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Objevujte Krkonoše s námi

Na prahu třetího desetiletí
Pod mottem „Krkonoše jedinečné
navenek, přátelské uvnitř“ se certifikovaná destinační společnost
pro turistickou oblast Krkonoše,
Krkonoše – svazek měst a obcí,
může hrdě ohlédnout za dvaceti
lety své užitečné činnosti.
Na prahu dalšího desetiletí veřejně
prospěšných projektů na podporu
turismu a aktivit v oblasti regionálního rozvoje v území předseda Svazku Ing. Jan Sobotka uvádí:
„Rád bych zmínil podstatné sdělení, a to finanční stabilizaci Svazku,
kterou jsme dosáhli mj. navýšenými členskými příspěvky. Svazek se nadechl a já věřím, že nám
zůstanou svým spolufinancováním

nakloněny i oba kraje Liberecký
i Královéhradecký.
V tíživé pandemické situaci ale
těžko předjímat, jak na tom budou
krkonošští podnikatelé, kteří nás
podporují příspěvky do Fondu cestovního ruchu Krkonoš.
Každopádně chci všem dosavadním partnerům, ať už z řad jednotlivců, podnikatelských subjektů,
firem nebo státní správy, poděkovat za vstřícnou vzájemnou spolupráci. Společně vykonaná díla
jsou hmatatelná a užitečná. Vydržme, pevně věřím, že se po těžkém
období s koronavirovou pandemií
už brzy dostaneme do příznivého
života běhu,“ uvedl Jan Sobotka.

Svazek Krkonoše pro své aktivity
ročně poskládá do svého rozpočtu mj. za členské obecní příspěvky (10 Kč/obyvatele) 619 000 Kč,
za příspěvky do Fondu cestovního ruchu 381 000 Kč. Od cca čtyřiceti podnikatelských subjektů,
členů destinačního managementu Fondu cestovního ruchu získává 606 000 Kč, od krajů přímé
dotace na podporu destinačního managementu: od Královéhradeckého kraje 400 000 Kč a Libereckého kraje 1 000 000 Kč. Dále
získává přímé dotace na podporu
aktivit z oblasti regionálního rozvoje od Královéhradeckého kraje 300 000 Kč a Libereckého kraje
200 000 Kč. Další finance získává
prostřednictvím projektů a grantů.

Destinační společnost naplňuje
hodnoty pro spolupracujíprincipy „3K“ přidané
cí subjekty). Pro naplnění principů
Financování je veledůležitá záležitost životaschopnosti, k čemuž Ing.
Eva Šulcová, ředitelka Svazku Krkonoše, doplňuje: „Jako certifikovaná
oblastní destinační společnost pro
turistickou oblast Krkonoše naplňujeme také základní „3K“ principy
destinačního managementu, kterými jsou: komunikace (výměna informací mezi subjekty CR), koordinace (zajištění věcného, finančního,
časového a prostorového souladu aktivit s jednotlivými subjekty cestovního ruchu) a kooperace (spolupráce na jejímž základě
vznikají synergické efekty ve formě

„3K“ máme jmenovánu Radu Fondu cestovního ruchu Krkonoše.
Budeme se i nadále zabývat tvorbou, koordinací a zajištěním spolufinancování veřejně prospěšných
projektů na podporu cestovního
ruchu a regionálního rozvoje. Patří mezi ně např. Neznámé Krkonoše, Pohádkové Krkonoše, Krkonošské cyklobusy, Krkonoše – lyžařský
běžecký ráj, podpora řemesel, koordinace toku informací mezi turistickými informačními centry, aktuální sdělení (Facebook, Instagram)
anebo přes oficiální turistický web
s širokou nabídkou služeb.

Nechte se pozvat na zajímavé výlety od našich starostů

Oblíbená místa z Krkonoš
Jan Sobotka, předseda Svazku Krkonoš, starosta Vrchlabí
Rád se toulám například v Horní Dušnici, v místní části Jablonce nad Jizerou, na pomezí Krkonoš a jejich podhůří. Je to malebná a živá lokalita. U každého rekonstruovaného domečku, baráčku, roubenky stojí jedno či dvě auta, vedle objektu posekaný
trávník, upravená zahrádka. To znamená, že lidé o nemovitosti a pozemek pečují. Řada majitelů objekt koupila nebo podědila a hlavně opravila. Jistě investovali hodně peněz. Vždyť
jinak by ty letité stavby v horách a podhůří byly možná opuštěnými ruinami. Ale tady je většina z nich uvedena do pořádku. Na malebné stavby, domy a chalupy je radost pohledět.
Jsem překvapen na cestě z Křížlic do Vítkovic. I zde vidíme opravené rekreační chaty,
chalupy, penziony. Rezidenti v nich mají pěkné zázemí pro aktivní život. Například zdejší
lyžařské zařízení přineslo parádní oživení, a to znamená prosperitu.
Když vzpomenu Bratrouchov a Františkov, neviděl jsem na tamních loukách žádný dobytek, ale louky jsou udržované. Majitelé chalup mají třeba speciální sekačky na příkré svahy.
Obec musí takové rekreanty vítat.
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Martin Bělovský,
starosta Dolního Dvora
Mým oblíbeným výletem je zhruba
dvouhodinová procházka dolnodvorským Luisiným údolím, protažená na Hříběcí boudy. Trasa je spíše sportovního rázu, není vhodná pro kočárek.
Trasu je možné si prohlédnout na odkazu https://mapy.cz/s/bovefozofo.
Start a cíl okruhu, kde je možné zaparkovat auto, je na parkovišti pod lyžařským
areálem Luisino údolí. Trasa dále vede
podél Husího potoka Luisiným údolím, kde
je cenný soubor původních krkonošských
roubenek. Na rozcestí na konci údolí pokračujeme vlevo příjemnou lesní cestou podél Luisiny vody s nenáročným stoupáním na Hříběcí boudy,
další hezkou horskou louku prozatím nezasaženou developerskými projekty. Odtud začíná být cesta náročnější, po modré turistické značce stoupá na
Kužel a následně klesá k Liberecké boudě, kde je možné se za náročnější cestu odměnit občerstvením (doporučuji předem ověřit) a pokochat se výhledem z jedné z dolnodvorských vyhlídek.
A pak už jen zbývá asi 600 metrů prudkého klesání k zaparkovanému autu.
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V Krkonoších jsou ale i místa, kde
se nikdo nestará, objekty jsou
zanedbané, louky neudržované.
To není to hezké. Vážím si práce
lidí, kteří dojíždějí do svých nemovitostí a kultivují je. Koronavirová
pandemie a nouzový stav vytáhla
téma rekreantů, kteří tu v ten čas
pobývali častěji než jindy. Mají tu
hezké druhé domovy a chtějí být
dobrými sousedy nám, kteří tu
žijeme trvale.

Aleš Vaníček,
starosta
Žacléře
K Labyrintu světa v Černé Vodě.
Místo, kde se J.
A. Komenský navždy loučil s vlastí má i po čtyřech stoletích jedinečné
kouzlo. Jako by se osudný den promítl do malebného zákoutí v osadě Černá
Voda, s výhledem na Žacléř
i Vraní hory. Přímo na hranici
událost ze zimy roku 1628 připomíná nový památník, odkazující na slavné dílo
velkého učence. Do pískovcových bloků labyrintu o průměru 12 metrů jsou vytesány známé citáty, které budou v nepravidelných intervalech přibývat.
Nejvhodnějším dopravním prostředkem k návštěvě je jednoznačně kolo, výlet lze
spojit třeba s návštěvou blízkého hornického skanzenu, výletem na Rýchory či do
polského příhraničí.
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Luboš Zimmermann,
starosta Horní Branné

Lucie Potůčková,
starostka městysu Mladé Buky

Průvodcem Naučné stezky: Poznej Horní Brannou, krásu a tajemství
ukryté mezi kopci je Ludvík
Šmíd. V druhé pol. 19. století
zde působil jako vrchní lesmistr hrabat Harrachů. S učitelem Janem Bucharem a Janem
hrabětem z Harrachu zakládali v roce 1889 jilemnický
odbor Klubu českých turistů.
Pro naučnou stezku byl vybrán
okruh o délce 2,9 km. Jejím cílem
je přiblížit návštěvníkům zajímavosti
a skvosty Horní Branné. Jednotlivá zastavení stezky zahrnují i interaktivní herní prvky,
které poskytnou zábavu menším i větším dětem.
Součástí okruhu je parkové zákoutí s posezením (zastavení č. 3). Za povšimnutí stojí stoleté akáty, které lemují stezku od zámku až k zastavení č. 3. Cesta byla naplánována i s ohledem na lidi se sníženou pohyblivostí. Každé zastavení má QR kód, který odkazuje na více
informací k tématu.
Z tabulí na úvodním zastavení se dozvíte základní informace o naučné stezce, Horní
Branné a zámku. Informace o místním ptactvu najdete na 2 zastavení. 3 zastavení zavede
do vodní říše. Lesnictví je tématem 4 zastavení. 5 zastavení je plné zvířat. Na 6 zastavení
poznáte památky Horní Branné a dozvíte se něco o rodu Harrachů, kteří toto území spravovali více než 300 let.

Vyrážíme od kostela sv. Kateřiny Alexandrijské v Mladých Bukách po polní (zeleně
značené) cestě přes Skřivaní vrch ve směru na Janské Lázně. Odtud uhýbáme doprava po žluté turistické značce do Svobody
nad Úpou ke kostelu sv. Jana Nepomuckého. Ve Svobodě překonáme hlavní silnici a vystoupáme po tzv. Zlaté cestě
(značené žlutě a zeleně) až k Medvědí jeskyni na nádhernou a přírodně velmi cennou Sluneční
stráň. Zde si můžeme na chvilku odpočinout u útulny zřízené
správou KRNAP. Po krátké pauze už pokračujeme pohodovou
cestou pěkně z kopce romantickým Antonínovým údolím plným
roubených chalup ve směru na
Mladé Buky. Cesta nás plynule
zavede kolem Retroparku Sejfy
s historickou plovárnou až k železniční stanici Mladé Buky. Zde můžeme
překročit silnici a po žluté turistické značce kolem vzácné a krásně zrestaurované sochy
sv. Jana Nepomuckého překonat po bílém mostě
řeku Úpu a vystoupat po kamenných schodech zpět ke kostelu, který byl východiskem této
trasy. Celkově má tato procházka cca 14 km a lze jí formou nejrůznějších zkratek přizpůsobit kondici i časovým možnostem.

Miroslav Kubát, starosta
Jablonce nad Jizerou

Jiří Ulvr, starosta Studence
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Jablonec nad Jizerou se rozprostírá na ploše zhruba
23 km2. To mi dovoluje
zůstávat při procházkách a výšlapech „na svém území“. Tak
pojďte dnes se mnou. Z centra
nejkratší cestou k lokální železniční trati, pak příkře lesem na
vrch zvaný „Rasocha“. Zde už se
otevírá pohled na Buřany. A zase
dolů k buřanské silnici a po ní ke
starému roubenému Janatovu
mlýnu, který je národní technickou
památkou. Hned za mlýnem vpravo
vzhůru přes mlýnský náhon do osady
„Brno“ a dál na „Hejlov“ (835 m n. m.). Z báječných výhledů pokračujeme lesní cestou kolem sv.
Jána do osady „Rezek“ (880 m n. m.). Těžko odolat a neobčerstvit se v rázovité hospůdce
„Jeruzalém“. A nyní zase z kopce. Nohy jen chviličku šlápnou na územní hranici se sousedy
(Vítkovice v Krkonoších) a vrací se vpravo lesem do Stromkovic a Horní Dušnice. U Stromkovické kapličky Panny Marie můžete podstoupit kůru (prý) léčivou vodou z pramene, který z pod ní vytéká. Dolů do „Plampálie“ je to už kousek a cestu zpříjemňuje zurčení Vejpalického potoka. Ze silnice vpravo po široké cestě za chvíli navštívíme unikát „Janouchovo
město“. Odtud cesta dovede svahem do Bratrouchova, aby se znovu otevřel výhled na hory
i do „do kraje“. U horského sanatoria s názvem „U nás“ odbočíme vlevo a přes les pokračujeme níž a níž do osady Vojtěšice s kaplí zasvěcenou sv. Janu Nepomuckému. Okruh se
uzavírá. Zbývá sejít vpravo dolů k Františkovskému potoku, přejít přes silnici a lesní spojkou mezi Buřanami a Jabloncem v úseku „Na stráni“ vyhlížet, kdy se otevře pohled na Jablonec přepůlený řekou Jizerou. Jsme zpět, máme za sebou 20 kilometrů a na mou věru –
území města jsme neopustili.
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Byl jsem rád, když pro Studenec
a jeho okolí vznikla jedna trasa „questu“ nebo-li novodobé
hledačky pokladu. Rád ji doporučuji. Jmenuje se „TŘÍKATASTŘÍ,
aneb když roubenka není chaloupka“. Není náročná fyzicky,
ale spíše orientačně. Délka trasy k pokladu je 3,2 kilometru,
do Roztok u Jilemnice 5,6 kilometru. Začátek hledačky je ve
Studenci, okr. Semily, na silnici II/293 na parkovišti u budovy
místní sokolovny, zastávka autobusu: Studenec, škola. Konec ve
chvíli, kdy se vám podaří najít poklad.
Trasa hledačky není turistickým okruhem. Pokračuje na železniční zastávku v Roztokách u Jilemnice. Nebo počítejte se zpáteční
cestou do Studence. Doporučuji dobré boty, papír, tužku, dalekohled, občerstvení (svačinu). Hledat poklad mohou sportovně založené rodiny, i s terénním kočárkem. Trasu, která
není vhodná pro osoby se sníženou pohyblivostí, lze procházet od jara do podzimu. V zimě
počítejte se sněhem.
Pro nalezení pokladu musíte vyluštit tajenku. Proto pozorně čtěte text, průběžně sledujte
jeho obsah a rozhlížejte se kolem sebe. Hledané slovo si vždy dopište na řádky, písmeno s příslušným číslem pak využijete pro vyluštění tajenky. Tajenka vám napoví, kde hledat schránku s pokladem. To nejpodstatnější: text questu naleznete na: www.pohadkove.krkonose.eu
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Jaroslav Čech, starosta Harrachova
Harrachovské rybníčky, aneb Naučná stezka Rybárna. Dokončením revitalizace rybníčků
kvůli zadržování vody v krajině vznikl nový turistický okruh
v Anenském údolí u naučné
stezky Rybárna. Trasa vás zavede k místům, která daly stezce název k Harrachovským
rybníčkům. Rybníčky založil
Jan Nepomuk František hrabě
Harrach v roce 1873 k chovu
pstruhů. Ročně se z novosvětské rybárny vypouštělo 100 000
až 170 000 pstruhů a 10 000 až
20 000 lipanů. Nově zrekonstruovaná naučná stezka Rybárna je dlouhá 1,5 km. Začíná a končí u bývalého učiliště v Anenském údolí – naproti Residentu. Dřevěné
interaktivní tabule vás seznamují s tématy, která souvisí s poznáním toho, co v rybnících
a v jejich blízkém okolí žije a roste. Trasa je určena pro pěší turistiku, pro rodiny s dětmi, je
přístupná i pro zdatnější maminky s kočárem. Méně vhodná je pro cyklisty. Hladiny Harrachovských rybníků zdobí například květy leknínu bílého nebo stulíku žlutého. Občas vody
rozčeří i užovka obojková, která zde loví různé druhy žab. Brekeke, těší se na Vás i vodník.
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David Hlaváč,
starosta Jilemnice
Možná to nebude znít
uvěřitelně, ale v poslední
době velmi rád objíždím
na kole Jilemnici a její blízké
okolí. V zimě, v létě a samozřejmě i v mezidobí. Ze stejného místa je to pokaždé trochu jiný pohled, ať již do města
nebo do hor. A když se do hor
i vypravit, pak není nic jednoduššího než jít ve stopách Jana Buchara např. z jilemnického náměstí, projít Hrabačovem podél Jizerky a z Dolních
Štěpanic se po hřebenu v potu tváře dostat na
Štěpanice Horní a zaslouženě se kochat vyhlídkou na Kotel. A o něco výše si na Benecku
u centrálního parkoviště tento pohled vychutnat znovu. A když člověk nemá dost, vždy se
dá ještě pokračovat na Žalý a z kamenné rozhledny postavené hrabětem Harrachem obdivovat scenérii nejen hor, ale i kraje pod Krkonošemi.
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Hravé putování pro děti.
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Jak se bavit,
jak si hrát
a poznávat !

Můžete se vydat „po stopách hledačky“ (questu)
Při procházkách za pokladem použijete malovanou mapku a veršovaný text. Hledačky jsou například ve
Vrchlabí, Vítkovicích, ve Studenci.
Questing je hra pro děti i dospělé.
Připomíná „honbu za pokladem“

Se hrou byly v průběhu času systematicky
seznamovány krkonošské děti. Jak?

a spojuje turistiku a procházku
krajinou s poznáním zajímavostí
na cestě i touhou najít
poklad.

V minulých letech mohly děti potkat Hančí – Krakonošovu pomocnici – ve své mateřské škole nebo
na pěkných akcích v regionu. Vždy
pro ně měla připravenou zajímavou hru, povídání o Krkonoších
i odměnu. Rodiče dětí se mohli
sami s tématem seznámit na webových stránkách, facebooku,

Tipy na trasy geolokační
hry „geofun“
Aplikace provede zábavnou
a soutěžní formou např. po
místech: Žacléř, Rokytnice nad
Jizerou, Špindlerův Mlýn. Hra
vychází z geocachingu. Je
akčnější a dobrodružnější.
Nestačí pouze místo najít
a „checknout se“, ale plnit
úkoly, které průvodce hry
průběžně sdělí.

