štěpanicích, 
rostoucí na okraji lesa, obdaruje 
báječným zhoupnutím, ale i výhledy 
do kraje. Vypravit se za houpačkou 

„Bukovka“ můžete při pěším výletu 
z Jilemnice na Benecko. Dva mla-
dé stromy javoru ve Vysokém nad 
Jizerou vytváří zázemí pro „Hou-
pačku pro dva“. Krásný výhled na 
Kotelní jámy vychutnáte z houpač-
ky na Cestě Havlase Pavlaty. Jíro-
vec a lípu nad Horní Kalnou, chrá-
něné osamělým křížem, potkáte při 
cestě na hřeben mezi Horní Kalnou 
a Kunčicemi nad Labem. Zde zaži-
jete nadpozemské zhoupnutí a jedi-
nečné výhledy na „Houpačce u kříže 
mezi lány“. Dokonce i dvě „Houpač-
ky v aleji“ najdete na jednom mís-
tě v památné dubové aleji ve Vrch-
labí-Hartě. Stromořadí, vytvářející 
cestu k bývalému zámečku v Hartě, 
čítá třiaosmdesát nádherných dubů 
letních. Zhoupnout se v korunách 
dubu ve Vrchlabí můžete na „Hou-
pačce na rozcestí“ nad městským 
parkem.

Další tipy na krás-
ná vyhlídková místa 
a rozhledny najdete 

v brožurce Krkonošské 
výhledy, kterou získáte zdarma 
v krkonošských informačních 
centrech a na krkonose.eu. Při 
cestách za výhledy přibalte dale-
kohled, bude se vám hodit.

Další muzejní expozi-
ce v Krkonoších najde-

te na webové 
adrese krkonose.eu

Přesnou polohu hou-
paček najdete na 
Facebookové sku-

pině HOUPAČKY z hor

Bobovka Špindlerův Mlýn
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Bobovka Harrachov

Výhled od Labské boudy

Výhled od sochy sv. Josefa nad Sklenařicemi

Výhled od Friesových bud

Houpačka Břízka

Galerie Draka
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Seznamte se s tradicí sklářského řemesla v Krkonoších
Život na horách a pod horami nebyl v minulosti jednoduchý. Dřevařství, těžba, předení, tkaní, pastevectví, polní 
práce, ale i výroba korálků byly hlavní obživou prostého lidu. Ve druhé polovině 17. století se na českém území 
začalo tavit průzračně čisté sklo, které svou čirostí, zářivostí a tvrdostí bylo obzvlášť vhodné pro rytí a brou-
šení. Dráselnovápenaté sklo, označované jako český křišťál, nemělo do té doby ve světě obdoby a stalo se 
domácí specialitou. V zahraničí bylo brzy tak žádané, že se v první polovině 18. století staly české země nej-
významnějším vývozcem skla na světě. Věhlas českého skla neuvadl. A tak i v dnešní době sklářské výrobky 
vyvážené daleko za hranice republiky konkurují světové produkci. Zručnost a nápaditost českých sklářských 
mistrů můžete obdivovat v jejich dílnách. Vydejte se na místa, kde uvidíte skláře při práci a zažijete neopako-
vatelné chvíle zapisující se do historie řemesla.

Nejstarší nepřetržitě fungující sklárna v Čechách 
Sklárna Novosad & Syn v Harra-
chově započala svou výrobu 
v Harrachově již v roce 1712. Sklár-
na měla štěstí na lokalitu s dostat-
kem dřeva i osvícené majitele, kteří 
vsadili na tvrdou práci, inovativ-
nost, sociální cítění a kvalitu bez 
kompromisů. Müllerové, Harracho-
vé a Novosadové již 300 let s lás-
kou pečují o značku harrachov-
ského skla. 
Ve Sklárně Novosad & Syn se v sou-
časné době vyrábí luxusní nápojo-
vé sklo a lustry. Výroba sice prošla 
modernizací, ale přesto v mnohém 
probíhá stejně jako kdysi – v huti se 
fouká „ručně“, památkově chráně-
ná brusírna je poháněna vodní tur-
bínou. I vy se můžete podívat, jak 
vypadá sklářská huť, jak se sklo fou-
ká a brousí, a to díky pravidelným 
exkurzím do výroby. V Muzeu skla 
si poté prohlédněte sbírku těch nej-
cennějších harrachovských výrob-
ků. sklarnaharrachov.cz
Unikátní dekorační a užitkové ryté 
sklo vyrábí více jak 30 let rodinná 

firma DaMiRS v Čisté u Horek. 
Vybírat lze z velkého množství 
rytých vzorů na vázách, sklenkách, 
půllitrech, lahvích či tiffany doplň-
ků a lamp. Vymyslet si však může-
te i vlastní originální vzor a nechat 
si jej na zakázku vyrobit. 
damirs.cz

Pokochejte se a vyzkoušejte krás-
né tvoření sklářky Evy Edler z Rud-
níku. Připravila pro kreativce temař-
tické sety – Krakonoš pro bráchu, 
ovečka pro dědu farmáře, ptáček 
pro paní učitelku a sněhulák pro 
milovníky sněhu a zimních rado-
vánek. evaedler.com

Sklo – celosvětové téma roku 2022

„KRKONOŠE originální produkt®“   
                      – zážitek z Krkonoš
Nezapomeňte  
na originální suvenýr  
z výletu. Kupte dárek  
pro radost i užitek. 
Podpořte místní řemeslníky, farmá-
ře a živnostníky a pořiďte pro své 
blízké dárek označený regionál-
ním certifikátem. Nabídku výrobků 
najdete na regionalni-znacky.cz/
krkonose. Balení dobrot a řemesl-
ných výrobků připraví Místní akční 
skupina Krkonoše, jako regionál-
ní koordinátor Asociace regionál-
ních značek. 

Nově certifikováni
Komise Regionální značky KRKO-
NOŠE originální produkt® oceňuje 
regionální výrobky i zážitky. Udělená 
značka garantuje zákazníkovi sku-
tečný původ v Krkonoších. K širo-
kému seznamu nositelů certifiká-
tu v roce 2021 a 2022 nově přibyly 
např. Krkonošské bobky, Krijoš-
ky a Rýbrcoulky z prvorepublikové 
cukrárny Grand v Janských Lázních, 
kniha Krkonošská kuchařka autor-
ky Danky Šárkové nebo publikace 
Příběhy z Krkonoš v komiksech. 
Značkou KRKONOŠE originální pro-
dukt je oceněn i zážitek Sedmkrát 
na DOTEK v Domě Obnovy Tradic, 
Ekologie a Kultury (DOTEK) v Hor-
ním Maršově. Proč Sedmkrát na 
DOTEK? Protože se v rámci zážit-
ku dotknete sedmi různými způso-
by přírodního a kulturního dědictví 
Krkonoš, minulosti i současnosti.

Objevujte svět  
kvalitních a inspira-
tivních regionálních 
produktů z Krkonoš 

klidně i s dětmi. 
Malé krkonošské Vydavatelství 
Oblak vytváří literární omalován-
kové sešity, inspirující a motivují-
cí k výletům. Provedou vás hezký-
mi místy v Krkonoších a pomohou 
ne-čtenářům objevit českou literár-
ní klasiku.