Co nového je připraveno pro letošní rok?
Bude k prodeji nová knížka
s informacemi o 30 razítkovacích
místech, s tipy na další zajímavosti, možnostmi občerstvení
nebo dopravy, s dalšími hrami pro děti. Také nové odměny za nasbíraná razítka. Tou
hlavní odměnou bude ZDRAVÁ
LAHEV® – prima parťák na všechny další výlety a dobrodružství

Geocaching není jen
pro „kačery“
Geocaching neboli moderní šipkovaná, při které s pomocí GPS
navigace hledáte „poklady“, indicie
a plníte úkoly. Na území Krkonoš je několik desítek „kešek“.
S nejzajímavějšími a s návodem, jak se naučit hrát geocaching,
se seznámíte na pohadkove.krkonose.eu/geocaching.

(www.zdravalahev.cz). Necháme vyrobit nová pohádková razítka pro razítkovací místa, samolepky a plakáty označující konkrétní
razítkovací místa. A v neposlední řadě paní Renata Oppeltová
maluje nové obrázky, které využijeme jak v knížce pro sbírání razítek, tak i k další propagaci Pohádkových Krkonoš.“

Kde získat víc informací a jak začít razítkovací
hru hrát?

www.pohadkove.krkonose.eu

Hrajte razítkovací hru Pohádkové Krkonoše.
Co vše v sobě ukrývá?

SOUTĚŽ o 2 vouchery

Hrát razítkovací hru přináší dětem
společné chvíle v přírodě s rodiči,
prarodiči nebo kamarády. Díky hře
poznají třeba nová místa v Krkonoších, která se jim zalíbí a budou
se na ně vracet. Hraní je zábava
a taková je snad i naše hra pro
děti, kteří putují po horách, sbírají razítka a pak mají možnost získat malý dárek. Největším dárkem
pro ně ale, doufejme, bude krásný
zážitek a láska k horám a přírodě, která už jim v srdcích zůstane.

Všechny děti, které nasbírají 10
razítek, se navíc mohou zapojit do
slosování o bonusovou cenu, a to
o dva vouchery, každý v hodnotě
3 333 Kč, na služby Resortu sv.
František – Erlebachova a Josefova bouda ve Špindlerově Mlýně (www.erlebachovabouda.cz).

v hodnotě 3 333 Kč

Informace o hře je možné získat na razítkovacích místech, v regionálních informačních
centrech, a především
na webových stránkách
www.pohadkove.krkonose.eu.
Knížku k razítkovací hře
lze zakoupit za drobný
peníz na všech 30 razítkovacích místech a také
v krkonošských informačních centrech. Pak
už jen stačí naplánovat výlet a začít sbírat
razítka na zadní stranu
knížky.

Jaké hlavní výhody má
ZDRAVÁ LAHEV®?

Pohádkové Krkonoše jsou návodem pro děti
a rodiče, jak si užít dovolenou na horách.

Jak vznikly a co nového nás letos
čeká odpovídají manažerky destinační společnosti: Alena Cejnarová a Alena Pacholíková: „Pohádky do Krkonoš patří. Stejně tak
pohádkové

kde pravidelně probíhají zajímavé soutěže s pohádkami, nebo si
důležité informace odnést z krkonošských informačních center. Tak
tomu bude i nadále.
Jak jen to bude možné, vydají se
dozajista Krakonošovi pomocníci na nějaké pěkné akce za dětmi
znovu.“

postavičky, které děti znají z knížek
i televizních pohádek. A tak vznikl před sedmi lety nápad, vymyslet projekt, který bude celý právě
o nich. Pohádkoví kamarádi v čele
s Krakonošem vybízejí děti k výletům, dodávají motivaci poznávat
zajímavá místa, poradí, poučí,
pobaví. V letošním roce navážeme
na již existující produkty, obnovíme razítkovací hru, vydáme novou
brožurku. Naším cílem je motivovat rodiče k trávení aktivní dovolené s dětmi, vtáhnout je
do hry a jejím prostřednictvím budovat pozitivní vztah k regionu, přírodě a pohybu.“

ZDRAVÁ LAHEV® je hlavní
cenou v razítkovací soutěži.
Bude dětem spolehlivým parťákem na všech výpravách za dobrodružstvím. Vyrábí ji firma R&B
Mědílek s. r. o. v krkonošském
Žacléři. Chcete o ní vědět víc?
Na otázky odpovídá pan David
Tomáš, jednatel společnosti.

Co je vlastně
ZDRAVÁ LAHEV®
a čím si zasloužila
tento název?
ZDRAVÁ LAHEV ® je nápojová lahev, která je vyrobena ze speciálního medicínského
materiálu bez ftalátů, BPA, BPS. Veškerá výroba probíhá přímo v podhůří Krkonoš v Žacléři.

ZDRAVÁ LAHEV ® je zdravotně nezávadná, opakovaně použitelná. Díky kvalitnímu materiálu,
ze kterého je vyrobena, ji můžete vyvařit nebo dát do myčky.
Lahev neteče, proto ji bez obav
můžete dát jak do batohu na
výlet, tak do školní aktovky. Je
možné dokupovat náhradní díly,
čímž prodloužíte její živostnost.
Vybírat můžete ze široké škály motivů. ZDRAVÁ LAHEV ® je k dostání
ve třech velikostech – 0,5l, 0,7l a 1,0l.
Vybere si zkrátka každý :-).

Jak a kde je (kromě účasti v naší
soutěži) možné lahev a případně
další doplňky a produkty získat?
ZDRAVÁ LAHEV ® a svačinový box ZDRAVÁ SVÁČA jsou k dostání, včetně veškerého příslušenství a náhradních dílů, na
e-shopu výrobce eshop.zdravalahev.cz
nebo v síti kamenných prodejen, kterých je
již po celé republice spousta. Jejich seznam
najdete na zdravalahev.cz/prodejci.
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NUDA se o prázdninách
nekoná!

krkonose.eu

ose.cz

neznamekrkon

Výběr různých tipů, cílů, možností a příležitostí z území je shrnut v tištěných materiálech, které získáte zdarma v krkonošských informačních centrech nebo stažením z webu www.krkonose.eu/propagacnimaterialy-o-krkonosich.
Nové webové turistické stránky www.neznamekrkonose.cz a www.
krkonose.eu vám napomohou při plánování volného času. Jsou přehledné, jednoduché a moderní i s mnoha dalšími užitečnými informacemi. Mohou být vaším průvodcem, rádcem i pomocníkem.

 Lesní plovárna Sejfy

V nejvyšších českých horách můžete putovat pěšky, jezdit na kole nebo
na in-line bruslích, zápolit s rovnováhou na vysokých lanech, koupat
se, hrát golf či lézt po skalách, svézt
se na koloběžkách, terénních tříkolkách nebo čtyřkolkách či se projet
na koňském hřbetu. Jsou tu bike
parky, bobové dráhy, půjčovny
terénních čtyřkolek, tříkolek, koloběžek, možnosti tandemového
letu paraglidingem, lanová centra.
Na území nejvyšších českých hor
a jejich podhůří je rozeseto mnoho kvalitně vybavených dětských
 Herní krajina Pecka

hřišť. Bohatý je výčet naučných,
pohádkových, či zvířátkových stezek, které vás zavedou do Mladých
Buků, Horního Maršova, Vrchlabí,
Špindlerova Mlýna, na Benecko, do
Rokytnice nad Jizerou, Harrachova,
do Velké a Malé Úpy, do Jilemnice
a mnoha dalších míst. www.krkonose.eu/naucne-stezky
Léto patří koupání, a tak se ponořte
a osvěžte v bazénu, koupališti nebo
ve volné vodní ploše. www.krkonose.eu/koupani-v-krkonosich

Když PRŠÍ,

je dobré vědět kde

NEZMOKNEME

Počasí není nikdy jisté. Krátké dešťové přepršky může vystřídat modrá a slunečná obloha, nebe se ale
může zakabonit na celý uplakaný den. Právě pro tuto variantu je
připraven web www.krkonose.eu.
V naučných, kreativních, výtvarných dílnách, tematicky zaměřených expozicích, v krkonošských
muzeích, ale i v krytých bazénech
a aquaparcích neztratíte čas zbůhdarma. Naopak užitečně a zábavně.
www.krkonose.eu/kdyz-pocasi-nepreje

Kam za zdravým vzduchem ven na hřiště
Využijte k dovádění „nejmenších“ i „větších“ vybavená horská
dětská hřiště plné prolézaček, houpaček a skluzavek, pískovišť. Zde se unaví a odčerpají nezdolnou energii.
Vrchlabí: za Kulturním domem Střelnice a v „Otevřené farní zahradě“
u evangelické fary. n Harrachov: u lanové dráhy n Velká Úpa: u horní stanice lanovky Portášky, na konci stezky Krakonošova zpovědnice n Malá Úpa: u kostela a u penzionu Permoník n Pec pod Sněžkou:
Relaxpark n Špindlerův Mlýn: na Bedřichově, u budovy špindlerovské
základní školy, u adrenalinového centra Yellow Point směrem k lanovce
Medvědín, na Pláních, na Medvědíně u horní stanice lanovky n Hostinné: v parku, v areálu Techtex Sport n Janské Lázně: u Stezky korunami
stromů n Strážné: u obecního úřadu n Jilemnice: u fotbalového hřiště n
Lánov: u fotbalového hřiště n Trutnov: v městském lesoparku, Středisko volného času Trutnov.

propagační materiály

 Meďánkovo hřiště

Využijte 15 tipů

pro menší i větší
výletníky

včetně dobrých a užitečných rad např. s parkováním či občerstvením
na trase z brožurky „Krkonoše s dětmi“
Zpracovatelka Alena Cejnarová
inspiruje k výletům i např. se
sportovními kočárky
Nebojte se vyrazit s dětmi do Krkonoš! Jsou sice nejvyšší, neznamená to ale, že musíte nutně jen šplhat do kopců. Protože víme, že
plánování výletů s potomky může
být náročné, nabízíme brožurku,
abyste měli s přípravou na túru co
nejméně starostí. Přidali jsme tipy
kam vyrazit v nepříznivém počasí
i zábavná místa, kde se zaručeně
pobaví celá rodina.

své zážitky z náročnějších túr. Velmi mi pomohla paní Martina
Bulánková, která tvoří blok Akčnírodiče.cz.
A právě tyto zkušenosti jsou dle mého názoru přidanou hodnotou
celého materiálu.
Kde se dětem
hodně líbilo a proč?

Příklad jste brala z výletů
s vlastními dětmi?

Nejoblíbenější je výlet na Medvědín (výlet č. 7). Zážitkem je
cesta lanovkou, navíc
na vrcholu čeká krásné Meďánkovo hřiště, odkud děti už
téměř nedostaneme dále. Nakonec
přeci vyrazíme po stopách Medvědů
a je z toho vždy krásný výlet. Stejně
tak máme rádi Farmapark Muchomůrka (č. 4). Jen pozor na svačiny – kozy je tahají i z kočárků a napůl zavřených tašek. A úspěch měl
i výlet za krkonošskými zvířátky ze
Špindlerovy boudy (č. 6).

Naše děti (7 let a 3 roky) byly pokusnými králíky a několik tras a míst
jsem na nich otestovala. Prozatím
spíše ty jednodušší a kratší výlety.
Kolegyně se staršími dětmi doplnila

Proč brožurku doporučujete?
Cílem bylo vytvořit opravdového pomocníka, který ukáže, že je v Krkonoších možné s dětmi vyrazit na výlet, aniž by bylo třeba zdolávat velká

Jak a kde jste čerpala inspiraci?
Jako mámě na plný úvazek je pro
mě téma cestování s dětmi aktuální, tudíž prvním zdrojem informací
byla vlastní zkušenost. Mnoho tras
a cílů máme vyzkoušené na vlastní
nohy a nožky. Neobešla jsem se bez
pomoci kolegyň a kolegů z krkonošských informačních center.

 Hřiště u Stezky korunami stromů

Brožurku získáte zdarma v Regionálním turistickém
informačním centru
Krkonoše ve Vrchlabí a v dalších spolupracujících krkonošských turistických
informačních centrech.
Brožurku si
můžete stáhnout na www.
krkonose.eu.

převýšení. Rodič musí do terénu vyrážet připraven do posledního detailu, se svačinou, oblečením a jasnou
představou, kde se bude pohybovat,
kde se může s dětmi najíst, kde zaparkuje. To vše zde najde.
Výlety budou také zábavné
Trasy jsme vybírali takové, aby se
děti měly na co těšit, měly zajímavý cíl a náplň. Navíc jsme přidali
pár tipů na další zábavu a poradíme co dělat, když počasí nepřeje.
Proto věřím, že inspirujeme rodiče třeba k naplánování příjemného
podzimního víkendu v Krkonoších.

 Hřiště ve Strážném

Další aktivity
pro rodiny s dětmi či
mnohé výlety s dětmi
poradí blogy Akční rodiče a S kočárkem na hory.
akcnirodice.cz
skocarkemnahory.cz
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Na výlety ve stopách osobností
Kam se vydat? Napovíme!
V Krkonoších se zrodily anebo nejvyšší české hory navštěvovaly osobnosti, které se zapsaly do českých a světových dějin. Vydejte se na místa malířů, spisovatelů, hudebníků, šlechticů, sportovců, učitelů a dalších krkonošských nejenom rodáků a rodaček. Spojte své kroky s těmi, kteří tu stáli před desítkami či stovkami let. Míst, na která se můžete vypravit, je mnoho. A tak tu máme pro vás několik tipů.

 hrabětem Harrachem
S
do Harrachova

10

 houslařem Metelkou
S
do Pasek nad Jizerou

12

www.harrachov.cz

www.paseky.cz

Harrachov je kromě střediska zimních sportů místem
s bohatou připomínkou historie. V Muzeu Správy Krkonošského národního parku „Šindelka“ se vám představí
lesnická a myslivecká tématika. V harrachovském podzemí na vás čeká Hornické muzeum a prohlídková štola. Tisíce exponátů najdete v Muzeu skla, kde v netradičně řešeném areálu budov je expozice Dějin sklářské hutě
a výroby broušeného, malovaného a leptaného skla. Ski
muzeum mapuje vývoj lyžování i místního lyžařského klubu. Vystaveny jsou „ski“ staré více než 100 let, skokanská
výzbroj, vítězné poháry i medaile úspěšných závodníků.

Obraz osudů někdejších krkonošských horalů
19. století mapuje Památník zapadlých vlastenců Krkonošského muzea v Pasekách nad Jizerou. Bylo vybudováno za pomoci paseckých
občanů v přízemních místnostech farní budovy
v letech 1958. V nedávné době bylo rekonstruováno. Je svědectvím doby minulé a připomíná
například spisovatele Karla Václava Raise, který
zdejší život zobrazil v románu „Zapadlí vlastenci“. A také představuje dovednosti bratrů Bohumila a Josefa Škrabálků z Pasek a jejich chodící
betlém, zhotovený v letech 1914 –1916. Tehdy
dřevěné figurky uváděl do pohybu vítr otáčející
lopatkami větrného mlýna. V době vánoční přinášel radostnou sváteční pohodu, kterou poskytuje návštěvníkům dodnes.

Jan hrabě Harrach
Narodil se roku 1828, zemřel v roce
1909. Byl českým šlechticem, vlastencem, mecenášem, skvělým hospodářem, organizátorem a politikem.
Jeho lesní a polní hospodářství
i sklářská výroba byly považovány za vzorné a obdržely řadu
medailí. Obrovské zásluhy si
vydobyl v oblasti rozvoje turistiky. Věnoval se zdokonalení
západokrkonošských cest
včetně turistických. Dnešní
Harrachova cesta vedoucí
z Harrachova údolím Mumlavy k Labské boudě a do
Špindlerova Mlýna – Bedřichova se stala první krkonošskou turistickou cestou
značenou vedle německých i českými informacemi. Na
Jilemnicko zavedl lyže a tím podpořil nástup lyžařského
sportu v českých zemích. Pamětní expozici s jeho odkazem naleznete v zámku v Jilemnici.

 fotografem Housou
S
a profesorem Maydlem
do Rokytnice nad Jizerou

11

www.mesto-rokytnice.cz
Vydejte se po Pašerácké stezce, připomínající stopy dávných dob, kdy hřebeny Krkonoš a stráně nad Rokytnicí nad
Jizerou byly svědky napínavých honiček mezi pašeráky
a strážci hranic. Je vhodná pro pěší turisty, i zdatné cyklisty. Na čtyřech zastaveních se dozvíte informace o historii pašování a pašerácích, kteří byli ve své době mezi krkonošským lidem oblíbení. Stezka začíná na Dolním náměstí
v Rokytnici nad Jizerou. Při zdejších toulkách „potkáte“ dřevěného Krakonoše. Pohádková postava do hor patří, stejně jako materiál, ze kterého je vyroben. Proto vznikla Stezka „Dřevosochání“ navazující na okruh „Okolo Rokytnice“.
Začíná na křižovatce na Vrších a míří do „Starého kravína“ ve Františkově, kde jsou umístěny četné krkonošské
muzejní artefakty všeho druhu. Podél cesty jsou rozmístěny dřevěné sochy a lavičky, které vznikaly ve Františkově při sympoziu výtvarníků „Dřevosochání“. Dalším tipem
na výlet je cesta na chatu Dvoračky a Štumpovka v nadmořské výšce 1 140 metrů mezi Lysou horou a Kotlem.

Rudolf Housa & MUDr. Karel Maydl
V Rokytnici nad Jizerou se narodil a prožil celý svůj život
fotograf Rudolf Housa. S jeho příběhem se seznámíte na
naučné stezce Rokytnických rodáků. Další osobností je
Prof. MUDr. Karel Maydl, lékař, považovaný za zakladatele české chirurgie a průkopníka nových směrů v anesteziologii. Známý je pro zavedení bílých plášťů, chorobopisů a např. operačních knih.

 Památník zapadlých vlastenců

Věnceslav Metelka
Jedna z expozic je věnována studiu života Věnceslava Metelky, písmáka, učitele a zakladatele krkonošského houslařství, jež připomíná jeho houslařskou
zručnost. Podívejte se ke škole, ve které učil a inspiroval žáky. Rozhlédněte se v obci a kraji kde žil. Na
hřbitově přilehlém u kostela sv. Václava je umístěna busta V. Metelky, jako poslední dílo sochaře
Vladimíra Preclíka.

 Kryštofem Gendorfem
S
do někdejšího centra
hutnictví Vrchlabí
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www.mestovrchlabi.cz
Krásnou architektonickou památkou města je renesanční zámek z roku 1546. Jeho stavbu započal Kryštof Gendorf z Gendorfu. Zámek prošel mnohými úpravami, dnes
je sídlem městského úřadu. Ve vstupní hale se konají svatby, koncerty i výstavy. Přilehlý zámecký park byl založen
jako okrasná zahrada, která přecházela do volné přírody.
Nedaleko odtud je Augustiniánský klášter z r. 1705, založený Maxmiliánem z Morzinů. V současné době prochází výraznou rekonstrukcí na sídlo budoucího Návštěvnického centra Správy KRNAP. Za návštěvu stojí soubor
čtyř lidových štítových domů. Jsou vzácným pozůstatkem původní městské zástavby. V jednom domku jsou
výstavy, v dalším expozice textilní výroby a krkonošského
nábytku, národopisná expozice „Z tvorby krkonošského
lidu“ a „Z dějin města Vrchla Krkonošské
muzeum – Čtyři
bí“. Sídlo tu má Informační
historické
domky
středisko Správy KRNAP.

Do Vysokého nad Jizerou
14
s básníkem Dykem a politikem
Dr. Kramářem
www.vysokenadjizerou.cz
Zdejší Vlastivědné muzeum, založené r. 1930, je klenotnicí
dávného života horalů. Uchovává a představuje sbírky lidového umění a historie Vysocka 19. a 20. století. Seznámíte
se tu s vývojem výroby a užívání lyží, s historií vysockého
ochotnického divadla, které hraje od roku 1786. Vystaveny jsou různé podoby a ztvárnění postavy Krakonoše, upomínky na vysocké cechy. Zajímavá je expozice obyčejů
a pohyblivý betlém Jana Metelky Kovárenského ze Sklenařic z let 1878 –1914. Tak jako kdysi, i dnes budí pozornost
zimní spanilé jízdy lyžařů na historických lyžích. Nepomiňte nedaleko vzdálenou rozhlednu „U borovice“ na
kraji obce Roprachtice.
Potěší daleký výhled
do širokého okolí.

Viktor Dyk

Ve Vysokém nad Jizerou se vydejte na
vycházku po stopách prozaika, publicisty a básníka Viktora
Dyka. Často tu pobýval a vycházel do okolních lesů. Žulový
balvan „Dykova skála“ na cestě směřující od Márinkova kříže k zřícenině hradu Nístějka označuje jeho oblíbené místo.

Dr. Karel Kramář

První předseda vlády Československé republiky, narodil se ve Vysokém roku 1860 a zemřel
roku 1937. Kramář, politik a vlastenec, za 1. sv. války navázal styk se zahraničním odbojem vedeným T.G. Masarykem. V říjnu 1918 stál v čele první Československé vlády,
aby vyhlásil samostatnou Československou republiku. Ve
Vysokém nad Jizerou se ženou Naděždou nechali postavit vilu, ke které se můžete vypravit z náměstí od jeho rodného domu s bronzovou bustou po zelené turistické značce.

 Kramářova vila

Kryštof Gendorf, historicky nejvýznamnější postava Vrchlabí.
Zasloužil se o povýšení vsi na
město a vytvořil z něj centrum hutnictví železa. Kulturním
srdcem Krkonoš je přezdíváno Vrchlabí díky hraběti Václavu Morzinovi, který byl velkým mecenášem umění. Právě
jemu byla roku 1725 věnována sbírka obsahující houslové koncerty Čtvero ročních období od Antonia Vivaldiho.
Vycházkové okruhy a hřbitovní stezka „Za pamětí Vrchlabí“ vás provede po stopách i dalších známých osobností.

Kryštof Gendorf
& Václav Morzin

Krkonoše – svazek měst a obcí
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 chemikem a hudebním
S
skladatelem Votočkem
do Hostinného
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www.hornimarsov.cz
Horní Maršov a jeho části (Lysečiny, Albeřice) si zamilujete pro přívětivou a klidnou atmosféru, malebná zákoutí lemovaná opravenými historickými domy. Vydejte se
po méně známých stezkách, budovaných šetrně k okolní krajině. Doporučujeme navštívit kostel Nanebevzetí
Panny Marie. Prohlídku lze domluvit v domě obnovy tradic, ekologie a kultury DOTEK. Jako bývalá barokní fara
je příkladem jedinečného spojení kulturní památky s provozem vybaveným moderními technologiemi. Dají vám
tip na tři questy (hledačky) anebo vycházky v okolí, např.
výstup trasou křížové cesty ke kapli sv. Anny v osadě
Stará Hora.

www.hostinne.info
Od roku 1641 stojí v průčelí věže ukončené hodinami u historické radnice na náměstí v Hostinném dvě monumentální postavy téměř pětimetrových obrů oděných v římské zbroji. Věž je zakončena ochozem a barokní bání. Po
objednání v informačním centru se z jejího vrcholu můžete rozhlédnout po městě a okolí. V galerii bývalého františkánského kostela Blahoslavené Panny Marie Neposkvrněného početí jsou uloženy unikátní odlitky antických plastik
pokryté speciální patinou. Vystavené exempláře jsou součástí sbírky Univerzity Karlovy a jejich hodnotu zvyšuje
skutečnost, že předlohy některých odlitků byly zničeny,
nebo jsou považovány za ztracené. Galerie je momentálně v rekonstrukci.

Berthold Aichelburg
V Horním Maršově žil Berthold Aichelburg s rodiči a patnácti sourozenci od roku 1829. Od roku 1836 studoval v Praze na univerzitě práva. V roce 1845 vstoupil do
armády, kterou v roce 1847 opustil v hodnosti podporučíka. Ve stejném roce převzal od otce správu panství Maršov. Zřídil c. k. okresní soud, zadal stavbu celnice v Horní
Malé Úpě na hranicích s Pruskem, otevřel v Maršově pilu
a započal se stavbou přádelny v Temném Dole. Po jeho
tragickém skonu roku 1861 místní obyvatelé a lesní úředníci uctili jeho památku vysoko nad řekou Úpou na lesnatém úbočí Světlé hory v nadmořské výšce 736,45 m stavbou lesního hrádku Aichelburg, dostaveného roku 1863.

 o Horní Branné s učitelem
D
a spisovatelem Šírem
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www.hbranna.cz
Pýchou Horní Branné je dominantní Harrachovská rodinná hrobka sv. Kříže, proti ní stojící harrachovský špitál,
ve kterém mělo zajištěno zaopatření dvanáct tehdejších
starých hraběcích služebníků. Za zhlédnutí stojí exteriér
plátenického domu Františka Antonína Střížka s bohatou
fasádovou výzdobou a slunečními hodinami. Spolu s kostelem sv. Mikuláše, státem chráněnou kulturní památkou,
špitálem a zámkem představuje plátenický dům jedinečný soubor staveb z období renesance a baroka.

Josef Šír & František Soukup
Podle pamětní knihy obce v hornobranském zámku pobýval na přelomu let 1627/28 Jan Amos Komenský. V zámku je umístěna expozice věnovaná životu a tvorbě spisovatele, malíře, učitele Josefa Šíra, který se v Horní Branné
narodil roku 1859. Jednadvacet let vedl štěpanickou
kroniku. Klid a půvab obcí ve kterých učil (Benecko, Štěpanice, Poniklá nebo Roztoky u Jilemnice)
můžete zažít na procházkách krajinou. A v jeho sbírce povídek Cesta k člověku se ponoříte do příběhů
života lidí z hor i podhůří. Branský kolář František
Soukup zhotovil v prvních lednových dnech v roce
1893 právě v Horní Branné první pár lyží v Čechách.
Na nádvoří zdejšího zámku je instalována dřevěná
socha muže v nadživotní velikosti přidržujícího
pár lyží s holemi a obličejem vytesaným
podle portrétní fotografie
F. Soukupa.

 Harrachovská
hrobka sv. Kříže
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Emil Votoček

 Radnice v Hostinném

Ve Špindlu se „dveře netrhly“

17

www.mestospindleruvmlyn.cz
Do Špindlerova Mlýna, tehdejšího pověstí mondénního střediska pro společenskou smetánku, přijížděli četní hosté.

Osobnosti

Do hotelu Krone (dnes Savoy Royal
Hotel) splňujícího standardy nejnáročnějších turistů, který se již v roce 1906 chlubil centrálně vytápěnými pokoji a jako první i místním telefonem, v roce 1921 na několik týdnů dovolené přijel spisovatel Karel Čapek s tehdejší
přítelkyní a pozdější manželkou herečkou Olgou Scheinpflugovou a se svou sestrou Helenou. V roce 1922 sem
dorazil na čerstvý horský vzduch zlepšit své zdraví spisovatel Franz Kafka. V hotelovém pokoji začal psát jedno
ze svých nejznámějších děl – Zámek. Ve 20. a 30. letech
min. st. se stal oblíbeným místem herečky Adiny Mandlové a herců Vlasty Buriana či Hugo Hasse. V Boudě
Na Pláni v katastru Přední Labská obce Špindlerův Mlýn
se od r. 1934 ubytovávali významní hosté z Německa, kteří se řadili k odpůrcům nacismu. Mezi nimi byli také profesor Adolf Reichwein ze Svídnice a plukovník hrabě Claus
von Stauffenberg. Naposledy se zde sešli v březnu 1944,
aby domluvili detaily bohužel neúspěšného atentátu na
Adolfa Hitlera. Do akce byl zasvěcen budař a horský hospodář Heinrich Renner.

Chemik a hudební skladatel Emil
Votoček se narodil 5. října 1872 v Hostinném. Zemřel 11. října 1950 v Praze. Vystudoval pražskou techniku a poté dva
roky barvířskou školu ve Francii. Během studií ve Francii
vynalezl tzv. Votočkovo činidlo, které se využívá v analytické chemii k důkazu siřičitanů v roztoku. Odtud odešel
na univerzitu v německém Göttingenu, kde studoval chemii cukrů. Působil jako docent na pražské technice a jako
rektor na ČVUT. V roce 1929 spolu s Jaroslavem Heyrovským založil mezinárodní časopis, ve kterém publikovali
vědecké práce českých a slovenských chemiků. Světového uznání dosáhl pracemi v oblasti chemie cukrů. Miloval klasickou hudbu a hrál na několik hudebních nástrojů.

Do Poniklé s grafikem
a malířem Skrbkem

19

www.ponikla.cz
Kde potok „poniká“, tzn. chvíli teče po povrchu a pak zase
mizí v podzemí, vznikla obec Poniklá. V její horní části nedaleko kostela se hřbitovem stojí Muzeum krkonošských
řemesel a u něj pískovcová socha Krakonoše v nadživotní velikosti s venkovní expozicí věnovanou hospodářským
strojům. K zobrazení dřívějšího života horalů a umístění
sbírky artefaktů je zpřístupněna roubená stodola. Na své
si přijdou obdivovatelé ručních prací. V létě tu organizují
dílny, připomínající řemeslnou zručnost někdejších obyvatel. Nedaleko odtud si formou objednané exkurze můžete prohlédnout výrobní dílnu korálkových a perličkových
vánočních ozdob Rautis, o které si přečtete na jiném místě tohoto vydání.

Jaroslav Skrbek V Poniklé se roku 1888
narodil a roku 1954 zemřel grafik a malíř Jaroslav
Skrbek. Studoval nejprve na Uměleckoprůmyslové
škole a pak na Akademii výtvarných umění v grafické speciálce prof. Maxe Švabinského. V roce 1913
se stal členem Jednoty umělců výtvarných. V jeho
dílech jsou zachycena jednak místa z jeho zahraničních cest (Paříž, Istanbul, Balkán, Amsterdam, venkov
v Holandsku), i mnohá v Praze, stejně jako jeho rodné
Krkonoše. Soubor Skrbkových grafických
listů má ve sbírkách
Památník národního písemnictví
v Praze.
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Na výlety za šikovnými řemeslníky
Po stopách regionální výroby a tradice 

www.zaremeslem.cz

Zavítejte s námi do míst s tradiční řemeslnou výrobou. Je vám umožněno nahlédnout pod ruce mistrů oboru, ale také si zručnost vyzkoušet. Poznejte nadšení
a um lidí, kteří řemeslo, technické památky, kulturní a sportovní zařízení provozují. Právě pro takové poznání vznikl projekt „Po stopách regionální výroby a tradice
v polsko-českém regionu Jelenohorské kotliny, Jizerských hor a Krkonoš“. Na virtuální mapě, rozdělené do pěti skupin (sklářské a bižuterní firmy, tradiční řemesla,
potravinářská a nápojová výroba, technické památky, kultura, sport a zdraví), jsou vyznačeny desítky zajímavých míst. Kromě mapy je zpracována webová prezentace
„Virtuální stezky“ s krátkými video spoty jednotlivých řemesel a tradic. Naleznete ji na www.zaremeslem.cz.

práce oceněná titulem
8 Ruční
kulturní dědictví lidstva
Poniklá je jediným místem na světě,
kde se dodnes zachovalo tradiční perlařské řemeslo. Od roku 2020 je zapsáno na seznam nemateriálního kulturního

dědictví lidstva UNESCO. Foukané perličky zde vyrábí od konce 19. století. V této
lokalitě se řemeslem živily celé rodiny.
Perle byly používány výhradně pro bižuterní výrobu a zdobení oděvů. I dnes je
firma vyváží do celého světa. Již z dob
našich babiček známé vánoční ozdoby

začali vyrábět jako reakci na módní trend
zdobení vánočních stromečků. Způsob
foukání perliček a výroby ozdob se od
prvopočátku v podstatě nezměnil. Každá
perlička projde minimálně šesti rukama,
šikovných vesměs žen, než se dostane
v kompletu na vánoční ozdobu.
I vy si můžete prohlédnout výrobní proces. Od foukání ze skleněných trubic, stříbření, barvení a řezání perlí až po montáž ozdob. V kreativní dílně pod vedením
zkušených lektorů zakusíte úskalí ruční
řemeslné práce. A až překonáte první
nezdary, vznikne vám pod rukama vlastní vánoční ozdoba.
Kontakt: Návštěvu si domluvíte
celoročně. RAUTIS, Poniklá,
info@rautis.cz, www.rautis.cz,
www.facebook.com/rautis.
perlickoveozdoby,
tel: + 420 483 300 036

20 Tkalcovské muzeum
s interaktivními dílnami v Domě pod jasanem
Většinu z nás zajímá, jak žili naši předci či jakou prací se živili lidé v krkonošských chalupách. Jaké bylo vybavení
chalup a třeba systémy provozu domácích řemesel. Odpovědi na naše otázky
z velké části odpoví rodinné interaktivní
tkalcovské muzeum na okraji Trutnova.
Sami máte možnost vyzkoušet řemeslnou zručnost předků. Vyrobíte si například ze lnu provázek, utkáte kousek krkonošského plátna, vyzkoušíte navlékání
skleněných korálků na starodávném
korálkovém mlýnku. Zjistíte, jaké je předení na kolovratu krkonošských tkalců, a řadu dalších úkonů. V řemeslné
a výtvarné dílně si můžete vyrobit bylinkové mýdlo, plovoucí svíčku, malovanou
lněnou tašku, korálkový šperk či drobnost
z ovčí vlny. Nebo třeba utkat kobereček.
V muzeu jsou i zábavné interaktivní prvky, tvůrčí, poznávací a rozvíjející soustředěnou pozornost malých

i dospělých návštěvníků. K Domu pod
jasanem patří odpočinková zahrada
s dětským hřištěm a bylinkovou zahradou.
Kontakt: Návštěvu si domluvíte
celoročně. Tkalcovské muzeum,
Trutnov, www.dumpodjasanem.cz,
dumpodjasanem@seznam.cz,
tel: +420 736 275 025

21 Vinuté perličky v Tvořivé dílně „Nadechni se“
V Horní Malé Úpě v Galerii Celnice má
zázemí paní Dana Augustová s Tvořivou dílnou. Představuje v ní výrobu vinutých perel,
smaltování plecháčků, ale i rozmanité hraní s korálky. Zde si i vy sami můžete vyrobit originální smaltovaný hrníček, hvězdu,
anděla, náhrdelník, náramek, přívěsek (třeba
na kabelku nebo batoh), náušnice, prstýnek
apod. Tedy vlastní šperk na míru.
Každá vinutá perlička je originál. Je vlastně nejdražším skleněným korálkem. Výroba
spočívá v navíjení horkého skla na nerezovou tyč namočenou do kaolinu. Neustálým
točením v ohni se sklo za pomoci gravitace rychle zakulatí. Další možností tvarování horkého skla jsou formy, pinzety a různé
sklářské pomůcky. Dále se zdobí například
skleněnou drtí nebo se
skleněnými nitěmi na

každý korálek malují různé obrazce, kytičky,
tečky, zvířátka.
Kontakt: Návštěvu si domluvíte v mimosezoně po telefonu, emailu či facebooku. V letní i zimní sezóně je otevřeno. Malá Úpa –
Galerie Celnice, www.danaaugustova.cz,
dana@danaaugustova.cz, www.facebook.
com/nadechnise, tel: +420 725 536 531.