Přibližte starším dětem krkonošskou 
historii prostřednictvím populárních 
komiksů. Kniha Příběhy z Krkonoš 
v komiksech představí nejdůležitější 
okamžiky v dějinách našich nejvyš-
ších hor. Zábavně i poučně, přesně 
v takovém rozsahu a formě, kterou 
děti potřebují. Za úspěšnou publikací 
stojí historik Krkonošského muzea 
ve Vrchlabí Jiří Louda a ilustrátor 
Tomáš Chlud. Komiksovou kníž-
ku Příběhy z Krkonoš v komiksech 
můžete vyhrát, pokud se zúčastníte 
naší čtenářské soutěže (strana 20). 
Krkonošská kuchařka Danky Šár-
kové obsahuje stovku úžasných 
receptů pro hospodyňky. Používá 

brambory, mouku, zelí, mléko, vej-
ce, houby nebo jablka, jež dokázaly 
sytit rodinu včetně čeledínů. Autorka 
s týmem návody vyzkoušela, ochut-
nala a část z nich provází fotogra-
fiemi. Zkusíte připravit kyselo, hlad-
kou ančku, houbovec nebo upéct 
rozcuchanou nevěstu? Maso bylo 
vzácné, proto je část receptů vege-
tariánských. 

Kde originální produkty 
pořídíte?
Krkonošskou kuchařku, stejně jako 
další certifikované produkty, zakou-
píte buď přímo u výrobců, ve spolu-
pracujících krkonošských informač-
ních centrech nebo v Regionálním 
turistickém informačním centru 
Krkonoše ve Vrchlabí.

Příběh krkonošské perly se propsal až do UNESCA
Výroba perličkových ozdob má v Krkonoších bohatou tradici. Jak perlič-
ka vzniká a jaká byla její cesta na vánoční stromeček? 

Je to již více než 150 let, co se 
perle v horách foukají. Jak? Fou-
kač nahřál v komíhavém plamín-
ku skleněnou trubičku a foukl. Zno-
vu nahřál a znovu foukl. Za jeden 
den takto zvládl vytvořit i více než 
3 tisíce unikátních perlí! Práci fou-
kačům usnadnil vynález strojku 
s pumpičkou, který vyfoukl do tru-
bičky perle najednou, a ještě úplně 
stejné. Vzniklá klaučata se stříb-
řila zevnitř a barvila zvenčí. Tepr-
ve poté se perly nožíkem jedna od 
druhé oddělovaly. 
Z foukaných skleněných perliček se 
původně vyráběla bižuterie. Až na 
konci 19. století začali chudí sklá-
ři navlékat perle na drátek a vytvá-
řet napodobeniny věcí, které viděli 
kolem sebe – vznikaly tak košíčky, 

letadla, pavoučci a samozřejmě 
hvězdičky. A tehdy se skleněné 
perle poprvé zatřpytily na vánoč-
ních stromcích. 

Přestože uplynulo tolik let, v rodinné 
firmě Rautis v Poniklé se perle stále 
foukají, stříbří, barví, řežou a navlé-
kají na drátky. A to vše navíc stále 
ručně, téměř stejně, jako na počát-
ku cesty krkonošské perly. Právě 
proto je tento unikátní proces výro-
by od roku 2020 zapsán na Repre-
zentativním seznamu nehmotné-
ho světového kulturního dědictví 
lidstva UNESCO.
Přesvědčte se o tom v rámci exkur-
ze a buďte na chvíli součástí příbě-
hu našich perliček. Prohlédněte si 
celý postup výroby a držte v rukou 
práci perlařů. V kreativní dílně si 
totiž sami můžete některou z ozdob 
vyrobit. rautis.cz

Nadechni se v Malé Úpě! To je 
řemeslná dílna paní Dany Augus-
tové, kde máte možnost si vyro-
bit vlastní vinuté perle a z nich si 
pak smontovat náramek, náušnice 
nebo náhrdelník. A pokud si chcete 
tvoření vyzkoušet v teple domova, 
objednejte si Tvořivou krabičku na 
stránkách dílny danaaugustova.cz. 

Sklo, skleněné korálky a cingrlát-
ka nás uchvacují od dětství. Stej-
ně tak Hanu Šebkovou ze Špindle-
rova Mlýna, jíž se práce se sklem 
stala koníčkem. Čerpá z vlastního 
citu pro kombinaci barev a mate-
riálů, z přírody, ovlivňují ji emoce 
a prožitky. Každá vinutka je origi-
nál. Tvoří z nich dle fantazie a vku-
su jedinečné šperky i dekorace do 
bytu či na zahradu. Zajeďte do Špin-
dlerova Mlýna za příběhem skleně-
ných perel! 
pribehperel.cz 

 
 
 
 
 
 

Tento  
rok je  

Mezinárodním 
rokem skla

Oslavme  
společně tento  

krásný, mimořádně 
tvárný a tím  
fascinující  
materiál ve  
všech jeho  
podobách.

Projekt 
Křišťálové 
údolí umožní 

návštěvu mistrů 
sklářů a šperkařů 
Vydat se za dalšími sklář-
skými mistry v Čechách 
lze díky projektu Křiš-
ťálové údolí. Věděli 
jste, že Krkonoše jsou 
jeho součástí? Tato 
70 kilometrů dlouhá 
přímka proplétající se 
mezi horskými masivy 
je jedinečným dědic-
tvím, místem, kde se 
potkává unikátní příro-
da s vášní pro sklářskou 
tradici a řemeslo. 
Historie výroby skla se 
skládá z mnoha fascinují-
cích příběhů, které se zrcadlí v růz-
norodosti sklářské a šperkařské 
výroby ve stovkách současných 
dílen. Projekt Křišťálové údolí dává 
nahlédnout pod ruce mistrů sklářů 
v hutích, umožní navštívit mačkárá-
ny perlí a obdivovat šperkařské či 
bižuterní originály. Vedle linek na 
užitkové sklo vznikají gigantické 
světelné objekty pro nejslavnější 
hotely, paláce i lodě světa. Rodí se 
jemné a křehké vánoční ozdoby, 

rozmanité skleněné figurky. 
Většina produkce odchází 
k zákazníkům za hranice re-
publiky i Evropy, umění mistrů 
však můžeme obdivovat prá-

vě jenom zde. Vítejte v Křišm-
ťálovém údolí! 

Akce 
v Křišťálovém 
údolí
A co všechno mů-
žete v Křišťálovém 
údolí během letošní-
ho roku zažít? Meziná-
rodní rok skla oslavte 
na velkém letní festiva-
lu Crystal Valley Week, 

který se koná v Liber-
ci 23.–28. srpna. Čekají 
vás ukázky výroby, hoto-

vé produkty, ale především 
skleněné výstavy a instalace na 
mnoha místech města. 
Oblíbený Víkend Křišťálového 
údolí, který otevírá provozy sklářů, 
šperkařů a ateliérů škol, se koná 
12.–13. listopadu. Vánoce začínají 
v Křišťálovém údolí už 10.–11. pro-
since. Vyberte si tak z pestré řady 
řemeslných výrobků originální dár-
ky s duší regionu. 
Všechny podrobnosti a mnoho dal-
šího najdete crystalvalley.cz
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Sklárna Novosad&Syn Harrachov

Rautis Poniklá
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Petlahvoň
odhozenec
(Petcus dimitas)

Petlahvoň odhozenec je středně velký živočich z čeledi odpadkoušovitých. Délka jeho 
života může být až 80 let. Lidem je v zásadě užitečný, nicméně by měl být chován 
v zajetí a rozhodně by se neměl vypouštět do volné přírody. V lesním porostu působí 
odpudivě  a rozhodně tam nepatří. 7 z 10 petlahvoňů skončí ve tříděném odpadu, ale 
my tam musíme dostat všechny!