Děčínská bouda – Horská farma
Horská farma na RůžoKontakt: Návštěvu si domluvíte
22 mimo dubna a listopadu po celý rok.
vé hoře – Děčínská bouda se staročeskou kuchyní, krojovaným služebnictvem
Děčínská Bouda – Horská farma,
a s vlastní výrobou mléčných produktů kaž- Velká Úpa, horskafarma@email.cz,
dého návštěvníka úplně nadchne. V pře- tel: +420 733 557 999, +420 739 352 555.
krásném prostředí Krkonoš, s výhledem
na Studniční Horu a celé panorama Pece
pod Sněžkou v nadmořské výšce 1 260 m
n. m. zachovávají tradiční horské hospodaření (cca 120 ovcí, 4 dojné krávy a jalovice),
včetně restaurace a ubytování. Ve dvou stylových místnostech, kde je vystaveno historické vybavení horských chalup, ochutnáte
domácí mléčné výrobky (mléko, zákys, tvaroh, různé druhy sýrů), ale i typické staročeské pokrmy jako škvarkové placky, domácí
koláče s domácím tvarohem a krkonošskými borůvkami. Otevřeno od dubna do listopadu, návštěva restaurace je možná celoročně.

23 Je libo tekuté višně, ořechy, mandle nebo med?
Vše ochutnáte prostřednictvím nápojů Krkonošské likérky APICOR. V roce 1999
ji založili včelaři manželé Boháčovi. Nyní
dcera se zetěm Pavlem Cermanem z prvotřídního českého medu a vody z horských
pramenů v okolí Janských Lázní vyrábí Krkonošskou medovinu. Pochutnat si můžeme
na variantách Klasik, Višňová, Mandlová.
Vyšší obsah alkoholu (18 %) a roční zrání
medoviny zaručuje její dostatečnou stabilizaci bez chemických přípravků a neomezenou trvanlivost.
Sortiment tvoří také tradiční staročeské likéry, bez kterých se v minulosti neobešla žádná hospoda: Kontušovka, Višňovka,
Hruškovka, Ořechovka a Kmínka. Horskými
specialitami jsou Hořcovka, Krakonošova

zahrádka, Vichr z hor a bylinný likér Krakonoš. Mimořádně oblíbená je Višňovka s příchutí chilli.

Kontakt: Návštěvu domluvíte celoročně.
Krkonošská likérka APICOR, Rudník,
www.apicor.cz, info@medovina-apicor.cz,
tel: +420 603 233 884
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Pozvánka do zimních Krkonoš
Drsné a zároveň romantické zimní prostředí nejvyšších českých hor inspirovalo
řadu filmařů. V průběhu uplynulých let vznikla díla, při nichž se sportovci vydávají do bílé stopy, hrdinové zdolávají majestátní horstvo, kochají se panoramatickými výhledy či magickou krásou zasněžené krkonošské krajiny, anebo se baví na snowboardech či v místních barech. Každopádně hrdinové
prožívají šťastné i méně radostné osudové okamžiky.
Náklonnost filmařů ke Krkonoším trvá desetiletí. Vydejte se do míst
natáčení a poznejte osobně místa kroků filmových hrdinů.
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Výlety po sněhu
s filmovými hrdiny

Ještě, než dorazíte do Špindlerova Mlýna, projedete po silnici z Vrchlabí místem zvaným Studené koleno. Autobus tudy vezl studenty ve filmu Sněženky a machři (1982) režiséra Karla Smyczka.
Stále ve Špindlerově
Mlýně, od nedaleké Labské přehrady, pochází
záběry z kdysi slavného
seriálu Rozpaky kuchaře Svatopluka (1984).
Na zdejším autobusovém nádraží vystupoval
z dopravního prostředku
Jiří Hrzán coby kulturní
referent ve filmu Homolka
a tobolka (1972), po Bílém mostě v centru pak Homolkovi
kráčeli při příjezdu do města. Film Homolka a tobolka je závě-

rečným dílem volné trilogie, v níž je rodina Homolkových na
zimní rekreaci ve Špindlerově Mlýně v zotavovně ROH Radost,
kterou si sem přijeli (s předsevzetím, že na sebe budou po
celou dobu hodní)
za své peníze jaksepatří užít, což se
jim ne vždy zadaří. Hláška z filmu:
„To jsou panoramata!“ u našinců
působí úsměv na
tváři dodnes, zvláště v době, kdy hory
pokrývá neprostupná hustá mlha.
Na blízkém parkovišti
v centru Špindlerova
Mlýna Josef Abrhám
alias Dalibor Vrána nezákonně inkasoval peníze od turistického zájezdu ve filmu Vrchní prchni (1980). Film natočil
Ladislav Smoljak dle námětu a scénáře Zdeňka Svěráka.
Mnohem později tu zloději zahodili ukradené snowboardy
Rendyho a Jáchyma ve filmu Snowboarďáci (2004), přičemž své první jízdy zkoušeli ve středisku Svatý Petr, kde
také stojí hotel Olympie.
Ve stejném hotelu Olympie ve Sv. Petru padaly klapky i dvou
dalších snímků, Pan Tau na horách (1970) a Jak vytrhnout
velrybě stoličku (1977). Současný interiér už ale po rekonstrukci filmovým záběrům neodpovídá. Populární snímek
s Tomášem Holým, který
v pozici Vašíka hledá své
mamince (Janě Preissové),
baletce v Národním divadle v Praze, manžela a především pro sebe tatínka, se
točil i na chalupě Dias. Byla
zde stanice Horské služby, kde sloužil Vaškův skutečný tatínek, horolezec
Luboš (František Němec).
Nedaleko Davidových bud
pak leží skalní masiv, který

byl využit v pohádce Čert
ví proč.V centru Špindlerova Mlýna u hotelu Savoy, v kdysi vyhlášené diskotéce Labužník, ale i na tratích
a běžeckém stadionu na Horních Mísečkách,
Vojta Kotek, režisér a herec v jednom, natočil
film Padesátka (2015).

Vydejte se z Benecka na Horní Rokytnici
a odtud na hřebeny Krkonoš
V okolí Labské boudy a přímo v ní se 24. března 1913 odehrál skutečný tragický příběh závodníka Bohumila Hanče
a jeho kamaráda Václava Vrbaty. Uznávaný lyžařský přeborník, šestadvacetiletý zedník Bohumil Hanč, a jeho o rok
starší přítel, tkadlec Václav Vrbata, který ho přišel v těžkém
klání povzbudit, zahynuli při prudké změně počasí při mezinárodním závodu v běhu na lyžích na 50 kilometrů. Na motivy skutečných událostí vznikl film Synové hor (1956), režiséra Čeňka Duby. V lednu toho roku se štáb čítající okolo
šedesáti žen a mužů na tři měsíce usídlil na Labské boudě.
Tehdejší jednopatrová chalupa byla postavena pro odvážné zimní návštěvníky Krkonoš a nevedla k ní žádná cesta.
Letní a některé zimní exteriéry byly natáčeny i na malebných stráních Horní Rokytnice.

Do Dolního Dvora
na expedici „YDYKSEB“:
S tebou mě baví svět

a jejich
přítel, proslulý pašerák, který má
v dětské fantazii všechny vlastnosti pána hor – Krakonoše.

Vrchlabí a legendární „Hoří, má panenko“
Komedie Miloše Formana z roku 1967 našla své zázemí pro
natáčení v Kulturním domě Střelnice. Zde se odehrává většina scén z filmu, ve kterém získali své role i někteří občané
města. Slavný český film je třetím celovečerním hraným fil-

Nejúspěšnější veselohra minulého
století, natočená v roce 1982. Komedie o rodinné dovolené odehrávající se
převážně v malebné zasněžené krajině
a v horské chalupě v obci Dolní Dvůr.

Západní Krkonoše jako exteriér
pro příběh „Krakonoš a lyžníci“
Jeden z nejhezčích zimních příběhů, který se nám zapsal do
srdce. Půvabný filmový příběh
z r. 1981 o lidech z hor navazuje na krajové pověsti, legendy a pohádky. Režisérka Věra
Šimková – Plívová ho natočila převážně v malebném prostředí zasněženého Harrachova a Rokytnice nad Jizerou. Na
počátku minulého století byla
právě sem přivezena novinka
urychlující pohyb na sněhu –
lyže. A kolem nich se rozvíjí klasický děj, jehož hlavními
hrdiny jsou dva malí chlapci

mem slavného režiséra Formana. Je komedií, v níž se tancuje, krade a hasí. Tvůrci se zde pomocí „černého“ humoru
zaměřili na důsledné odhalování negativních stránek lidské povahy. Je to tedy hořká komedie o lidských nedostatcích, která vypráví o tom, co vše se může seběhnout kolem
požárnického plesu v podkrkonošské obci…

Labská bouda a její okolí
Během února a března 2021 byly v okolí Labské boudy
na autentických místech v Krkonoších natáčeny sportovní a dramatické scény nového filmu Poslední závod – filmu o přátelství a odvaze lyžařů Hanče, Vrbaty a Ratha pod
režisérskou taktovkou Tomáše Hodana. První klapka padla
v neděli 21. února ve Františkově, v následujících dnech se
štáb přesunul na Medvědí boudy, Labskou boudu, do Hostinného a na další místa. Film Poslední závod vzniká podle skutečné události legendárního lyžařského závodu, který
se odehrál na hřebenech Krkonoš v roce 1913.
Sto let byl příběh Hanče a Vrbaty překrucován, aby vyhovoval momentální společenské a politické situaci. Postava
sportovce Emericha Ratha byla zcela vymazána, přitom
právě on našel polomrtvého Hanče a s nasazením vlastního života se ho snažil zachránit.
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Členové Fondu cestovního ruchu Krkonoše
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Horský hotel Friesovy boudy, Strážné
Golf Club U Hrádečku s.r.o., Mladé Buky
Horský hotel Tetřeví boudy Krkonoše s.r.o., Dolní Dvůr
KAD spol. s r.o., Vrchlabí
MEGA PLUS s.r.o., Janské Lázně
MELIDA a.s., Skiareál Špindlerův Mlýn
Sportovní areál Harrachov a.s., Harrachov
Rautis, a.s., Poniklá
Regata Čechy a.s. – Hotel Horizont, Pec p.Sn.
Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu
na Benecku a okolí, z.s.
Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu
v Rokytnici nad Jizerou
SKiMU a.s., Ski areál Malá Úpa
Služby Vítkovice, s.r.o., Vítkovice v Krkonoších
Snowhill a.s., Vrchlabí
Spartak Rokytnice, a.s., Rokytnice nad Jizerou
Stezka korunami stromů Krkonoše s.r.o., Jan.Lázně
Středisko služeb Benecko s.r.o., Skiareál Benecko
Resort Sv. František - Erlebachova a Josefova
bouda, Špindlerův Mlýn
Turistické informační centrum Trutnov
Wellness hotel Skalka, Benecko
Harmony Club Hotel a.s., Špindlerův Mlýn
Areál U Čápa, Příchovice
Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p.
Pivovar Trautenberk, a.s., Malá Úpa
iQLANDIA, o.p.s., Liberec
Krby fa Kobr s.r.o., Pension Kobr, Vrchlabí
SK Development, a.s., Chata Hradečanka
MAPAB s.r.o., Hotel Horní Pramen, Špindlerův Mlýn
1. Bobová a.s, Špindlerův Mlýn, Harrachov
Apartmán Flora, Benecko
Hendrych & synové s.r.o., rodinný pivovar, Vrchlabí
SUPER SPORT spol. s r.o., Pecký pivovar, Pec p.Sn.
Pension Bílý Hořec, Lánov
MK3, a.s., Apartmány Hladíkova Výšina, Rudník
Vavřinec group s.r.o., Aparthotel Svatý Vavřinec, Pec
SABADO v.o.s., Hotel TTC, Vrchlabí
Vyhlídka Janské Lázně s.r.o., Janské Lázně
Pension U Šrenků, Špindlerův Mlýn
Hotel Pivovarská bašta, Vrchlabí
Labská spol. s r.o., Vítkovice v Krkonoších
R & B Mědílek s.r.o., Zdravá lahev, Žacléř
TOURWAY, s.r.o., Apartmány IT CENTRUM Vrchlabí
Sklárna a Minipivovar Novosad & Syn s.r.o. Harrachov
Yellow Point, spol. s r.o., Špindlerův Mlýn
Informační centrum SPINDL.INFO, Špindlerův Mlýn

www.friesovyboudy.cz
www.grundresort.cz
www.tetreviboudy.com
www.kad.cz
www.skiresort.cz
www.skiareal.cz
www.skiareal.com
www.rautis.cz
www.hotelhorizont.cz
www.benecko.info

4
6
4 16

www.rokytnice.com/sdruzeni
www.skimu.cz
www.skialdrov.cz
www.snowhill.cz
www.skiroky.cz
www.stezkakrkonose.cz
www.benecko.info
www.erlebachovabouda.cz
www.ictrutnov.cz
www.skalkabenecko.cz
www.harmonyclub.cz
www.ucapa.eu
www.janskelazne.com
www.pivovartrautenberk.cz
www.iqlandia.cz
www.pensionkobr.cz
www.hradecanka.cz
www.hornipramen.cz
www.bobovka.cz
www.ubytovani.benecko.com
www.pivohendrych.cz
www.peckypivovar.cz
www.bilyhoreclanov.cz
www.ubytovanicernahora.cz
www.svatyvavrinec.cz
www.hotel-ttc.cz
www.vyhlidkahotel.cz
www.usrenku.cz
www.pivovarskabasta.cz
www.labskabouda.cz
www.zdravalahev.cz
www.apartmany-vrchlabi.cz
www.sklarnaharrachov.cz
www.yellow-point.cz
www.spindleruv-mlyn.com

26
42

32
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Proč být členem Fondu cestovního ruchu Krkonoše?
I na prahu třetího desetiletí činnosti certifikované destinační společnosti Svazek
Krkonoše, založené v roce 2000, platí hlavní motto společné propagace turistického
regionu Krkonoše: zajistit společný postup
při péči o trvale udržitelný rozvoj turistického regionu. Hlavní myšlenkou je fungující
systém společné propagace, celokrkonošské projekty, prezentace na veletrzích doma
i v zahraničí a s tím spojené financování.

Každý, kdo se podílí na tvorbě Fondu, pomáhá k realizaci projektů na podporu cestovního ruchu (Krkonošské cyklobusy, Krkonoše – lyžařský běžecký ráj, Krkonoše ze
sedla kola), či uvádí do života produkty jako
například Krkonošská pivní stezka, Pojizerský Pacifik. Fondem je nejčastěji zajišťována nezbytná finanční spoluúčast na grantech a dotacích, ze kterých jsou aktivity
převážně financovány.
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Najdete v článcích tohoto vydání
Krkonošské sezony
Okolím Horní Dušnice, 7 km (str. 2)
Dolní Dvůr – Luisino údolí – Hříběcí boudy a zpět, 5 km (str. 2)
Pěšky i na kole z Žacléře k Labyrintu světa a zpět, 6 km (str. 2)
Naučná stezka Poznej Horní Brannou, 3 km (str. 3)
Výšlap kolem Jablonce nad Jizerou, 20 km (str. 3)
Za výhledy z Jilemnice přes Benecko na Žalý, 11 km (str. 3)
Procházka z Mladých Buků a zpět, 14 km (str. 3)
Quest s pokladem, Studenec–Roztoky u Jilemnice, 6 km (str. 3)
Harrachov, Naučná stezka Rybárna, 1,5 km (str. 3)
Krkonošské muzeum Šindelka v Harrachově (str. 6)
Pašerácká stezka v Rokytnici nad Jizerou (str. 6)
Památník zapadlých vlastenců v Pasekách n. Jiz. (str. 6)
Krkonošské muzeum - Čtyři historické domky,Vrchlabí (str. 6)
Dykova skála u Vysokého nad Jizerou (str. 6)
Lesní hrádek Aichelburg v Horním Maršově (str. 7)
Harrachovská hrobka sv. Kříže v Horní Branné (str. 7)
Špindlerův Mlýn (str. 7)
Radnice v Hostinném (str. 7)
Muzeum krkonošských řemesel v Poniklé (str. 7)
Dům Pod Jasanem v Trutnově (str. 8)
Tvořivá dílna „Nadechni se“ v Malé Úpě (str. 8)
Děčínská bouda (str. 8)
Krkonošská likérka APICOR v Rudníku (str. 8)
Rýchorský les (str. 12)
Pančavský vodopád (str. 13)
Labský vodopád (str. 13)
Kaskády Bílého Labe (str. 13)
Velký vodopád na Bílém Labi (str. 13)
Mumlavský vodopád (str. 13)
Huťský vodopád (str. 13)
Vodopád na Černohorském potoce (str. 13)
Železniční stanice Martinice v Krkonoších (str. 15)
Přírodní park Hrádeček (str. 15)
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Neznámé Krkonoše
www.neznamekrkonose.cz

Rádi se touláte bez davů lidí?
Objevte s námi méně známá místa,
místa netradičních výhledů,
místa spojená s historií…

Víme, že Sněžka, Pramen Labe nebo
Pančavský vodopád jsou místa, kde se
dají vytvořit nádherné fotografie a každý
tam byl. A co třeba navštívit Rýchorský
prales, vystoupat na rozhledu Eliška,
vypravit se do přírodního parku Hrádeček, vydat se z Rokytnice nad Jizerou
na Dvoračky, prohlédnout si řopíky jako
někdejší vojenské opevnění a projít se
až k rozhledně Štěpánka, vydat se po
Naučné stezce Čertova strouha, anebo
do krajiny za impozantními památnými
stromy? Znáte? Nebo slyšíte poprvé?
Jsou nádherná místa v Krkonoších,
která okouzlí. Není na nich tolik lidí
a určitě stojí za návštěvu. S těmito a dalšími tipy se můžete podrobněji seznámit a inspirovat se.

těžší. Obě vedou po asfaltu nebo jemné šotolině, takže je to vhodné i pro kočárky. Až si to
přifrčíte do Krkonoš, tak zaparkujete na parkovišti Stachelberg, které je necelých 600 m od
rozhledny Eliška. Vstup na rozhlednu je volný
od 1. dubna do 30. listopadu. Z rozhledny Eliška můžete vidět do Orlických hor, Jestřebích hor
nebo na Krkonošské podhůří. Je fajn vyrazit na

24

rozhlednu při východu slunce. Člověk pak uvidí nádherné scenérie dole v krajině. Po východu slunce si to pak můžete štrádovat dál přes
parkoviště po červené trase a u pěchotního
srubu odbočit doleva na cyklotrasu a pokračovat až k rozcestníku Bystřice nebo jít kratší trasou rovně po červené až na rozcestí Pod Dvorským lesem.
Delší trasa vede přes zaniklou obec Sklenářovice, kde se zachoval stovky let starý kamenný most, pomník, několik křížů a kaple. Krátká
cesta zavede skrz Rýchorský prales, který je dle
mého názoru nejlepší na podzim, kdy ho mlha
zakryje do nádherných scenérií.
Moje rady na cestu: zjistěte si před výletem předpověď počasí, mrkněte, zda se zrovna trasa neopravuje, mějte dostatek jídla, vody
a něco sladkého na zub, dobrou obuv s pevnou
podrážkou, mějte v mobilu aplikaci ZÁCHRANKA a MAPY.CZ, co do hor přinesete, to si odnesete.
Přeji vám, ať se vám i dětem výlet líbí a buďte
na sebe opatrní!
@hanajampilkova

Výlety za krkonošskými památnými stromy
Předkové znali, a my znovu objevujeme, uzdravující sílu stromů. Působí na nás psychologicky a energeticky. Procházka v lesním prostředí snižuje krevní tlak i hladinu cukru v krvi, udržuje v rovnováze nervový systém, zlepšuje soustředění a paměť, posiluje kreativní řešení problémů. Snižuje únavu a stres, dodává energii a snižuje tělesnou hmotnost. Vůně dřeva, větvemi prosvítající sluneční
svit, svěží vzduch a uklidňující prostředí pomáhá relaxovat a jasněji přemýšlet. Zbavuje stresu. Stromy v krajině jsou dominantami,
připomínajícími historické události i běh života.
Strom v řadě kultur symbolizuje spojení nebe se
zemí, oporu a nosnou sílu života. Od nepaměti byly uctívány pro věkovitost a chápány jako
pamětníci, jako symboly mohutnosti a moudrosti, zdroj potravy a léčivých látek. Stromy bývaly označovány i jako „místa vyššího vnuknutí“
kde bylo možné získat vědomosti a moudrost.
Dnes si ještě více ceníme jejich estetické a ekologické funkce. Stromy vytvářejí kyslík, pomáhají stabilizovat teplotu vzduchu, zadržují vodu
v krajině a udržují její koloběh, čistí vzduch od
prachu a snižují hlučnost v okolí.
V Krkonoších si můžeme prohlédnout památné
stromy mimořádného vzrůstu nebo stáří. Vybrali jsme tipy na některé z nich:
Lípa v Horním Maršově byla Správou
KRNAP vyhlášena památným stromem
v roce 2018 a nachází se asi 20 m od objektu
Infokoloniálu DOTEK. Byla vysazena před asi
450 lety a jedná se tak o nejstarší strom v regionu východních Krkonoš. V roce 2009 se v celostátní anketě Strom roku umístila počtem hlasů
veřejnosti mezi 12 finalisty na 6. místě.
Vrba v Černém Dole, která v centru obce
u potoka vyrůstá zhruba 250 let v nadmořské výšce 620 m n. m., což je ojedinělé.
Dub v Jablonci nad Jizerou roste těsně vedle hlavní silnice u cesty k nádraží,
je významný stářím odhadovaným na 250 let.

Neznámé
Krkonoše

www.neznamekrkonose.cz/
category/vylety
Najdete v něm kromě tipů na
výlety také odpovědi na dotazy
např. zda-li se smí v národním
parku stanovat, jestli jsou pořádány pěší pochůzky s průvodcem, jak s volným pohybem psů
v národním parku, proč nejsou
v KRNAP u cest odpadkové koše
a mnohé další.
Na webových stránkách
neznamekrkonose.cz
najdete, tipy na dlouhé
výšlapy pro pořádné horaly i ty
kratší, záleží jen na vás. U každého tipu najdete mapu, délku,
převýšení, také postřehy a doporučení, kde zaparkovat, kde mají
něco dobrého k snědku i doporučení, co si vzít a jak se správně vybavit.

Výlet na Rýchory a k rozhledně Eliška
Náročnost: 20,6 km nebo
13,2 km (dle zvolené trasy), trasa je
vhodná pro kočárky. Autobusem:
zastávka Trutnov, Babí, pevnost
Autem: parkoviště Stachelberg. Mapa trasy
Výlet krásnou přírodou Rýchorských lesů
bych přiřadila k těm rodinným s dětmi. Trasy
jsem vymyslela dvě. Jednu delší, ale ne o moc

Sledujte web

Znáte strom, na kterém najdete za
tkaničky pověšené nejrůznější prošmajdané boty dobrodruhů a cestovatelů? Už jste
o něm slyšeli? Vězte, že první český „botovník“ vyrostl v Harrachově u dojezdu bobové dráhy. Jedná se o smrk zbavený kůry.
Turisté, kteří sem zavítají, mohou na jeho
větve či kmen pověsit vysloužilou obuv.

Dub pod Jankovým kopcem nad městským parkem u polní cesty vedoucí z Vrchlabí přes Vápenici do Strážného má obvod kmene
225 cm a výška celého stromu je cca 18 metrů.
Jasan ztepilý ve Volském Dole u Špindlerova Mlýna vyrůstá v nadmořské výšce 850 m n. m. nedaleko horní stanice lyžařského vleku.
Jedle bělokorá v centru Špindlerova Mlýna byla památným stromem vyhlášena
roku 2005 a je dominantou náměstí. Je jednou
z původních dřevin Krkonoš, z lesních porostů
téměř vymizela.
V Žacléři roste šácholan přišpičatělý,
kvete velkými pohárkovitými žlutozelenými květy. Je druhem magnolie s plody v podobě červených šištic. Pochází ze Severní Ameriky (Apalačské pohoří a jižní Ontario v Kanadě).
Exemplář je 21 metrů vysoký s šířkou koruny
15 metrů, průměrem kmene 1 metr a obvodem
kmene 3 metry. Jeho odhadované stáří je 100
let. Byl vysazen v dnešní zahradě Základní umělecké školy na počátku 20. století v souvislosti se zřízením parku a výstavbou vily někdejšího majitele žacléřské sklárny Franze Breita. Vilu
v minulosti obklopoval rozlehlý park sahající až
k žacléřskému nádraží, s fontánou a vzácnými
dřevinami. Do dnešních dní se z původního parku
dochoval pouze mohutný šácholan přišpičatělý.

A kdo pro vás
objevuje méně známá
místa Krkonoš?
Tváří projektu Neznámé Krkonoše je Hanka Jampílková, která má
ke Krkonoších velmi blízký vztah

již od dětství. Oblíbila si hory pro
jejich klid. Jsou pro ni ostrůvkem
svobody, kde si může vyčistit hlavu
a nepřemýšlet nad ničím. Krkonoše jsou pro ni druhým domovem,
kam se velice ráda vrací.

Proč každého
baví zážitky
na bobovce?
Krkonošské bobové dráhy a lanová
centra „MonkeyPark“ nalezneme ve
Špindlerově Mlýně a Harrachově.
Špindlerovská bobovka z r. 1997
je první projekt tohoto druhu v ČR
a podle výrobce patří svým profilem mezi tři nejatraktivnější projekty této technologie na světě. Včetně dopravního zařízení má délku

1 400 m a jezdec si při jízdě s průměrným 7% sklonem užije 22 zatáček, 5 jumpů (terénních zlomů)
a tři tunely. Harrachovská bobovka vede vzrostlým lesem, je kratší
a má několik nadjezdů a podjezdů.
U obou bobových drah jsou k dispozici bufety, WC a je zde možné zaparkovat. Přijďte pobejt i vy,
děti vás budou ještě více milovat.

www.bobovka.cz

Krkonoše – svazek měst a obcí

Strana 13

Proč jsou krkonošské
vodopády přírodním horským
fenoménem?
D
 osahují úctyhodných
• výšek i mohutnosti.
nadmořské výšky
• Phoroměr
a výšky vodopádů
•

je neobvyklý.
U
 poutají strmé svahy
a hluboká ledovcová údolí.

Nejvyšší v Čechách je Pančavský
vodopád (25) s kaskádami měří 148
metrů na svahu na konci Labského
dolu s přístupnou skalní vyhlídkou
na jeho hraně. Jelikož se vodopád
nachází v nejpřísněji chráněném
území Krkonošského národního parku, není povoleno vstupovat mimo

vyhlídku. Prosíme, dodržujte toto
pravidlo a chraňte přírodu i sebe.
Fotografie jsou často od fotografů,
kteří s povolením Správy KRNAP
mohou vstupovat mimo značená místa.
Labský vodopád (26), nedaleko
pramene Labe, spadá pod Labskou boudou z výšky 34,5 metrů
do Labské rokle, která je pokračováním ledovcového Labského dolu.
Na protějším svahu Labského dolu
se rýsuje Pudlavský vodopád o výšce 33 metrů.
Malý Labský vodopád v Labském
dole v sobě obsahuje vodu tří výše

ležících vodopádů – Pančavského, Labského a Pudlavského. Jeho
pětimetrová výška s asymetrickým
tvarem a širokým skalním stupněm
protíná šikmo tok Labe.
Kaskády Bílého Labe (27) spatříte při putování ze Špindlerova Mlýna k Boudě u Bílého Labe. Hlavně
zjara dravý tok vytváří na skalním
podloží s množstvím stupňů a prahů kaskády a peřeje.
Horní Úpský vodopád v klidové
zóně KRNAP můžeme vidět z modře značené cesty z Obřího dolu
k bývalé Obří boudě anebo z vrcholu
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Sněžky. Jeho voda padá z výšky
129 metrů.
Mumlavský vodopád (29) u Harrachova. Je bohatě vodnatý a voda
po většinu roku přepadává v několika proudech. Vypravit se k němu
můžete pěšky, pohodlně i s kočárkem, po modré turistické trase od
Krkonošského muzea Šindelka. Za
kaskádami vodopádu je nejlepší se
vypravit na jaře v ranních hodinách,
kdy si bohatost a krásu vody užijete téměř osamotě.
Huťský vodopád (30) na Huťském
potoce poblíž Rokytnice nad Jizerou po velkých deštích nebo během
jarního tání stéká po celé šířce skalního stupně a proměňuje lokalitu v soustavu vodních vějířů. Vede
k němu modrá turistická trasa, po
které můžete pokračovat až na
Dvoračky.

26

 Labský vodopád

 Kaskády Bílého Labe

27

 Velký vodopád na Bílém Labi

28

 Mumlavský vodopád
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25
 Pančavský vodopád

Výlety ke „studentským“ lávkám
přes úžlabí, strouhy, potoky a řeky
Nové lávky v Krkonoších, které vznikly jako zadání semestrálního projektu, zpracovalo pět ateliérů Ústavu navrhování II. FA ČVUT. Zapojilo
se 30 studentů. Jsou výborným příkladem „learning by doing“, učení se
praxí. Cílem nebylo naučit adepty architektury jen pracovat s dlátem,
pilkou či vrtačkou, ale dopřát jim odpovědnost za vlastní rozhodnutí
a zažít, že podstatou úspěchu je týmová práce. Studenti měli možnost
realizovat návrh od začátku do fáze instalace stavby na místo. Každá
lávka je specifická, každý tým se potýkal s jinou výzvou.

[C ] Lávka Medvědí boudy
(Ateliér Kordovský – Vrbata)
Lávka překlenuje úžlabí Medvědího
dolu ve výšce 1 020 m n. m. Nachází se na turistické, cyklistické i běžkařské trase. Při návrhu byl brán

[A] Lávka na Klínové cestě I.
(Ateliér MáMA)
Kráčíme lesem, turistickou stezkou.
Stoupáme. Najednou se cesta stočí,
větve se rozestoupí a pěšinu protíná Hluboká strouha. Před očima
se rozprostře výhled do údolí a na
protilehlé jižní svahy. Průzorem do
okolí, zurčící vodou pod nohama
a vodopádem za zády jsme přímo
vybízeni k zastavení a vychutnání si
krás. Stojíme na místě lávky, kterou
jsme vytvořili bez jakýchkoliv výčnělků. Překlene sedmimetrový rozpon
a propojí dvě místa ukončená v rozdílných výškových úrovních.

D
A

C

[B] Lávka na Klínové cestě II.
(Ateliér Hlaváček – Čeněk)
Lávka se nachází v místě, kde Hlubokou strouhu překonává modrá turistická stezka, vedoucí ze Špindlerova
Mlýna na Klínové Boudy. Svou křivkou vytváří pokračování současné
cesty a podporuje plynulost chůze.
Podél stezky se nachází minimum
míst k odpočinku. Lávka proto nabízí posezení s výhledem díky navržené lavičce, která se obrací směrem

do údolí. Je navržena bez zábradlí, aby kladla minimální odpor sněhovým masám. Střídmým tvarem
i použitým materiálem harmonicky souzní s jedinečným prostředím
národního parku.

Přístup k lávce vede po širší cestě,
která schází z kopce do otevřeného
údolí. Místo působí klidným a příjemným dojmem a právě tuto atmosféru návrh podporuje. Samotná konstrukce vznikla myšlenkou zkrátit
rozpětí břehů tak abychom mohli na
místo dopravit snadno krátké lehčí
prvky. Rošty na povrchu jsou výhodné kvůli sněhu a počasí a poskytnou návštěvníkům zajímavý pohled
na potok a konstrukci pod nimi. Na
místě se nachází lavička, která společně s lávkou vytváří prostředí, kde
se lidé budou chtít zastavit a porozhlédnout po krajině.

 Huťský vodopád
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[E ] Lávka Hrnčířské
boudy III.
(Ateliér Seho – Světlík)

E

B

[D] Dřevěná lávka
Rennerův potok
(Ateliér Zavřel – Jelínek)

zřetel na potřebný velký rozpon lávky, obtížnou přístupnost místa a na
zachování průtočné výšky koryta
řeky vzhledem k přesunujícím se balvanům. Místo konstrukce zábradlí je
k příhradovým nosníkům přimontována síť, kterou je zajištěna bezpečnost proti pádu z lávky po celé její
délce. Když přicházíte k údolí říčky, kde se lávka nachází, ze směru
od Medvědí boudy, jdete po klikaté
cestičce a lávka se najednou před
vámi vyjeví a její mohutná konstrukce pocit překvapení umocňuje.

Extrémní klimatické podmínky z hlediska vlhkosti ovlivnili design lávky přes potok Čistá u Hrnčířských
Bud. Složitější dílce kombinují ocelová táhla se spoji a dřevo. Lávka
se nachází v úzké rokli a v docela
prudké zatáčce. Celá tato scenérie
vyvolává pocit, že údolí za lávkou
končí, i proto představuje náš návrh
pomyslnou zeď, která údolí uzavírá.
Ten, kdo touto konstrukcí prochází,
vidí každý detail a může se dotknout
jednotlivých konstrukčních prvků.
Věříme, že lávka vyvolá zvědavost
a otázky ohledně její stability, bude
vybízet k bližšímu prozkoumání.
Výňatky z autorských zpráv.

 Vodopád na Černohorském potoce
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Projděte se

a budete FIT!

Hledáte sportovní aktivity a snažíte se nějaké kilo shodit? Zkuste kondiční chůzi, je nejpřirozenějším lidským pohybem.
Krkonošské a Podkrkonošské terény jsou přímo předurčené k takové turistice. Při chůzi zapojíte stehenní a hýžďové svaly, svalstvo boků
a krajiny břišní. Přitom nezatížíte klouby jako při běhu. Pravidelná chůze
posiluje svaly, odbourává tuky, snižuje krevní tlak a hladinu cholesterolu,
zlepšuje koordinaci pohybů a přináší dobrou náladu. A právě rychlou chůzí, a třeba do kopců, kterých máme
kolem sebe bohatě, tělu prospějete.