Proč je třeba chránit jedinečnou přírodu Krkonoš…
Bez přírody by nebyl život. Z přírody čerpáme osvěžení, energii, sílu, 
radost, dává nám pocit krásy. Právě příroda je „naší matkou a domo-
vem“. Máme štěstí, že ji můžeme plnými doušky a dosyta užívat. A tak 
ji musíme i chránit. 

Krkonošskému národnímu parku bude 60 let
V roce 2023 oslavíme 60. výročí 
založení Krkonošského národní-
ho parku. Udělejme vše proto, aby 
zůstal zachován příštím genera-
cím. Jak se chovat v cenných loka-
litách národního parku, aby zdej-
ší příroda a její obyvatelé zůstali 
nedotčeni? Jako na návštěvě!  
Ohleduplně. 
Slovy Radka Drahného, tiskového 
mluvčího Správy KRNAP: „Naše 
zkušenosti ukazují, že valná většina 
návštěvníků Krkonošského národní-
ho parku si váží zdejší cenné příro-
dy. Přesto při obrovské návštěvnos-
ti našeho území je i malé procento 
neukázněných velkým problémem. 
Prosíme a apelujeme, chovejme 
se ve zdejší přírodě jako hosté, 
s respektem k jejím obyvatelům. 
Jenom tak je možné, aby zdejší jedi-
nečná příroda přežila.“
Pro poučení nebo jako argument při 
setkání s neukázněnými návštěvní-
ky připomínáme některá z pravi-
del chování Správy Krkonošského 
národního parku. 

Stačí nesejít z cesty
Vstup mimo značené cesty je zaká-
zán. Toto pravidlo se týká osmi kli-
dových území KRNAP. Zjednodu-
šeně řečeno se jedná o hřebenové 
partie Krkonoš převážně nad hor-
ní hranicí lesa. Klidová území chrá-
ní nejzranitelnější biotopy a rostlin-
né i živočišné druhy. V terénu jsou 
označena červeným pásovým zna-
čením na stromech a smaltovaný-
mi cedulemi na sloupcích u cest. 

Podobně je to s cyklistikou! 
Na kole můžete v Krkonoších jezdit 
pouze po trasách, které jsou k tomu 
vyhrazeny a značeny. 

Vjezd jen s povolením
Zákon o ochraně přírody a krajiny 
definuje, kdo a jak může po národ-
ním parku jezdit motorovými vozi-
dly. Jsou to mj. složky integrované-
ho záchranného systému, policie, 
správci a provozovatelé sítí, vlastníci 

a nájemci nemovitostí a konkrétní 
ubytovaní hosté. Vjezd do klidových 
území je ještě omezenější.

Dron nechte doma a pejska 
voďte na vodítku
Zatímco v české části Krkonošské-
ho národního parku platí "pouze" 
povinnost mít svého psa pod jedno-
značnou kontrolou, na polské stra-
ně státní hranice musí být pes vždy 
na vodítku a s náhubkem. Používá-
ní dronů je na celém území národ-
ního parku zakázáno. 

Žádní kamenní mužíčci
Čemu může stavění „mužíků“, resp. 
vrstvení kamenů na sebe vadit? 
V krkonošské tundře půda zamr-
zá – rozmrzá – zamrzá – rozmrzá, 
už nějakých dvacet tisíc let. Tím se 
v Česku a pouze v Krkonoších, histo-
ricky kameny v půdě a na jejím povr-
chu uspořádaly do mnohoúhelníků 
a dalších forem. Uvidíte je z výšky, 
když budete vědět, na co se dívat. 
Stavbou kamenných pyramid jsou 
vzácné tvary ničeny a rozebírány. 
Poklad, který příroda tvoří deseti-
tisíce let, tak mohou lidé zničit za 
pár měsíců. Stavby mužíků z říč-
ního kamení ničí živáčkům domov.

Co si do přírody přinesu, to si také odnesu 
aneb přidejte se  
do boje s odpadkouši
Odpadky se v horských podmínkách 
v přírodě rozkládají velmi pomalu. 
Ohryzek 16 dní, papírový kapesníček 
4 týdny až 2 měsíce, igelitová taška 
25 let, PET lahev 100 let a skleněná 
láhev tisíce let (nebo možná nikdy). 

Krkonoše čelí každoročně náporu 
turistů a s tím souvisí i přemnože-
ní nově vzniklého invazivního dru-
hu – odpadkoušů. 

Co jsou odpadkouši?
Čeládka odpadkoušů hyzdí a otra-
vuje přírodu. Rozmnožuje se pros-
tým odhozením obalu, hygienické 
potřeby, kelímku, mikrotenového 
sáčku, roušky, respirátoru, … V oka-
mžiku přesunu do zeleně se dří-
ve užitečná věc změní v zákeřné-
ho odpadkouše. Z nejčastěji se 
vyskytujících druhů v Krkonoších 
lze jmenovat zejména petlahvoně 
odhozence, vlhčence ubrouskové-
ho, sáčkovce šustilku nebo obalíka 
sušenkovitého.
Poznejte je všechny v Atlasu od-
padkoušů nenizverjakozver.cz/ 
atlas. V boji s odpadkouši pomá-
há kampaň „Není zvěř jako zvěř“ 
iniciovaná Správou Krkonošské-

ho národního parku, která je pilí-
řem ochrany přírody. Dosah i do-
pad kampaně je viditelný. Na jaře 
i na podzim do krkonošského te-
rénu a na cesty pravidelně vyráží 
stovky „lovců odpadků“, kteří vy-
čistí hory a vysbírají několik tun  
odpadu. 

Hory jsou živý prostor, dopřejme jim odpočinek
Věděli jste, že v posledních letech 
přibývá návštěvníků, kteří v honbě 
za západem či východem Slunce 
ruší krkonošskou přírodu v noci? 
Že na Sněžku doputuje v letní sezo-
ně i 10 tisíc lidí denně? Nebo že 
kohoutků tetřívka zbývá v Krkono-
ších už jen pár desítek? Proč je to 
problém vysvětluje stručně a jasně 
Radek Drahný, tiskový mluvčí Sprá-
vy KRNAP.
Proč potřebují hory odpočívat a jak 
je ruší noční návštěvníci? 
„Odpovím otázkou…, proč potřebují 
lidi v noci spát? To je stejná situa-
ce. Hory nejsou neživý prostor, žijí 
v nich živočichové. Tedy tak…“
Proč je třeba kvůli tetřívkovi uza-
vírat některé cesty? 
„Protože potřebuje klid v době, kdy 
toká a rozmnožuje se. Protože lidé 
jsou jedním z faktorů, které jej ruší. 
Protože v Krkonoších zbývá pou-
hých 62 kohoutků. Protože tetří-
vek obecný je prioritním druhem 

chráněným nejenom českou ale 
i evropskou legislativou a je nám 
uloženo nedopustit, aby jako druh 
neprospíval.“ 
Jaké lokality jsou návštěvníky nej-
více přetíženy? 
„Sněžka, pramen Labe, Mumlavský 
vodopád.“
Co je to Spolek přátel krkonoš-
ské přírody a kdo může být jeho 
členem? 
„Je to spolek lidí, kteří chtějí o Krko-
noších vědět více a chtějí pomoci. 
Členem může být každý, kdo má 
zájem,“ uzavřel odpověď Radek 
Drahný, rdrahny@krnap.cz, krnap.cz

„Pokud mám rád přírodu, tak bych měl směřovat 
svoje kroky tak, aby můj pobyt v ní nebyl poznat“
Říká Honza Řeháček, alias @kopernikk. Přečtěte si v krátkém rozho-
voru, jaký je jeho vztah k horám, jak se poučil z vlastních chyb a nevě-
domosti, i jak vnímá nutnost dodržování základních pravidel a potřebu 
chránit přírodu parku on. 