KILOMETRY
opravených
cest

S podporou dotací EU opravuje
Správa KRNAP turistické chodníky a cesty, po kterých můžete svoji kondici udržovat. Opravy často
probíhají na frekventovaných úsecích. Již opraveny jsou např. povalové chodníky přes Úpské a kolem

Jaro | léto | podzim • 2021

Černohorského rašeliniště nebo
cesta z Horních Míseček k bývalým
Jestřábím Boudám, chodník v úseku Růžová hora – Sněžka.
Charakter prací odpovídá typu
dané cesty a jejímu poškození.
Některé klasickou metodou štětování, jinde kompletní výměnou
povalových chodníků.
Na řadě míst byly provedeny drobné opravy štěrkových cest nebo
živičných krytů vozovek (penetračním makadamem s uzavíracím nátěrem a posypem drobného kameniva). Např. lesní cesta
v úseku bouda Jana – Růžohorky
nebo lesní cesty přes Vlčí hřeben.
Z turistických chodníků např. Lahrbusch, Weberova cesta Dolem Bílého Labe na Luční boudu, úsek Česká budka – Sněžné jámy – Petrovka
nebo vycházková trasa Aichelburg.
Aktuálně o omezeních na krkonošských cestách: www.krnap.
cz/omezeni-na-cestach

Ve Špindlerově Mlýně se
vydejte do údolí Bílého
Labe. Vycházka dlouhá
cca 11 km zabere asi 4 hodiny. Trasa vede z centra Špindlerova Mlýna
od bílého mostu, po levé straně proti
proudu řeky Labe, kolem spodní stanice lanovky Medvědín až k rozcestí u srubu KRNAP. Odtud doprava
k restauraci Myslivna, na Dívčí lávky
(780 m n. m.) a Weberovou cestou
podél toku Bílého Labe, až k Boudě
u Bílého Labe (1 000 m n. m.). Zde
můžete projít tam a zpět Naučnou
stezku Čertova strouha. Od Boudy u Bílého Labe vystoupáte Dřevařskou cestou, po její vrstevnici
míříte zpět ke Špindlerovu Mlýnu.
Cesta končí u Biskupské vyhlídky
(820 m n. m.) a odtud zpět do centra města.

POZOR

na jízdu na

koloběžce!
Rozmařilost občas
špatně končí.

Záchranáři Horské služby Krkonoše během sezóny ošetřují řadu zraněných, pátrají po osobách nebo
zasahují u dopravních nehod.

Jak
naplánovat
ideální
cyklovýlet?
Svezte se do nejvyšších
partií hor Krkonošským
cyklobusem i lanovkou
Území včetně podhůří je protkáno téměř 900 kilometry cyklotras.
Terény jsou to vhodné jak pro zdatné sportovce, bikery, tak pro rodinnou rekreační jízdu.
Je jasné, že horské trasy jsou
náročné, určené pro horská či
trekingová kola. Trasy v podhůří
jsou méně členité. Stačí si vybrat
lokalitu. Např.: Z Horní Malé Úpy
Rýchorským sjezdem, ze Špindlerova Mlýna přes Benecko do Vrchlabí, z Černé hory okolo Hříběcích
bud do Strážného a Vrchlabí.

Jaké další výlety
jsme pro vás naplánovali?

I letos se povozíte!

Dozvíte se na youtube:
„Krkonoše Svazek“.
Krátká cyklovidea zveřejněná na youtube jsou
jednou z možností, kde se inspirovat. Zavedou vás na krkonošské
cyklotrasy se zajímavými místy
a jedinečnými výhledy.

Krkonošské cyklobusy jsou
jednou z vyhledávaných služeb
k přepravě a cestování jak pěších, tak cykloturistů. Od června
do září 2020 přepravily 39 819
osob a 4 500 jízdních kol. K tomu
Miroslava Chaloupská, koordinátorka Krkonošských cyklobusů,

Které lanovky vás v létě vyvezou i s kolem?
Pec pod Sněžkou – Hnědý vrch (1 215 m n. m.) www.skiresort.cz
Velká Úpa – Portášky (1 060 m n. m.) www.skiresort.cz
Špindlerův Mlýn – Medvědín (1 235 m n. m.) www.skiareal.cz
Špindlerův Mlýn, Svatý Petr – Pláň (1 198 m n. m.) www.skiareal.cz
Janské Lázně – Černá hora (1 250 m n. m.) www.skiresort.cz
Vrchlabí, Herlíkovice – Žalý (1 019 m n. m.) www.herlikovice.cz
Rokytnice n. Jiz. – Horní Domky (903 m n. m.) skiareal-rokytnice.cz
Harrachov – Čertova hora (1 021 m n. m.) www.skiareal.com

doplnila: „Přeprava jízdních kol
v létě 2020 byla rekordní, cca
o 900 kusů více než v roce předcházejícím. Cyklobusy, které po
našem regionu pendlují od roku
2004, jezdily po svých trasách 85
dní. Pro cyklo dopravu roku 2021
jsou v Královéhradeckém kraji připraveny změny. Na území Královéhradeckého kraje byli vybráni

noví dopravci a s nimi nové autobusy s vleky na kola. Jízdní řády
jsou v souladu s představami. Naším zájmem je stejnou formu přepravy zachovat od června do září
i pro letní sezonu 2021.“
Přidejte se k nám při každoroční
zahajovací jízdě Krkonošských
cyklobusů. Více informací na
www.krkonose.eu

Z úrazů jsou časté pády na kole
při cyklistice, zlomeniny nebo podvrknuté kotníky při turistice, alergické reakce nebo nevolnosti,
a především úrazy při jízdě na koloběžce. Těch bohužel přibývá.
Koloběžky se při jízdě chovají jinak než kolo. A v tom je jejich
nebezpečí. Lidé často přecení své
schopnosti. Divokou jízdou riskují
své zdraví. Nedrží se oběma rukama, nemají helmu, nebrzdí plynule.
Pokud je vlhko, může dojít k uklouznutí pneumatiky. Při nezvládnuté
vysoké rychlosti na nerovnosti přeletí přes řídítka. Poměrně častá jsou
bezvědomí, úrazy hlavy a horních
končetin. Ošetřovány jsou i úrazy,
kdy si řídítka vrazí do břicha a pak
ještě padnou na hlavu.
Děti při spolujízdě na koloběžce
na stupačce před řidičem jsou nejhorší kombinací. V případě nehody
je dítě prvním „nárazníkem“ a tedy
tím, kdo karambol nejvíc „odnese“.
Buďte opatrní na své nejmilejší!

Tištěné

jízdní řády
s tipy na výlety získáte zdarma v krkonošských informačních centrech, vylepené přímo
na autobusových zastávkách,
kde cyklobus staví, nebo na
www.krkonose.eu/krkonosske-cyklobusy
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Vlakem, pěšky,
na kole, autem
i s „domkem
na kolečkách“

Vlakem Pojizerským Pacifikem
ÚDOLÍM JIZERY PO KOLEJÍCH
Kulturní památkou ČR se pyšní
Železniční stanice Martinice v Krkonoších. Byla postavena na železniční trati na dráze Trutnov – Chlumec
nad Cidlinou a regionální trati Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad
Jizerou v malebném údolí Jizery.
Zdejší naučná stezka přibližuje
jednotlivé technické památky, stavby i staniční zabezpečovací zařízení
a poměrně nové železniční muzeum
představuje zajímavé historické

artefakty. Cíle výletů jsou popsány
v propagační mapce, kterou získáte
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KDE SE SCHOVAT, když přijde

nepřízeň počasí

plechu odolá horským podmínkám,
díky zvolenému materiálu bude
stárnout a měnit svůj vzhled stejně, jako kámen porůstá mechem.
ATŰLN „Útulné áčko“ na Klínových Boudách,50.7090697N,
15.6623325E. Stojí na dlouhých
nožičkách 2 metry nad zemí. je
snadno přístupné i zaváté sněhem.
V létě lze pod konstrukcí schovat

Trasy vhodné

pro vozíčkáře

Nouzové přístřešky, které byly umístěny v hřebenových partiích Krkonošského národního parku na křížení pěších tras, dosloužily. Nahradily
je stavbičky navržené studenty Fakulty architektury ČVUT v Praze. Při
náhlé nepohodě přijdou vhod jako úkryt. Kde stojí?
JENGA pod Dvoračkami – v sedle pod Dvoračkami, 50.7417447N,
15.5121072E. Prostorná, jednoduše vyrobitelná, lehce sestavitelná,
univerzální v závislosti na různou
morfologii terénu, navržená jako
skládačka.
KØMEN u Bílého Labe – v údolí Bílého Labe, 50.7448747N,
15.6351778E. Inspirací byl blízký
Balvanový vodopád. Nepravidelný, ale kompaktní tvar vyvolává pocit bezpečí. Fasáda z falcovaného

v krkonošských informačních centrech nebo elektronicky na www.
krkonose.eu/pojizersky-pacifik
nebo www.nadrazimartinice.cz

naleznete na www.krnap.cz
a www.krkonose.eu/krkonose-pro-vsechny

Po Přírodním parku Hrádeček

Mezi vrchy Vlčí skála (587 m),
Pekelský vrch (583 m), Havran
(564 m) a Skalka (550 m), jižně
od Mladých Buků, mezi vsí Hertvíkovice a obcí Vlčice se rozkládá
chráněný Přírodní park Hrádeček,
založený 17. dubna 2000 se zříceninou hrádku Břečtejn. Pět kilometrů čtverečných území je částečně obkrouženo silnicí I/14. Pro
pěší je oblast přístupná po modré
turistické značce, severní hranicí
parku prochází také zelená značka. Území s lesním komplexem
bylo vyhlášeno k ochraně typického rázu krajiny s významnými přírodními a estetickými hodnotami.
Úžasné biotopy bukových porostů
se skalními výchozy permsko-karbonských slepenců zařazené do
kategorie „přírodní park“ neomezují v pohybu, takže je možné se

volně procházet i mimo značené
trasy. Více na webu www.neznamekrkonose.cz
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AUTOKEMPY – kam s „domkem na kolečkách“
Kam s obytným přívěsem v Krkonoších? Kde můžete kempovat bez porušování pravidel?
Máme pro vás několik tipů.

kola či zavěsit hamaku a vychutnat si výhled do údolí.
STAN u Mumlavy – 50.7703806N,
15.4739447E. Inspirací byl stan poskytující nouzové přespání. Pohodlné a funkční zázemí.
OKO na Rýchorách – 50.6627719
N, 15.8598825E. Stavba má oko,
světlík ve střeše, kterým se můžete dívat na oblohu. Uživatel si může útulnu přizpůsobit po svém díky velkým otevíracím okenicím,
což z ní činí velmi vzdušný objekt.
SILO pod Janskou horou, staré
ocelové silo na kraji smrkového lesa
50.6151897N, 15.8010025E nabízí
pohodlné posezení i nevšední zážitek z pobytu v prostoru, který původně vůbec nebyl určený pro lidi.
www.utulnautulna.
cekuj.net

Být přírodě ještě blíž touží mnoho
z nás. A když se není kde ubytovat,
je zřejmé, že si český „karavaning“
získává stále větší oblibu. Dnes už
to dávno neznamená citelné omezení komfortu.
Vyberte si jeden ze zdejších autokempů. Nejsou od sebe na hony
vzdáleny, region Krkonoš není
tak rozhlehlý. Ubytování je možné
v chatkách, stanech, zapůjčených
i vlastních karavanech. Předem se
informujte na webech autokempů.

Přehled krkonošských autokempů
Čistá v Krkonoších Autokemp Slunečná autokempslunecna.cz
Dolní Branná www.chalupyvrchlabi.cz
Dolní Kalná Autokemp Na koupališti www.dolnikalna.cz
Harrachov Kemp Jiskra www.jiskra-harrachov.cz
Horní Lánov Pension Bílý Hořec www.bilyhoreclanov.cz
Jablonec nad Jizerou Autokemp Zátiší autocampjablonec.com
Rudník Pension a camp Heřman www.pension-herman.cz
Trutnov Kemp Dolce www.kemp-dolce.cz
Vrchlabí Euro-Air-Camp www.euro-air-camp.cz
Vrchlabí Vejsplachy camp www.vejsplachycamp.cz
Vrchlabí Holiday Park – Liščí farma www.holiday-park-vrchlabi.cz
Žacléř Kemp Královec www.camping-kralovec.com

Špindlerův Mlýn – Autokemp a některé hotelové parkovací plochy jako
např. Hotel Hradec, parkoviště KAD
(autobusové nádraží s možností parkování karavanů), městská
parkovací plocha (parkoviště P3 –
Medvědín), www.mestospindleruvmlyn.cz
V Harrachově chystají nový park
pro obytná auta.
Zázemí čtyř kol a vlastního ubytování umožní cestovat, zažívat a poznávat.
Krkonoše nabízí kvalitní zázemí,
spoustu výletů a míst k vyžití pro
všechny fanoušky hor. Probuzení
do čerstvého horského vzduchu,
příroda na dosah ruky a jedinečné výhledy. Co víc si přát? Vybrali
jsme pro vás tipy na zážitky a zajímavá místa. Podívejte se, kde se
nejen ubytovat, ale také kam vyrazit na výlet. Více se dozvíte v článku „S karavanem nebo obytňákem
do Krkonoš“ na www.krkonose.
eu/s-karavanem-nebo-obytnakem-do-krkonos.
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Minulost i současnost
Česká republika je unikátem v počtu amatérských divadelních souborů nebo spolků. Na území Krkonoš a jejich podhůří je bohatá, a především zajímavá minulost ale i současnost ochotnického divadla
hraná amatérskými herci, tzv. ochotníky.
Divadelníci se těší na pravidelné zkušební schůzky a také na komunitní prožívání volného času. Rodinní
příslušníci, kamarádi i široké publikum zase na premiéry nových kusů. Vstupenky jsou dlouho předem
zamluveny a pak vyprodány. Při představení čiší z jeviště vždy plné nasazení protagonistů, kteří se v rolích
nesnaží z titulu svého zaměstnání ale prosté záliby. Z hlediště dýchá nadšený zájem, a jak jen to jde, tak
děkovný aplaus diváků. Ochotníků přehršel a tiskového prostoru pomálu. Představujeme vám pouze střípky
zajímavostí. Seznamte se…

Jak hrávalo divadlo v Žacléři

Divadelní spolek
Krakonoš,
Vysoké nad Jizerou
Divadlo ve Vysokém nad Jizerou má předlouhou historii, resp. nejstarší ochotnickou tradici v ČR. Právě zde Divadelní spolek Krakonoš navázal na první představení roku 1786
a bez větších přestávek hraje dodnes. Připomeňme, že první světské divadlo hrál pan učitel se svými žáky. Po dvou letech začali hrát
dospělí po hospodách, po stodolách, v přírodě. Velkým snem byla divadelní budova.
Byla postavena r. 1925, přičemž stavba byla

položením základního kamene zahájena dne
31. května a začalo se v ní hrát 28. října téhož
roku. V tomtéž roce získala své jeviště i Krakonošova loutková scéna. V současné době má divadelní
spolek přibližně 110 členů.
Roku 1990 (po předchozích desetiletích nepřípustnosti soukromého
vlastnictví) byla budova vrácena do majetku
spolku. Obdiv patří předkům stavitelům. Kamenné
divadlo slouží svému účelu dodnes perfektně, pouze občas prý chybí místa
k sezení v sále.

Divadelní spolek Krakonoš je v ČR jediný
vlastník své divadelní scény, resp. budovy Krakonoš. Sám má předlouhou historii. Připomíná 150 let od založení divadelního ochotnického spolku Přemysl, který se v r. 1882
sloučil se zpěváckým spolkem Krakonoš
v Pěvecko-divadelní jednotu Krakonoš.
Navíc Vysočtí ochotníci, pod taktovkou Svatavy Hejralové, pořádají každoročně Krakonošův divadelní podzim, národní přehlídku
venkovských divadelních
souborů. K němu Svatava
Hejralová uvádí: „Během
jednoho týdne divadelní
budovou prochází zhruba
pět tisíc diváků. Ti v průběhu uplynulých padesáti let
zavítali do zdejšího hlediště. S nadšením sledovali výkony stovek ochotníků
na jevišti při jednotlivých
ročnících zde konané přehlídky. Jubilejní 50. ročník
byl roku 2019 zatím bohužel poslední. Od té doby
přísná vládní protipandemická opatření linii přehlídky divadelního
svátku přerušila.“
Loutková scéna hraje za
normálních okolností zhruba 10krát do roka. Loutková představení shlédne během roku téměř 800
malých i velkých diváků.
Zatím posledním představením byla pohádka Bezhlavý
rytíř, kterou vysočtí nastudovali pro nejmenší diváky na
základě pohádky Františka
Čecha „Princezna Jitřenka
se vdává“.
www.ds-krakonos.cz

Až bude lépe, zajděte se podívat do vysockého divadla, prohlédnout si panely s historií i současností divadla, nasát neobvyklou atmosféru místa prvního lyžování, mediánů a písmáků nebo se vydejte potěšit a pobavit při představení jakýchkoliv krkonošských ochotníků.
www.vysokenadjizerou.cz

Tělocvičný spolek Turnverein Berggeist
(Duch hor) působil v Žacléři od roku 1882
a sdružoval kroužky: plavání, turistiku, zimní
sporty, dobrovolné hasiče, a divadelní kroužek. Představení se odehrávala na náměstí
v hostinci pana Püschela „U medvěda“ (dnes
prodejna potravin Otesánek). Činnost provozoval do r. 1938. Po prohlášení československé samostatnosti založila česká menšina v Žacléři ochotnický spolek „Svoboda“.
Jelikož nevlastnili prostory, propůjčili si jeviště od německé dělnické strany v Lamperticích. Zde uvedli svojí první divadelní hru
„Karel Havlíček Borovský“.
Ke konci roku 1945 byla v Žacléři stanovena Osvětová rada, jejímž úkolem bylo
rozvíjet kulturní život ve městě. 28. října t. r.

sehrálo ochotnické sdružení představení
„O malíři, který dělal zázraky“. Spolek „Svoboda“ samostatně fungoval do roku 1950
a k 1. lednu 1951 se zapojil do závodní skupiny ROH národního podniku Východočeských uhelných dolů v Žacléři.
V německy hraném divadle se v Žacléři
pokračovalo ještě dlouho po válce. V Národním domě se na pódiu střídaly pod záštitou
Závodního klubu ROH české i německé skupiny ochotníků. Soutěžily spolu na soutěžích
lidové tvořivosti a navzájem se povzbuzovaly. Německé divadlo se definitivně rozpadlo
v 60. letech minulého století, kdy ze Žacléře
odešla další část nyní již menšinového obyvatelstva. Zdroj: Městské muzeum a IC Žacléř.
www.muzeum-zacler.cz

Horní Branná
Svého času stála obec Horní Branná v popředí mezi horskými a podhorskými vesnicemi
se snahou zaměřenou k zachránění mateřštiny. Společnou měrou se podílela škola s řídícím učitelem Antonínem Klikarem, kostel
s duchovním správcem Františkem Kozákem a spolek ochotníků. Myšlenku ustavit
ochotnický spolek a divadlo přinesli do Horní Branné studenti o velikonočních prázdninách r. 1865 reakcí na německé divadlo, které

v r. 1863 hrálo po tři týdny v hostinci „U Klingrů”. Původní název založeného spolku byl
Družstvo divadelních ochotníků v Horní Branné. První představení hry „Manžel bez ženy“
se konalo roku 1865. Kulisy byly vypůjčeny
z Karlova u Staré Paky. Když ochotníci sehráli s velikým nadšením několik her, z výtěžku
si zakoupili kulisy vlastní. Divadelní spolek
ukončil činnost r. 1978.
www.hbranna.cz

Divadelní spolek J. J. Kolár, Poniklá
Historie ochotničení v ponikelské kotlině je
předlouhá. Začíná v 19. století vznikem tří
divadelních hnutí. Prvního „polibku vznešené Thálie“ se dočkala místní část Přívlaka.
Zde bylo první doložené představení sehráno v roce 1825. Od roku 1835 bylo divadlo hráno také na Jilmu. Divadelní spolek
v Poniklé byl založen až po dalších téměř
30 letech, ale na rozdíl od přechozích spolků hraje dodnes..
Roku 1901 je dle všech pravidel a ustanovení oficiálně povolena „Vzdělávací ochotnická jednota J. J. Kolár“. Po celé meziválečné

období patřil DS J. J. Kolár k nejvýznamnějším a nejčinorodějším souborům na Jilemnicku. Repertoár obsahoval krom klasických
činoher oblíbené operety. Vedle domácích
představení soubor podnikal zájezdy do obcí
Štěpanice, Rezek, Roudnice, Vysoké nad Jizerou, Mříčná, Martinice v Krkonoších, Stromkovice, Buřany, Víchová a Jablonec nad Jizerou. Od roku 2010 působí loutkářská sekce
pod názvem „Bažantova loutkářská družina
Divadelního spolku Josefa Jiřího Kolára při
Tělocvičné jednotě Sokol Poniklá“.
http://kolar.ponikla.cz
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krkonošských OCHOTNÍKŮ
Vrchlabský divadelní spolek Lipany, Vrchlabí

Horní
Maršov
„V uplynulých letech
se vždy v rámci maršovské pouti dala příležitostně dohromady parta ochotníků, kteří sehráli
pro sousedy a návštěvníky
pouti vybraný příběh z maršovské historie,“ uvedla Hana
Kulichová z Infokoloniálu DOTEK,
Horní Maršov a doplnila, že se nejedná o spolek, protože se aktéři neschází, ale hlavní iniciátoři jsou připraveni opět
nějaký příběh připravit a nastudovat.
www.dotek.eu

Byl založen v září roku 2014 za účelem
sehrání jednoho představení pro přátele
v nedaleké Sokolovně … ale začali jim tam
chodit lidi… „Po sehrání cimrmanovských her
Dobytí severního pólu a Záskok vzal režisér
Jan Švimberský mladší na milost i ženy. Ve
větších kulturních domech ve městech, ale
i malinkých sálech na vesnicích se začala hrát
Dívčí válka, ryze ženské Zakázané uvolnění,

na řadu přišla i oblíbená Polífková pohádka
pro nejmenší a cimrmanovská „pohádka“
Dlouhý, Široký a Krátkozraký. Diváci se mohou
těšit na chystané hry Hrdý buď, žes…, Blbec
k večeři a Husákovy děti. Hrajeme rádi a hrajeme srdcem. A moc se těšíme na naše milé
diváky, se kterými se snad opět brzy uvidíme,“
uvedla ochotnice Petra Kobrová.
www.dslipany.cz

Amatérské divadlo je právě taková činnost, kterou dělá člověk z lásky. Bere ji
jako koníček a příjemné setkání s lidmi, se kterými hraje. Někdo do takové skupiny přijde proto, aby zkusil něco nového. Někdo v tom vidí možnost se zviditelnit. Jiný hraním bojuje se svojí stydlivostí, a to se mu často tímto způsobem překvapivě
daří. Ten nejčastější a hlavní důvod je ale zcela jednoduchý – bavit, dělat radost, vyvolávat v lidech pocit veselí a vědět, že jste toho součástí a přispíváte k tomu.
Členové se vídají pravidelně na zkouškách (jak jsou časté, záleží například na tom
v jakém stadiu zkoušení hra je, ale i na ročním období) a jejich životy se často propojují i v dalších aktivitách, které se přirozeně a nenásilně nabalují.
Je důležité mít po boku partnera, který hraní toleruje, sdílí a zúčastňuje se společných
aktivit. A třeba se dobrovolně stane kulisákem či osvětlovačem.
Petra Kobrová

Vlastenecký divadelní spolek Vlastík, Vrchlabí
Navazuje na dlouholetou tradici ochotnického divadla.
Byl založen roku 1998. Cílem
jeho snažení je pobavit a rozveselit. V současné době
nabízí dvě představení. Synové Velké Metalice – mrazivou
komedii o posledních okamžicích Bohumila Hanče a
Václava Vrbaty během lyžařského závodu v Krkonoších
roku 1913. A hru Polojasno,
komedii na motivy Jiráskova Temna o tom, že lidé se

nemění, jen místa a století.
Připomeňme si i další představení z repertoáru, například
hry Pravda o zkáze Titaniku,
Tři mušketýři, Tři mušketýři po dvaapadesáti týdnech,
Bedna u Slavkova, Prokletí
rodu Baskervillů, aneb pozor
zlý pes! nebo Lakomá Barka.
Nedílnou součástí činnosti
souboru je také od roku 2005
Divadelní kvásek, nesoutěžní
vrchlabský festival veseloher.
www.vlastik.brbla.net

Divadelní soubor BAF, Hostinné

Divadelní soubor KRYCHLIČKY, Vrchlabí
Ve Vrchlabí pracuje organizace SůVA, zřízená s cílem provozování umělecké činnosti v regionu a iniciace i realizace tvůrčích
aktivit se zaměřením na produkci hudební,

divadelní, literární a výtvarnou. Zaštiťuje mj.
aktivitu Divadelního souboru KRYCHLIČKY.
Zdroj: RTIC Krkonoše, Vrchlabí.
www.mestovrchlabi.cz/suva/os-1051

Divadelní spolek Jirásek, Rokytnice nad Jizerou
Historie ochotnického divadla sahá na konec
2. sv. války do roku 1945 se snahou obnovit
ve vylidněném pohraničí český život. První
představení Naši furianti bylo sehráno v prosinci 1945 u Čechů. Od počátku docházelo
k čilé výměně představení, soubor byl velmi samostatný. Možná proto musely být
všechny hry hrané po roce 1948 schváleny okresem. Mezitím místní připravovali

Kulturní dům s velkým jevištěm. Přestavěli
jej z tkalcovské školy. První se zde odehrála Noc na Karlštejně v únoru 1950. Některá
představení se konala v přírodním divadle
uprostřed lesa (Lucerna, Maryša aj.). Divadlo
odehrálo cca 140 představení od pohádek
po detektivky.
www.dsjirasek-rokytnice.cz
www.facebook.com/dsjirasek

Divadlo BAF Hostinné vzniklo počátkem 90.
let 20. století jako amatérský soubor skupiny žáků, studentů a učitelů škol v Hostinném v Podkrkonoší. Od studentského divadla
a ryze komediálního žánru se postupem času
dostal i k vážnějšímu pohledu na svět. Svoji
ideální polohu našel v tragikomedii, často ve
formě jednoaktovek či muzikálu. Soubor za
dobu existence pro diváky připravil kolem patnácti původních divadelních pokusů. Autorem

je Luděk Hašek. Jeho krédem je inscenační minimalismus, důraz na divadelní jazyk
a civilní herecký projev. Poslední úspěšnou
hrou byla Atentát, komediální tragédie z prostředí začátku dvacátého století, která formou bajky nastavuje zrcadlo i dnešním palčivým problémům ve společnosti.
Zdroj: Informační a kulturní centrum, Hostinné.
www.facebook.com/BAFdivadlo

Divadlo V Roztocké, Jilemnice
Autoři textu ke vzniku Divadla v Roztocké
popisují rok 1991 jako dobu probouzející se
občanské společnosti a obnovy spolkové
činnosti. A právě ten rok na popud pracovnic tamějšího Kulturního domu pod vedením
režiséra Zdeňka Karáska vznikl v Jilemnici
ochotnický divadelní soubor. Jeho historii psaly i mimodivadelní aktivity. Mnohé odrostlejší děti vzpomínají na Den čarodějnic, kdy na
jilemnickém náměstí organizovali, moderovali a soutěže připravovali právě divadelníci.

Ač už nenávratně dospělí se s chutí navlékali do nejroztodivnějších hábitů s křivými nosy
a košťaty po ruce. A od roku 1995 v době plesové sezóny pořádali maškarní bály. V posledních letech soubor odehrál několik her, které
jim vysloužily ocenění i na republikové úrovni. Byly jimi například Petrolejové lampy nebo
Sen noci svatojánské.
Více informací o souboru na www.facebook.
com/people/Divadlo-V-Roztocké-Jilemnice/100057562355542/
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MOTTO „Ze všech lásek nejupřímnější
G. Bernard Shaw

je láska k jídlu“

Krkonošská kuchyně bývala prostá a jednoduchá. O tom, co se bude vařit, rozhodovalo
irský dramatik 1856 –1950
roční období. Často se vařilo z brambor, hub,
velkou roli hrálo koření ze zahrádky. Vařily se polévky, které nahrazovaly maso. O to víc se horalové těšili na svátky, hody a posvícení.
Doporučujeme vám k návštěvě restaurace našich partnerů, kde si s přípravou tradičních horských pokrmů umí poradit.

Pension Bílý Hořec, Horní Lánov

Hotel Horizont ****, Pec pod Sněžkou

V klidné krkonošské obci na úpatí Krkonošského národního parku je
pension polohou vhodný pro milovníky zimních radovánek i letních
vycházek, turistiky, cyklistiky. Základem zdejší gastronomie je využívání potravin regionálních farmářů (mléčné výrobky farmy Mejsnar, hovězí a jehněčí maso od soukromníka, kozí sýry z Rudníku a Krkonošský
med z vlastní produkce).
Kontakt: Horní Lánov, tel. +420 773 449 996, +420 777 146 862,
www.bilyhoreclanov.cz

Tady si užijete dovolenou v jakémkoli měsíci v roce, skvělé hotelové služby a horské výhledy a „Sněžka za pecí“. Díky výborné hotelové kuchyni se sem řada hostů vrací. To není náhoda. Šéfkuchař
Jiří Švestka ml. pokračuje ve stopách svého otce, který přes 20 let
řídil všechny kuchaře v hotelu Horizont. Kontakt: Pec pod Sněžkou,
tel. +420 499 861 111, www.hotelhorizont.cz

Samota na luční enklávě v nadmořské výšce 1 030 m v národním parku s nádherným výhledem na hory i do kraje. Součástí
hotelu je bazén, wellness, stolní
tenis a fotbálek, kulečník, šipky,
dětská herna a hřiště. Po dobré večeři je příjemné posezení
u krbu dlouho do noci. Kontakt:
Dolní Dvůr, tel. +420 602 322 399,
www.tetreviboudy.com

Přijďte ochutnat
sejkory s uzenou
panenkou a kysaným
zelím

Je situována v srdci Krkonošského národního parku a nedaleko
pramene Labe v nadmořské výšce 1340 m na Labské louce nad
Špindlerovým Mlýnem. Stavba z roku 1975 nese stejný název jako
roku 1965 vyhořelý hostinec. Na Labské boudě můžete odpočinout, ohřát se, napít a najíst v restauraci nebo bufetu. Za pěkného počasí je otevřen venkovní bufet. Kontakt: Labská bouda, tel.
+420 733 740 885, www.labskabouda.cz

Recept na jelení
medailonky na víně
s jeřabinami
Jelení kýtu nebo kotletku nakrájíme na plátky, lehce naklepeme
a naložíme na 1 až 3 noci do červeného vína s divokým kořením,
jalovcem a tymiánem.
Maso vyjmeme, necháme okapat
a zprudka opečeme na rozpáleném oleji z obou stran, osolíme,
přidáme kousek másla, zastříkneme červeným vínem a necháme
o 2/3 zredukovat, poté přidáme
džem z lesního ovoce a jeřabinový kompot bez nálevu, promícháme, přidáme trochu vývaru
a podusíme, dokud se omáčka

Labská bouda, Vítkovice v Krkonoších

Horský hotel Tetřeví
boudy, Dolní Dvůr

Chata Hradečanka, Malá Úpa
nezredukuje do požadované konzistence. Dochutíme solí, pepřem,
balsamico octem a citronovou
šťávou. Podáváme s kroketami
nebo bramboráky. Budete-li mít
zájem, můžete tuto a další speciality ochutnat v originále.
Těšíme se na vás.

Z útulné chaty s nejvýše položenou italskou restaurací v Česku a na
Slovensku a s vinným sklípkem s archivem kvalitních vín není kam
spěchat. Po vydařeném degustačním večeru na vás ráno výtečná snídaně už čeká. Jen překročíte práh, vyrazíte na sjezdovku
nebo na Sněžku! Kontakt: Horní Malá Úpa, tel. +420 720 213 513,
www.hradecanka.cz

Tradiční Krkonošský bramborák
s cibulkou a česnekem, kysaným
zelím, uzenou panenkou a crème
fraîche. Anebo Krkonošské kyselo – tradiční polévku z chlebového kvásku, hub, brambor, vajec,
cibule a kmínu.

Hotel TTC *** Vrchlabí
Hotel se nachází 400 metrů od centra města Vrchlabí směrem na Špindlerův Mlýn na břehu Labe.
Vychutnat si lahodné menu můžete v útulné restauraci, baru, vinném sklípku či na terase. V létě půjčují elektrokola a koloběžky. Kontakt: Vrchlabí,
tel. +420 724 801 745, www.hotel-ttc.cz

Harmony Club Hotel,
Špindlerův Mlýn
Luxusní odpočinek v hotelu vám zpříjemní klidný
oběd v restauraci nebo romantická večeře. Vybrat si
můžete speciality mezinárodní i české kuchyně, míchané
drinky a výborná vína. V baru s výhledem na sjezdovku si
vychutnáte výtečnou kávu s desertem anebo na hotelové terase
maso z grilu. Kontakt: Špindlerův Mlýn, tel. +420 499 469 111,
www.harmonyclub.cz.

Hotel Vyhlídka, Janské Lázně
Rodinný hotel 350 metrů od sjezdovky a lyžařských běžkařských tras.
Hotelový šéfkuchař s dvacetiletou zkušeností v oboru klade důraz na
gastronomické zážitky. Vaří denně z čerstvých regionálních surovin.
Kontakt: Janské Lázně, tel.: +420 602 465 682, www.vyhlidkahotel.cz

Resort Sv. František
Erlebachova a Josefova bouda, Vila Tereza,
Depandance David a Martin nad Špindlerovým Mlýnem
Nachází se ve výšce 1 150 m n. m. Zažijte sluncem zalité dny, podzimní inverze jako v nebi, bílou tmu a dostatek sněhu. Vše můžete pozorovat velkými prosklenými stěnami přímo z bazénu anebo restaurace
s dobrotami na talíři. Kontakt: Špindlerův Mlýn, tel. +420 499 523 329,
www.erlebachovabouda.cz

Hotel Horní Pramen, Špindlerův Mlýn
Zhruba 850 metrů od centra, pěšky do 20 minut, na jižním svahu
s výhledem na sjezdovky Svatého Petra i Medvědína leží hotel s ideální startovní pozicí pro pěší túry po místních turistických stezkách.
Přímo vedle vede Dřevařská stezka k prameni Bílého Labe. Restaurace s terasou s překrásným výhledem na horské středisko servíruje chutné pokrmy. Kontakt: Špindlerův Mlýn, tel. +420 732 166 167,
www.hornipramen.cz

Přijďte ochutnat krkonošské kyselo
Kyselo máme zařazeno
v jídelním lístku do denní
nabídky. Tradiční recept zní: chlebový kvas, namočíme do vlahé
vody a necháme alespoň půl dne
za občasného míchání zcela rozpustit, sušené houby namočíme
na pár hodin do vody a uvaříme,

rozmíchaný chlebový kvas za stálého míchání vaříme, až zhoustne, přidáme houby i s vodou, sůl,
kmín a můžeme přidat smažená vejce. Do polévky se mohou
přidat brambory uvařené se solí,
kmínem a libečkem, podávané
na míse.