Jak se vyvíjel Váš vztah k horám 
a národnímu parku?
Krkonoše jsem navštěvoval od dět-
ství. K užšímu vztahu s národním 
parkem jsem se však dostal až na 
jaře v roce 2018. Byl jsem osloven 
pro možnou spolupráci na projektu 
#neznamekrkonose a #neznamykr-
nap. Do té doby jsem navštěvoval 
hory ve velké nevědomosti ve vzta-
hu k pravidlům NP, což jsem zjis-
til především díky schůzce a spo-
lečnému výletu do hor s tiskovým 
mluvčím Správy KRNAP Radkem 
Drahným. Tehdy jsem se dozvě-
děl, že Správa KRNAP moc dobře ví 
(monitorováním soc. sítí), že jsem 
na některých místech přelezl řetíz-
ky, prakticky jen z vlastní sobeckosti 
v touze po lepším záběru a nevědo-
mosti toho, co tím mohu způsobit. 
Moc dobře si pamatuji ten trapný 
pocit, který jsem ze sebe měl, a od té 
doby začala náprava mého pohybu 
po horách. Přiznám se, že to nebylo 
hned, ještě jsem párkrát škobrtnul, 
protože mi nedocházelo plno dal-
ších souvislostí, které jsem pocho-
pil až v průběhu posledních let. Pře-
ci jenom pokud chci tvrdit, že mám 
rád přírodu, tak bych měl směřovat 
svoje kroky tak, aby můj pobyt v ní 
nebyl poznat.
Na Instagramu máte více než půl 
milionu sledujících, pro něž může-
te být příkladem. Je to velká zod-
povědnost?
Ano, je. Naštěstí mi to došlo relativ-
ně krátce po tom, co jsem zažil viral 
na sociálních sítích, že mohu ovliv-
nit velkou spoustu lidí. Proto mě to 
vlastně spíš převálcovalo a dlouho 
jsem se vypořádával s tím, jak fun-
govat dál… Prostě jsem z té obrov-
ské vlny spadnul hodně rychle dolů 
a dlouho hledal, jak s tím naložit.
Jak s tou zodpovědností pracu-
jete teď?
Stále jsem ve fázi učení se. Díky spo-
lupráci se Správou KRNAP si uvědo-
muji, jak málo vlastně vím a kolik je 
toho ještě třeba udělat, abych mohl 

s onou zodpovědností nakládat co 
nejlépe. Ve vztahu k NP jsem elimi-
noval přešlapy. Na sociálních sítích 
se snažím ukazovat spíše ta opomí-
jená místa a inspirovat lidi k pozná-
ní #neznamykrnap a #neznamekr-
konose. V rámci edukace na mých 
sociálních sítích skrze vlastní pozná-
ní a ověřená data prozatím sbírám 
materiál a informace, které chci vyu-
žít a spojit v takovém mikro seriálu 
či spíše dokumentu o Krkonoších.
Proč jste se rozhodl  
spolupracovat se Svazkem  
Krkonoše a Správou KRNAP?
Krkonoše mi mnohé daly… Spous-
ta fotek, které obletěly svět, je prá-
vě z Krkonoš. Celkově mi Krkono-
še přinášejí potřebný vnitřní klid 
a fůru inspirace k tvorbě. Proto 
když se objevila možnost spoluprá-
ce se Svazkem a Správou KRNAP, 
tak jsem neváhal ani minutu. Mám 
díky tomu možnost nejen horám 
vracet to, co mi daly a dávají, ale 
i tady bydlet, což je pro mě zásad-
ní… Být horám na dosah a zároveň 
o to intenzivněji vnímat jejich pří-
rodní zákony a jedinečnost. Učit 
se novým věcem a celkově hlubší-
mu porozumění ve vztahu k přírodě.
Když se pohybujete po území 
KRNAP, cítíte se pravidly chování 
nějak omezen?
Absolutně ne. Čím více pročítám, co 
všechno v národním parku máme, 
jaké bohatství skrývá a jak křehká 
příroda v těchto podmínkách je, tak 
jsem rád, že i přesto je velmi mno-
ho příležitostí se po národním par-
ku pohybovat vcelku volně a nasá-
vat jeho nezaměnitelnou atmosféru. 
Dokonce na některá turisticky expo-
novaná místa vůbec nechodím 
a pozoruji je pouze z dálky a jiných 
úhlů … Krkonoše nejsou jenom 
Sněžka, Mohyla, Obřák, Pančava 
a jámy… Je tu spousta příležitos-
tí k objevování míst, kde nepotkáte 
ani nohu i v náporu turistické sezó-
ny a zároveň tím neporušíte žádné 
z pravidel NP.

U Slezské boudy

Tetřívek
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Krkonošské novinky a zajímavosti
Víte o limobaru, poesiomatu, novém muzeu nebo vyhlídkovém lesoparku?

Nápaditý vyhlídkový 
lesopark a dřevěné 
sousoší „hlídačů“ 
Na vrcholu Stráž nad Rokytnicí nad 
Jizerou byl v roce 2021 vybudován 
jedinečný vyhlídkový lesopark Hlíd-
ka na Stráži. Vyrostly zde čtyři origi-
nální vyhlídky ze dřeva a oceli, které 
otevírají rozhled do krajiny. Shléd-
něte do údolí na Rokytnici, Paseky 
nebo Vysoké a pokochejte se pano-
ramatem Lysé hory a Kotle. Inspi-
rací pro stavby byli čtyři patroni ze 

znaku města Rokytnice nad Jize-
rou, symbolizující čtyři vesnice, 
které se v dávných časech spoji-
ly v město: Liška, Medvěd, Ovce 
a Horník. Jednotlivé vyhlídky však 
nejsou pro každého – jen na vlast-
ní kůži zjistíte, zda dokážete poko-
řit lišku, medvěda, ovci i horníka!
Lesopark je doplněn odpočinkový-
mi místy a stal se tak ideálním mís-
tem, kde můžete strávit pohodové 
odpoledne s rodinou. 
Historicky byla Stráž (Strážník) 
jedním z míst, kde byly při vpá-
du nepřátelských vojsk za pomo-
ci dýmu z ohně, které přejímaz-
ly i další hlídky, posílány signály 
o nepříteli překračujícím hranici 
země. Dnes má Rokytnice nové 
hlídače. Vyhlídkový lesopark Hlídka 
na Stráži je dostupný zcela zdarma. 
Ať už se na Stráž vydáte z Rokyt-
nice nebo Jablonce, zvládnete to 
i se sportovním kočárkem. Závě-
rečný výstup vede lesním terénem, 
potkáte kořeny a kameny a bude to 
do kopce, ale jen kousek. 
hlidkanastrazi.cz 
Úplně jiný rozhled zase nabídne 
radniční věž na rokytnickém 
náměstí. Od dubna do listopadu 
vystoupejte do výšky 37 metrů na 
vyhlídkový balkón. Během výstu-
pu si můžete prohlédnout i původ-
ní hodinový stroj. V roce 2022 pro-
bíhá v půdních prostorách prodejní 
výstava obrazů místního umělce 
Roberta Konečného. krkonose.eu/ 
vyhlidkova-vez-radnice

Monitorující meteostanice 
Při toulkách po Krkonoších možná 
dorazíte na Studniční hoře, u býva-
lých Jestřábích bud, u Rýchorské 
boudy a nad bývalou Klínovou bou-
dou k „podivným“ zařízením. Jed-
ná se o profesionální automatické 
meteorologické stanice, zařazené 
do sítě stanic Českého hydromete-
orologického ústavu. Stanice moni-
torují krkonošskou tundru, nejcen-
nější a zároveň nejcitlivější část 
hor. Ta je pod významným vlivem 
klimatických změn a zdejší moni-
toring vývoje počasí poskytuje klí-
čové informace pro jejich pochope-
ní a odhad dalšího vývoje vegetace 
krkonošské tundry. 
Díky modernizaci stanic je možné 
pokračovat ve sledování klimatu, 
jehož aktuální změny působí i na 
přírodu vzácného ekosystému ark-
to-alpínské tundry na hřebenech. 

Stanice neposkytují data online 
veřejnosti, nedá se na ně podívat 
v reálném čase, ale výstupy lze zís-
kat zpětně. Měření zahrnuje veličiny 
vlhkosti vzduchu, směru a rychlos-
ti větru, úhrnu srážek, výšky sně-
hové pokrývky, či doby slunečního 
svitu. Databázi využívá mj. Sprá-
va KRNAP.

Skiareál Špindlerův Mlýn chystá propojení 
středisek

Přípravy k realizaci obřího projektu 
Propojení skiareálů, resp. výstavbě 
lyžařského a parkovacího terminálu 
ve Špindlerově Mlýně, finišují. Jed-
ná se o dvě nové lanovky (jedna 
kabinová), dvě přemostění „lávkou“ 
(přes silnici a tok řeky Labe), dvě 
sjezdovky a parkování na zastřeše-
ném terminálu. Počítáno je s kapa-
citou 230 parkovacích míst. Lanov-
ka pohybující se přes obytnou zónu 
na Bedřichově je projektována se 
snahou všeobecně šetrného řeše-
ní vůči obyvatelům. Bude kabinová, 
s méně stožáry, a bez nutné insta-
lace ochranných sítí. Do budoucna 
je nasnadě řešení komplexního par-
kovacího systému na celém území 

Špindlerova Mlýna, který doposud 
disponuje celkem 1100 parkova-
cími místy. Zároveň je plánová-
na výstavba pěší, resp. cyklo ces-
ty, pro in-line a v zimě pro běžecký 
lyžařský sport, vedoucí ze Sv. Petra 
k Labské přehradě, s využitím nové 
lávky terminálu přes Labe. 

Horská pietní svatyně má nový kabát 
V sedle mezi Luční a Studniční 
horou, ve výšce 1509 m n. m., připo-
míná Památník obětem hor dávno 
zapomenuté tragédie nešťastníků, 
kteří v horách přišli o život. Jmé-
na patří obětem zaznamenaným 
v kronikách za posledních 300 let 
a v záznamech horské služby sta-
rých půl století. Výčet začíná horaly 
W. Donathem a A. Erbenem zasy-
panými 3. 3. 1699 lavinou v Obřím 
dole. Obětem hor dominují B. Hanč 
a V. Vrbata, umrzlí 24. 3.1913 na 
Zlatém návrší, nebo záchranáři 
J. Messner a Š. Spusta, kteří zahy-
nuli 16. 1.1975 při záchraně turisty 
na úbočí Sněžky. 

Nepodceňujte hory a jejich vrtka-
vé počasí v žádném ročním obdo-
bí! Zrádnost letních Krkonoš doku-
mentuje příběh osmiletého Pavla. 
Vyběhl 20. 6. 1972 za mlhy a deš-
tě z výletního školního autobusu 
zaparkovaného pod Zlatým návr-
ším na záchod. V mlze zabloudil 
a spadl do Labského dolu. Uzlíček 
dětského těla záchranáři objevili 
v desetimetrové hloubce. 
Drsné horské počasí způsobilo 
korozi střešní výztuže konstrukce 
památníku. Bylo nutné ji zbourat 
a zhotovit novou železobetonovou 
střechu. Při svém výletu přes Luč-
ní a Studniční horu horskou svatyni 
„v novém kabátě“ neminete. 

Hravé stezky v Lánově
Obec Lánov chystá v letošním roce 
výstavbu 1. úseku cyklostezky smě-
rem na Čistou v Krkonoších. 
Pro rodiny s dětmi připravují láno-
vští spolu s MAS Krkonoše nauč-
nou stezku do Vrchlabí. Během léta 
a podzimu vznikne šest zastavení 
s naučnými a herními prvky i altán 
s ohništěm.
Pokud jste rádi v lese a sdílíte lás-
ku k jeho obyvatelům s dětmi, 

vyzkoušejte společně myslivec-
ký minikvíz v Lánově. Čeká vás 
9 zastavení se zapeklitými otáz-
kami.
Když si nebudete vědět rady, odpo-
věď najdete na druhé straně des-
ky. Stezka začíná v lokalitě domků 
nad školou a vede kolem zahrádek 
a rybníčku zase zpátky ke škole.
lanov.cz

Návštěvnické centrum KRNAP se rýsuje 
Již pátým rokem je z důvodu pro-
měny na nové Návštěvnické cent-
rum uzavřeno Krkonošské muzeum 
v augustiniánském klášteře ve Vrch-
labí. U kláštera již vyrostla pozoru-
hodná vstupní hala. Má podobu 
krkonošské skály kombinované 
s proskleným kvádrem odkazují-
cím na geologické zvláštnosti Krko-
nošského národního parku a sepje-
tí přírody se stopami lidské práce. 
Netradiční stavba budí u přihlíže-
jících různorodé emoce. Stavební 
práce pokračují i v interiéru objektu. 
Nové Návštěvnické centrum před-
staví příběh nejvyšších českých 
hor ve vzájemném vztahu soužití 
člověka a zdejší jedinečné přírody. 

Připravované expozice odhalí, čím 
je unikátní arkto-alpínská tundra, 
návštěvníci poznají horské květ-
naté louky i krkonošské lesy, ende-
mity i glaciální relikty. Dozví se, jak 
bohatá je historie Krkonoš i jak se 
na biodiverzitě a krajině hor pode-
psal člověk.
Slavnostní otevření je plánováno 
na příští rok 2023, který je datem 
140. výročí založení muzea a 
60. výročí vzniku Krkonošského 
národního parku (1963). 
Původní expozice Krkonošského 
muzea byla otevřena 28. dubna 
1984. Stálé výstavy Kámen a život 
a Člověk a hory byly svého času 
vrcholem muzejnictví v republice. 

V Malé Úpě připomínají historické letecké 
neštěstí
Pokud navštívíte Malou Úpu, obec 
položenou vysoko v horách, dopo-
ručujeme ke shlédnutí expozici 
věnovanou pádu letadla Junkers 
52. Dne 23. 2. 2022 totiž uplynulo 
77 let od noci z 22. na 23. února 
1945, kdy narazilo do úbočí Sněž-
ky. Letecké neštěstí připomíná nová 
expozice v Infocentru v Malé Úpě 
na Pomezních Boudách. Kromě 

zajímavostí z pádu letadla uvidíte 
i zbytky trosek letadla včetně moto-
ru BMW 132 A. 
malaupa.cz 
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Elektřina na Klínovkách teprve před 15 lety 
Představte si na chvíli, jaké by to 
bylo… Nesvítit, nepustit televizi, 
rádio, pračku, fén, zkrátka obejít se 
bez pomocníků, kteří nám připadají 
nezbytní a samozřejmí. Po dlouhá 
léta se tak žilo na Klínových bou-
dách a Klášterecké louce. Od 70 let 
min. století po „vymoženosti“, kte-
rou je elektřina, toužili jak obyvatelé 
lokality, tak její návštěvníci. Uplynu-
la řada let a bylo třeba vynaložit vel-
ké úsilí, aby byla elektřina ve výšce 
1200 m n. m. skutečně zavedena. 
Majitelé bud za tím účelem založili 

Sdružení Klínových bud a Klášterec-
ké louky, sehnali peníze a nechali 

vypracovat projekt. Kabel na elek-
třinu byl od Chalupy Na Rozcestí 
položen v létě r. 2007 a o Vánocích 
téhož roku se v některých boudách 
poprvé rozzářilo osvětlení „ze sítě“. 
Nyní nově instalovaná pamětní 
deska u trafostanice ve spodním 
cípu Klínové louky připomíná Ing. 
Zdeňka Jelínka, jednoho z vizio-
nářů, který se před 15 lety o ten-
to pokrok zasloužil. Tím skončila 
na boudách a chalupách roman-
tika petrolejových lamp. Usedlíci 
vzpomínají, ale asi málokdo by se 
k ní chtěl vrátit. 

Krkonošský limobar se zmrzlinou
Vyrazte po cyklostezce K11, ať 
už na kole nebo pěšky. Provede 
vás částí Špindlerova Mlýna zva-
nou Labská. U pensionu Krako-
noš vás čeká milé zastavení a jedi-
nečný zážitek se samoobslužným 
Krkonošským limobarem. Limobar 
nabízí k osvěžení několik druhů 
nealkoholických nápojů a domácí 
zmrzlinu. Otevřete dveře mrazícího 
boxu anebo sáhněte do vodní láz-
ně s přepravkami s různými limo-
nádami a vyberte si. Do kasičky 

pak vložíte patřičný obnos. Stylové 
posezení láká k příjemnému odpo-
činku. Tvůrcem limobaru je Pavel 
Bulva, který zastavení postupně 
vylepšuje. Otevírá ho tradičně na 
Velikonoce a zavírá v říjnu. Zmrzli-
na je k dispozici od května či červ-
na. Jak uvedl, peníze v kase za trž-
by vcelku sedí. Věří lidem, že jsou 
poctiví. A když občas někdo neza-
platí, tak někdo jiný zase přihodí 
trochu navíc a tržby ve výsledku 
náklady pokryjí. 

Nové koupaliště v Hostinném
V roce 2021 nově otevřený relaxač-
ní areál se nachází ve středu měs-
ta, ale zároveň v přírodě, obklope-
ný zelení, cyklostezce na dosah. Do 
hlavního bazénu ústí trojskluzavka. 
Menší dětský bazén se skluzavkou 
ve tvaru kobry je vyhřívaný až na 
28 stupňů. Dětem se bude líbit 
nejen v brouzdališti, ale také na pri-
ma hřišti. Rodičům zase u moder-
ního bistra s pohodovým pose-
zením. Příjemný moderní areál je 
vybaven vším potřebným, včetně 

stanice pro dobíjení elektrokol. Vře-
le doporučujeme!
Další možnosti koupání zde: krko-
nose.eu/koupani-v-krkonosich 

Vrchlabí má svůj Poesiomat
Poesiomat je nejnovějším pro-
jektem spolku Piána na ulici, kte-
rý od roku 2013 rozmísťuje piana 
a šachové stolky po ulicích čes-
kých měst. Jukeboxy s básněmi 
jsou naplněné zvukovou, hlasovou 
a paměťovou stopou v krajině. Od 
března má svůj Poesiomat i vrch-
labské náměstí Míru. 
Co si pod pojmem poesiomat před-
stavit? Ze železné trubky velikosti 
vyššího člověka je vyvedena klika, 
kterou si kolemjdoucí vyrobí elek-
třinu. Pak si zmáčknutím tlačít-
ka zvolí jednu ze zvukových stop. 
V nabídce zvukových stop je např. 
hovor z filmu „Hoří, má panenko“, 

zurčení vody Labského vodopádu, 
tóny Antonia Vivaldiho ze Čtvero 
ročních období, výňatek z knihy 
Marie Kubátové „Jak Trautenberk 
lovil v Krakonošově revíru“, recept 
na krkonošské kyselo Miloše Gerst-
nera a řada dalších záznamů, včet-
ně medailových olympijských jízd 
rodaček Karolíny Erbanové a Evy 
Samkové. A právě zlatá olympij-
ská snowboardistka Evka Samko-
vá se za zpěvného doprovodu dětí 
ujala slavnostního odhalení. V těs-
né blízkosti Poesiomatu je ve vel-
koplošné zasklené vitríně uveden 
celý play list. Umístěním zařízení se 
Vrchlabí zařadilo k více než dvěma 

desítkám měst v Česku i zahrani-
čí. Básně, literární útržky i zvuky, 
spojené s místem, poslouchají lidé 
v Praze, Brně, Ostravě, ale i v Paří-
ži, Dublinu či New Yorku. Letos na 
jaře se Poesiomatu dočká Hradec  
Králové.

Skřítkova hra S tebou mě baví svět 
v Dolním Dvoře
Věděli jste, že Zdeněk Miler, autor 
slavné postavičky Krtečka, trávil 
mnoho času v roubence na samotě 
nad krkonošskou obcí Dolní Dvůr? 
Jeho dcera, výtvarnice Kateřina 
Miler, zde nyní přichystala novin-
ku pro turisty. Přijala nabídku od 
starosty Dolního Dvora, Martina 
Bělovského, na zhotovení obráz-
ků pro Skřítkovu hru. Hra se sklá-
dá z šesti turistických panelů, které 
se objeví na vyhlídkových místech 
v obci a jejím okolí. Součástí panelů 
budou ukázky z legendárního filmu 
S tebou mě baví svět, který se natá-
čel v Dolním Dvoře. V kopcích nad 
obcí totiž stojí pověstná chalupa 

Apalucha. Hlavní postavičkou bude 
milý a laskavý skřítek.
Každý panel má jiné téma, které 
skřítek uvádí. Jednou to jsou hou-
by, pak zvířátka, rostliny, stromy či 
ptáci. „Turistické panely budou mít 
svoji webovou aplikaci. Po načte-
ní QR kódu se spustí ukázka z fil-
mu S tebou mě baví svět a nabídne 
několik otázek. Za úspěšné splnění 
testu dostanou účastníci certifiká-
ty. Pro návštěvníky Krkonoš může 
být výlet po takto nově vyzdobených 
vyhlídkových místech příjemným 
zpestřením jejich pobytu,“ upřesnil 
a uzavřel Martin Bělovský.
dolnodvorskevyhlidky.cz 

Muzeum lyžování v Dolní Branné aneb Ať to frčí!
Pokud vás zajímá historie bílého 
sportu v Krkonoších a Podkrkono-
ší, doporučujeme návštěvu nově 
otevřeného Muzea lyžování v Dol-
ní Branné. Představuje celoživot-
ní sbírku skijáckých, sáňkařských 
a bruslařských artefaktů, které 
s láskou a zájmem pečlivě shro-
máždil a opečovával kantor a tre-
nér lyžařů, místní občan Aleš Suk. 
Poznáte také, jak vypadala zimní 
výzbroj z dílny místních řemesl-
níků (kolářů, kovářů, ševců, sedlá-
řů). I ti svou zručností a unikátním 
provedením výrobků napomohli 
k vytvoření podmínek, ve kterých 
se zrodila mimořádná sportovní 
vítězství ve světových pohárech, 

na mistrovstvích světa a zim-
ních olympijských hrách. Síň slá-
vy s medailemi, poháry či dantesy 
představuje i výbavu a ceny Bohu-
mila Hanče i současných krkonoš-
ských sportovců. 
Muzeum vzniklo v nejstarší zacho-
valé stavební památce obce, více 
než čtvrt tisíciletí staré roubence 
čp. 1. Krásná budova prošla kom-
pletní rekonstrukcí a umožnila vznik 
zajímavého muzejního stavení 
o třech podlažích včetně suterénu, 
dříve sklepa a chléva, který byl upra-
ven do podoby muzejní kavárny.
Muzeum je otevřeno v sobotu, 
a to v čase 9:00–11:00 a 13:00–
17:00. V dalších dnech a časech 

po domluvě na tel. 739 452 760, 
606 513 155 (nejlépe SMS).
muzeumlyzovani.cz 

Příběh Petrovy boudy se píše dál
Petrova bouda je nesmazatelně 
zapsána do paměti. Historické 
dokumenty udávají, že na místě 
letní boudy ji jako celoročně obý-
vané horské stavení r. 1811 posta-
vil Johann Pittermann. V průbě-
hu své existence byla postupně 
rekonstruována a rozšiřována. 
V dobách největšího rozmachu 
byly k původní budově přistavěny 

další dvě. Po 2. sv. válce, kdy pře-
šla do vlastnictví státu, se z ní sta-
la zotavovna rekreace Revoluční-
ho odborového hnutí. Po roce 1989 
několikrát měnila majitele. Roku 
1997 byla vyhlášena Národní kulturní  
památkou. 
Po požáru 31. července 2011 leh-
la popelem. Zbylé kamenné pode-
zdívky byly zahrnuty do současné 

stavby, která byla dokončena roku 
2020. Novou Petrovu boudu tvo-
ří dvě budovy. Hlavní čtyřpodlaž-
ní objekt vyrostl pod dohledem 
památkářů. V jeho těsném soused-
ství je druhý, menší objekt, sloužící 
jako zázemí s možností jednodu-
chého krátkodobého přespání na 
způsob samoobslužné útulny bez 
personálu.

Petrova bouda
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ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ 

Hrajte s námi o ceny
Vážení čtenáři, připravili jsme pro vás soutěž o zajímavé hodnotné 
ceny z Krkonoš. Zašlete nám odpovědi na následující otázky a postou-
píte do losování.

1. OTÁZKA  Ve kterém roce byla Železniční stanice Martinice 
v Krkonoších prohlášena kulturní památkou ČR?

2. OTÁZKA  Kolik kilometrů měří základní varianta Severní stezky 
Via Czechia?

3. OTÁZKA  Ve které obci rostou dva mladé javory vytvářející zázemí 
„Houpačce pro dva“?  

4. OTÁZKA  Jaký název nese nový podcast o Krkonoších?
5. OTÁZKA  Před kolika lety se narodila spisovatelka Marie Kubátová?

Odpovědi zasílejte buď písemně s označením „Čtenářská soutěž 
o ceny“ na adresu Regionální turistické informační centrum Krkonoše, 
Krkonošská 8, 543 01, Vrchlabí, ČR, nebo na e-mail: info@krkonose.eu. 
Nezapomeňte vždy uvést vaše jméno a adresu. Budeme rádi, pokud ke 
svým odpovědím připojíte zkušenosti z vašeho pobytu v Krkonoších. 

Uzávěrka odpovědí:  31. října 2022. Losování výherců: prosinec 2022

Korespondence od čtenářů nás potěší
Potěšte se spolu s námi!

Krkonoše jsou má srdcovka a byť jezdím kaž-
doročně a nožky pochodily a oči shlédly mno-

ho překrásných míst, stále je co objevovat. Pama-
tuji si doby, kdy ještě hory nebyly tolik profláknuté 
a navštěvovali je jen „Horalky“ a „Horalové“, lidé, co 
měli k přírodě blízko, respektovali ji, věděli, kdo je 
zde doma, jak se v horách chovat. O to víc bolí, 
když vidím „neurvalce“, co si myslí, že jsou páni 
(jak Trauntenberk), pořvávají, rozhazují odpad-
ky, lezou, kam nemají. Od doby „Václaváku“ se 
spíše chodíme projít do méně známých míst 
anebo jezdíme mimo sezónu, abychom mohli 
v klidu vnímat přírodu všemi smysly a nemu-
seli řešit narušení od lidí, kteří se neumí  
chovat. 
Vám bych chtěla vzdát velkou poklonu 
a poděkování, jaký kus cesty jste ušli, co 
jste dokázali společně vybudovat, jaké 
nové turistické cíle vznikly a nepa-
matuji ročník, kdy by nepřibyla něja-
ká novinka, či lákadlo. Jsem moc 
ráda, že mohu, i právě díky prostřed-
nictvím novin Krkonošská sezona, 
sociálních sítí a vašich webových 
stránek, poznávat krásy Krkonoš 
a namlsat se, kam vyrazit příště. Děkuji za péči 
o Krkonoše, za nápady. 
 Zuzana J. 

Do Krkonoš jezdíme každý rok, většinou do 
Velké Úpy. Jsme tam moc rádi. Máme i své 

cesty – výlety. kde není moc turistů. Třeba kolem 
Ptačího vrchu. 

Ing. Vlasta H., Roudnice n. L.

Ráda bych vám sdělila několik postřehů. Do 
oblasti jsem se vrátila po 40 letech a znovu 

jsem si uvědomila, jak jsou naše hory nádherné. 
Jelikož jsem občas jezdila na kole, všimla jsem si, 
že někde úplně chyběly stojany na kola. Také občas 
značení cyklotras nebylo úplně funkční. Jinak jsem 
ze služeb v Krkonoších nadšená, pobývala jsem 
v Rokytnici nad Jizerou. 
 Dana B., Beroun

Tak jako všechna vaše vydání se vám poved-
la, i v této je plno užitečných informací jak pro 

děti, tak dospělé, skvělé. Také velmi oceňuji přilo-
ženou podrobnou mapu Krkonoš a okolí. Děkuji 
a budu se těšit na další vydání KS. 

Jiřina L. Trutnov

Časopis Krkonošská sezona se mi moc líbí. Zají-
mavosti, tipy, inspirace, krásné fotogra-

fie. A „nový kabátek“ mu sluší, je atrak-
tivnější. Vždy jsem ráda, dostanu-li 

tištěnou verzi, i když letos jsem zjistila, 
že si časopis mohu přečíst i na interne-
tu. Letos se mi „poštěstilo“ navštívit hory 

dvakrát. V dnešní době to byl fakt bal-
zám. Přeji Krkonošské sezoně hodně 
spokojených čtenářů a moc děkuji za její  
existenci. 

Marie O., Praha

Je mi 60 let. Od šesti let pravidelně 
navštěvuji Harrachov několikrát ročně. 

Ten kout Krkonoš jsem si zamilovala už teh-
dy a ráda vidím, jak vzkvétá. Všechno se samo-

zřejmě mění k modernějšímu – zvláště ve městě 
vyrostlo množství restaurací, penzionů a apartmá-
nových domů, ale stále existují i typické staré cha-
lupy na svazích, kam se člověk dostane jen pěšky. 
I nyní po letech jezdíme s vnoučaty do Harrachova 
rádi, nejen v létě, ale i v zimě na lyžovačku. Vždyť 
z naší „boudičky“, jak bývalému seníku na svahu 
sjezdovky říkáme, můžeme rovnou sjet k lanov-
ce či vleku na jednu i druhou stranu. Mám to tam 
ráda a věřím, že i mnoho jiných lidí krásu Harra-
chova vidí a ocení. 

Jitka H., Nýřany

Z celého srdíčka velice děkuji za překrásnou 
výhru, která mne rozzářila a dodala ener-

gii v těžkém období. Krkonoše jsou mou srdeč-
ní záležitostí a jsem moc ráda, že i letos mohu 
do této oblasti zavítat. Mnohé díky i za Krkonoš-
skou sezonu, určitě budeme opět soutěžit a rádi 
noviny prostudujeme, než se k vám vydáme. Ješ-
tě jednou děkuji. Ať vám lidé dělají takovou radost, 
jakou jste udělali vy mě. 

Zuzana J.

C E N Y
1. CENA  Voucher pro 2 osoby na 2 noci s polopenzí na ubytování 

v hotelu Horizont, Pec pod Sněžkou, věnuje Hotel Horizont, 
hotelhorizont.cz 

2. CENA  Kniha Severní stezka – Českem od západu k východu, 
věnuje Jan Hocek, viaczechia.cz

3. CENA  Rodinná vstupenka na Stezku korunami stromů Krkonoše, 
věnuje Stezka korunami stromů Krkonoše,    
stezkakrkonose.cz

4. CENA   Komiksová kniha Příběhy z Krkonoš v komiksech, věnuje 
Krkonoše – svazek měst a obcí, krkonose.eu

5. CENA   Plecháček, batůžek a lahev s logem Krkonoš, věnuje 
Krkonoše – svazek měst a obcí, krkonose.eu

Regionální turistické informační 
centrum Krkonoše Vrchlabí
Krkonošská 8, +420 499 405 744
info@krkonose.eu, www.mestovrchlabi.cz
www.krkonose.eu

Informační centrum + cestovní agentura Janské Lázně
Černohorská 265, +420 499 875 186
info@janskelazne.cz, www.janskelazne.cz

Informační centrum Jilemnice
Masarykovo náměstí 140, +420 481 541 008
info@jilemnice.cz, ic.mestojilemnice.cz

Venkovské infocentrum mikroregionu Lánov
Prostřední Lánov 39, +420 499 432 083
infocentrum@lanov.cz, www.lanov.cz

Turistické informační centrum Malá Úpa
Horní Malá Úpa 129, + 420 733 328 054, + 420 499 891 112
info@malaupa.cz, www.malaupa.cz

Infocentrum, cestovní agentura TURISTA
Pec pod Sněžkou 337 +420 499 736 280
turista@turistapec.cz, www.turistapec.cz

Městské informační centrum Rokytnice nad Jizerou
Horní Rokytnice 197,  +420 481 522 001
infocentrum@mesto-rokytnice.cz
www.mesto-rokytnice.cz

Turistické informační centrum Špindlerův Mlýn
Špindlerův Mlýn 173, +420 499 523 656
tic@mestospindleruvmlyn.cz
www.mestospindleruvmlyn.cz

Turistické informační centrum Svoboda
Nám. Svornosti 527, +420 499 871 167
info.marsov@seznam.cz,  
www.pohadkovekrkonose.cz

Informační centrum Strážné
Strážné 129, +420 734 621 861
info@strazne.eu, www.strazne.eu

Turistické informační centrum Trutnov
Krakonošovo nám. 72, +420 499 818 245
info@ictrutnov.cz, www.ictrutnov.cz

Turistické informační centrum Černý Důl
Černý Důl č. p. 48, +420 499 429 618 
infocentrum@cernydul.cz, www.cernydul.cz

Turistické informační centrum DOTEK
Horní Maršov 175, +420 739 203 205
infokolonial@ekologickavychova.cz
www.dotek.eu

Informační centrum Veselý výlet Temný Důl
Temný Důl 46, 542 26 Horní Maršov 
+420 499 874 298, info@veselyvylet.cz
www.veselyvylet.cz

Informační centrum Hostinné
Náměstí 70, +420 499 404 746
infocentrum@muhostinne.cz, www.hostinne.info

Městské informační centrum Veselý 
výlet Pec pod Sněžkou
Pec pod Sněžkou 196, +420 499 736 130, 499 874 221
info@veselyvylet.cz, www.veselyvylet.cz

Turistické informační centrum Harrachov
Harrachov 150, +420 481 529 600
tic@harrachov.cz, www.harrachov.cz

Informační centrum Vítkovice
Vítkovice v Krkonoších 335, +420 481 582 778
obchod@vitkovicevkrk.cz, www.vitkovicevkrk.cz 

Městská knihovna a infocentrum Vysoké nad Jizerou
Vysoké nad Jizerou 165, +420 481 540 278
knihovna@vysokenadjizerou.cz
www.vysokenadjizerou.cz

Turistické informační centrum Žacléř
Rýchorské náměstí 10 +420 499 739 225
muzeum@zacler.cz, www.zacler.cz,  
www.muzeum-zacler.cz

IC Kořenov – Jizerky pro Vás, Kořenov
Kořenov 480, +420 725 805 266
ic@jizerkyprovas.cz, www.jizerkyprovas.cz

Informační centrum Správy KRNAP Vrchlabí
Náměstí Míru 223, +420 499 456 761
hic@krnap.cz, www.krnap.cz