Areál U Čápa,
Příchovice
Ski areál U Čápa, Muzeum Cimrmanovy doby, Maják Járy Cimrmana,
Lesopark Na Sluneční, Pohádková cesta s bytostmi proměněnými ve dřevo a kámen – vše v jednom na pomezí Jizerských hor
a Krkonoš. Minipivovar s kompletní technologií a pivem z ležáckého sklepa, kde dozrává přímo
na zdejší stůl, je korunou k jídlu
ve stylové restauraci, jež prošla
proměnou. Menu má příznivou
pověst a stává se cílem gurmánské
turistiky.
Kontakt: Příchovice,
tel. +420 602 225 131,
www.ucapa.eu
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S ohledem na preventivní koronavirová opatření
v době uzávěrky tohoto vydání Krkonošské sezony upozorňujeme na možná omezení. Než se do
terénu na chutný oběd, svačinu či večeři vydáte, raději se
předem informujte.
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Krkonošská pivní stezka

Pivo vařené z krkonošské vody dobře chutná.
Tady na horách to víme. Ale abyste i vy zjistili, jak je zdejší pivo
chutné, zrodila se Krkonošská
pivní stezka. Projdete ji pěšky
nejlépe během dvou dnů. Tak si
pěkně prožijete zastavení v pivovarech a vychutnáte jejich dary.
Kvalitu piva zaručuje pramenitá
měkká horská voda i pečlivý výrobní proces, u kterého můžete být osobně při návštěvě pivovaru. Provede vás sládek, který představí technologii, suroviny,
a hlavně výsledek v podobě několika druhů piva.Na
stezce je Pivovarská bašta s minipivovarem na břehu

Grund Resort Golf & Ski, Mladé Buky
Designový hotel s rodinnou atmosférou je předznamenán pro nezapomenutelnou dovolenou. Hra golfu, projížďka na koni nebo nespočet dalších
outdoorových aktivit vám přinese parádní zážitky. Probuďte se s výhledem do přírody, dýchejte čerstvý horský vzduch. Vychutnejte snídani
z bohatého bufetu, šálek kávy a vydejte se za dobrodružstvím nového
dne. Kontakt: Mladé Buky, tel. +420 499 421 950, www.grundresort.cz

Labe ve Vrchlabí, nedaleko odtud
další minipivovar Hendrych. Jeho
pivo spolu s pivem Fries koupíte v penzionu Andula s minipivovarem a v hotelu Friesovy boudy
ve střední části Krkonoš. V Malé
Úpě v bývalé Tippeltově boudě
vaří pivo v Pivovaru Trautenberk,
a v Peci pod Sněžkou pivo Sněžka. Pokud vás zajímá, co je rmut, mláto, sladina, mladina a co se děje
ve varně, spilce a tanku, udělejte si výlet na vrcholky
hor do pivovarů Krkonošské pivní stezky.
www.krkonosskapivnistezka.cz

Penzion Andula
u Friesových bud
a Horský hotel
Friesovy boudy

Pivovar Trautenberk
s pivem Trautenberk, Horní
Malá Úpa, tel. +420 733 746 444,
www.pivovartrautenberk.cz
Pivo Trautenberk ochutnáte také
například na chatě Moravanka
u kostela v Malé Úpě, v horské
restauraci SKiMU House v Horní
Malé Úpě nebo při cestě z Pomezních bud na Sněžku na boudě
Jelenka.

s pivem Fries a Hendrych,
Strážné, tel. +420 724 230 884,
www.penzionandula.cz
www.friesovyboudy.cz

Přijďte ochutnat
dezert makové
peciválky se sirobem
1 kg polohrubé mouky, 200 g cukru, 200 g másla, 1 vanilkový cukr,
50 g kvasnic, trocha mléka, sůl.
Náplň maková, perník na strouhání, staročeský sirob (můžeme
použít i pampeliškový med).
Uděláme kvásek, zaděláme tužší
těsto. Děláme bochánky s náplní máku o velikosti menších koblih, které upečeme. 3.–4. den
bochánky dáme na pařák, napaříme, narovnáme do mísy, zasypeme strouhaným perníkem. Rozehřejeme máslo s několika lžícemi
sirobu nebo pampeliškového

Další
krkonošské
pivovary
Pecký pivovar
medu, až se s tukem spojí, peciválky v míse zalijeme. Staročeský
sirob se vaří z cukrové řepy, kterou očistíme, nakrájíme na kolečka a vyvaříme. Slijeme a necháme na kamnech odpařit vodu, až
zbude černá hmota hustá jako
med. Sirobem se natírají i jidáše
na Velikonoce.

Wellness Hotel Skalka, Benecko
Hotel uprostřed horské obce
Benecko – vzdušné lázně. Na golfovém hřišti se můžete učit nebo
otestujete svoji hráčskou obratnost. Součástí hotelu je sport-relax centrum s vybavenými
prostory pro vnitřní sporty a wellness. Restaurace s prosklenými
stěnami po obvodu a nádherným
výhledem servíruje gastronomické pochoutky. Kontakt: Benecko,
tel. +420 602 293 398.

www.skalkabenecko.cz

Pension U Šrenků***, Špindlerův Mlýn
V údolí Svatého Petra pension s dlouhou tradicí má ideální polohu pro
turistiku, lyžování i cyklistiku. Vybavený venkovním letním vyhřívaným
bazénem, saunou, dětským hřištěm. Pension zaručuje romantiku, klid,
domácí prostředí a skvělou domácí kuchyni.
Kontakt: Špindlerův Mlýn, tel. +420 605 241 277, www.usrenku.cz

Recept na polévku
kopřivačku
Dáme do kastrůlku 5 lžic
másla, na kterém osmažíme krajíc
chleba nakrájený na kostičky. Na
másle podusíme cca 3 lžíce pokrájených mladých lístků kopřiv a asi
5 lístků pokrájeného vopichu. Vše
promícháme s česnekem utřeným se solí. Při podávání položíme na každý talíř lžičku zeleninové směsi, hrst osmaženého chleba
a zalijeme horkou vodou (nebo
vývarem).

Pivovarská Bašta
s pivem Krkonošský Medvěd,
Vrchlabí, tel. +420 499 421 272,
www.pivovarskabasta.cz

Rodinný pivovar
Hendrych & synové

s pivem Sněžka, Pec pod Sněžkou,
tel. +420 491 204 141,
www.peckypivovar.cz
Rádi byste si pivo Sněžka dovezli
domů? Zakoupit si jej můžete nejen
na Boudě Máma v Peci pod Sněžkou, ale také na Stezce korunami stromů Krkonoše v Janských
Lázních.
 Pivovar Trautenberk, Horní Malá Úpa

s pivem Hendrych, Vrchlabí,
tel. +420 702 079 400,
www.pivohendrych.cz
Pivo Hendrych ochutnáte také
například na Friesových boudách,
v kavárně Craft Cofee v Peci pod
Sněžkou, v restauraci Penzionu
Bílý Hořec v Dolním Dvoře nebo
Hotelu Horní Pramen ve Špindlerově Mlýně.

(nejsou součástí pivní stezky)

Sklárna a minipivovar
Novosad & syn
s pivem František, Čerťák
a Huťské výčepní, Harrachov
tel. +420 481 528 142
www.sklarnaharrachov.cz

Krakonoš, Trutnov
Až budete procházet Pivní stezku, zastavte se na Děčínské Boudě. Zde ochutnáte tradiční krkonošské pochoutky a další pivo
z krkonošských pivovarů – pivo
Krakonoš.
www.pivovar-krakonos.cz

Pivovar Paroháč
Luční bouda, Pec pod Sněžkou,
tel. +420 733 740 888,
www.lucnibouda.cz

Uvařte si tradiční krkonošské pokrmy
Krkonošský oukrop
(polévka)

opečeme po obou stranách a před
podáváním potřeme sejkory sádlem
nebo škvařeným máslem.
Sejkory jsou oblíbené na lidových
slavnostech a jarmarcích.

n Chléb, máslo, kmín, sůl, česnek,

čerstvá majoránka i pažitka, voda.
n Dáme vařit vodu, do ní kmín a povaříme. Do polévkového talíře vložíme prolisovaný stroužek česneku,
nebo i víc podle chuti, špetku soli,
kousek másla a krajíc chleba natrhaný na kousky. Vše v talíři zalijeme kmínovou vodou a posypeme
čerstvou majoránkou a pažitkou.

Krkonošské sejkory
(druh bramboráku)
n 1 kg brambor, 20 ml mléka (dává

se proto, aby těsto neztmavlo), 2 vejce, 150 g hladké mouky, 3 stroužky
česneku, 2 lžičky majoránky, mletý
pepř, sůl, sádlo nebo máslo.

Zelníky (placky)
n 500 g hladké mouky, 150 g sád-

n Omyté brambory oloupeme, na-

strouháme najemno a slijeme přebytečnou tekutinu. V trošce mléka rozšleháme vejce a přilijeme
k bramborám. Přisypeme hladkou
mouku, směs okořeníme majoránkou a pepřem. Česnek utřeme se
solí a přidáme do těsta. Vše důkladně promícháme v těsto. Na rozpálenou pánev rozprostřeme trochu těsta, vzniklou placku zprudka

la, 400 g kysaného zelí, vymačkaného a pokrájeného, 2 vejce, jedno
rozšlehané, hrst čerstvě nasekané
majoránky, sůl.
n Na vále zpracujeme mouku se
sádlem, zelím a jedním vejcem.
Z těsta vyválíme placku asi půl
centimetru silnou. Pomocí válečku ji přeneseme na plech, potřeme
rozšlehaným vejcem, nakrájíme na
čtverečky a posypeme majoránkou. Pečeme při 200 °C do zlatohněda. Čtverečky od sebe oddělíme nožem.
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Nápadité
dárky,

hezké a kvalitní
drobnosti či
suvenýry
Většina z nás chce potěšit děti, nejbližší nebo kamarády drobností či
suvenýrem z cesty.
Takové touhy už měli i dávní poutníci po Krkonoších. Zprvu ze svých
výletů vozili pěkný kamínek, vylisovanou kytku nebo hezký samorost.
Nároky postupem času stoupaly a takto
toho využili šikovní majitelé horských bud
a začali pro návštěvníky chystat první upomínkové předměty k prodeji. Zprvu suvenýry v podstatě sbírali. Takovým býval kámen
porostlý řasou Treusepohlia iolithus, která
navlhčená voní po fialkách. Další předměty např. splétali z loupaných kořínků kosodřeviny. Na přelomu 19.–20. století už byl sortiment
suvenýrů široký. Od drobných děl až po svým způsobem kýče.
Pro 20. století byly typické malované a broušené
skleničky, hrnky, těžítka s krkonošskými motivy, rozmanitá obrázková leporela, i předchůdce po 2. sv. válce oblíbených odznaků a dřevěných vypalovaných
výrobků. Od poloviny 20. stol. sortiment suvenýrů
poněkud zlidověl. Nejrozšířenější byly pohlednice.

Nakoupíte
v krkonošských
informačních
centrech
Nejčastějším námětem
v počátcích byl Krakonoš a Sněžka. Záběry se
postupně rozšířily na
hřebenové boudy a chalupy. Popularitu držely
různé miniaturní dřevěné
rozcestníčky, březové korbele, vypalované talířky, tácky.
Rozšířené byly březové placky s nalepeným barvotiskem přírodní scenérie s boudou či jinou
dominantou Krkonoš, cínové
pohárky s reliéfním dekorem nebo lžičky se smaltovanými obrázky exponovaných lokalit.
Samotnou kapitolou jsou plechové štítky na turistické hole nebo různé lyžařské přívěsky, jako například zmenšenina lyžařských botiček a zkřížených
lyžiček. Nezapomeňme na slušnou úroveň četných
odznáčků. S Luční boudou si generace turistů spojuje nevšední gastronomickou upomínku, kterou byl
obří rohlík z místní pekárny.
Výrobou suvenýrů neopovrhovaly ani podniky.
Krkonošský nábytek vedle obligátních korbelů organizoval domácí výrobu ozdobných
nádobek, lyžiček jako teploměrů
nebo věšáků. Po roce 1989 se výroba a kolekce upomínkových předmětů ještě rozšířila. Vedle tradičního sortimentu se objevují nové
turistické známky, magnetky, otisky razítek na pohlednicích, v turistických notýscích nebo v razítkovacích mapách.
Častým námětem pro dárek či
suvenýr z krkonošských výletů
a cest je a byla figurka Krakonoše,
ducha hor s koudelovým vousem
a lišejníkovým pláštěm. Krakonoš
v horách i mimo ně totiž stále žije.
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ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ

Hrajte s námi o ceny
Vážení čtenáři, připravili jsme pro vás soutěž.
Zašlete nám odpovědi na otázky a postoupíte do losování o ceny.

1
2
3
4
5

	Která poživatina se v Krkonoších stala
od pol. 18. stol. důležitou součástí potravy?
	Jak se jmenují dva filmy, zmíněné v tomto vydání,
mapující poslední okamžiky života přátel Hanče a Vrbaty?
	Kolik se uskutečnilo ročníků divadelní přehlídky
ve Vysokém nad Jizerou?
	Kterou stezkou se vydáte za poznáváním
krkonošských piv?

	Jak je pojmenovaný vlak na kolejích vedoucích
údolím Jizery?

Písemné odpovědi s názvem „Čtenářská soutěž o ceny“ a svou adresou zasílejte na: Regionální turistické informační centrum Krkonoše,
Krkonošská 8, 543 01, Vrchlabí, ČR, nebo na e-mail: info@krkonose.eu

CENY
1. CENA – voucher pro
2 osoby na 2 noci s polopenzí
na ubytování v Hotelu Horizont
v Peci pod Sněžkou, věnuje Hotel
Horizont, www.hotelhorizont.cz
2. CENA – rodinná vstupenka
na Stezku korunami stromů
Krkonoše, věnuje Stezka
korunami stromů Krkonoše,
www.stezkakrkonose.cz
3. CENA – stolní kalendář „Vrchlabí v zrcadle času“ s historickými fotografiemi a texty o městě,
věnuje Regionální turistické

informační centrum Krkonoše,
www.mestovrchlabi.cz
4. CENA – plecháček, batůžek
a lahev s logem Krkonoš, věnuje
Krkonoše – svazek měst a obcí,
www.krkonose.eu
5. CENA – skleněný
náhrdelník z Železného Brodu,
přes certifikovanou oblastní
destinační společnost pro
turistickou oblast Krkonoše –
svazek měst a obcí věnuje
Hana Kortanová, Kortan – sklo
bižuterie, www.krkonose.eu

Uzávěrka odpovědí: 31. října 2021
Losování výherců: prosinec 2021
Budeme rádi, pokud ke svým odpovědím připojíte zkušenosti z vašeho pobytu v Krkonoších.
Správné soutěžní odpovědi jsou losovány starostkami a starosty měst a obcí vždy při Valné hromadě Svazku Krkonoše v prosinci.

Informační centra Krkonoše
Regionální turistické informační centrum Krkonoše
Krkonošská 8, 543 01 Vrchlabí, +420 499 405 744,
info@krkonose.eu, www.mestovrchlabi.cz, www.krkonose.eu

Turistické informační centrum DOTEK
542 26 Horní Maršov 175, +420 739 203 205,
infokolonial@ekologickavychova.cz, www.dotek.eu

Informační centrum + cestovní agentura Janské Lázně
Černohorská 265, 542 25 Janské Lázně, +420 499 875 186,
info@janskelazne.cz, www.janskelazne.cz

Informační centrum Strážné
543 52 Strážné 129, +420 734 621 861,
info@strazne.eu, www.strazne.eu

Informační centrum Vítkovice v Krkonoších
512 38 Vítkovice v Krkonoších 335, +420 481 582 778,
obchod@vitkovicevkrk.cz, www.vitkovicevkrk.cz

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

Městská knihovna a infocentrum
512 11 Vysoké nad Jizerou 165, +420 481 540 278,
knihovna@vysokenadjizerou.cz, www.vysokenadjizerou.cz

IC Kořenov – Jizerky pro Vás
468 49 Kořenov 480, +420 725 805 266,
ic@jizerkyprovas.cz, www.jizerkyprovas.cz

Turistické informační centrum Žacléř
Rýchorské náměstí 10, 542 01 Žacléř, +420 499 739 225,
muzeum@zacler.cz, www.infocentrum-zacler.cz,
www.zacler.cz, www.muzeum-zacler.cz

Turistické informační centrum
543 51 Špindlerův Mlýn 173, +420 499 523 656
tic@mestospindleruvmlyn.cz,
www.mestospindleruvmlyn.cz

Turistické informační centrum
Horní Malá Úpa 129, 542 27 Malá Úpa, +420 733 328 054,
420 499 891 112, info@malaupa.cz, www.malaupa.cz

Informační centrum Hostinné
Náměstí 70, 543 71 Hostinné, +420 499 404 746,
infocentrum@muhostinne.cz, www.hostinne.info

Informační centrum Správy KRNAP Vrchlabí
Náměstí Míru 223, 543 01 Vrchlabí, +420 499 456 761,
hic@krnap.cz, www.krnap.cz

Venkovské infocentrum mikroregionu
Prostřední Lánov 39, 543 41 Lánov, +420 499 432 083,
infocentrum@lanov.cz, www.lanov.cz

Turistické Informační Centrum Černý Důl
543 44 Černý Důl, č.p. 48, +420 499 429 618,
infocentrum@cernydul.cz, www.cernydul.cz

Infocentrum, cestovní agentura TURISTA
542 21 Pec pod Sněžkou 337, +420 499 736 280,
turista@turistapec.cz, www.turistapec.cz

TIC Harrachov
512 46 Harrachov 150, +420 481 529 600,
tic@harrachov.cz, www.harrachov.cz

Turistické informační centrum
Krakonošovo nám. 72, 541 01 Trutnov, +420 499 818 245,
info@ictrutnov.cz, www.ictrutnov.cz

Městské informační centrum
Veselý výlet Pec pod Sněžkou
542 21 Pec pod Sněžkou, +420 499 736 130, 499 874 221,
info@veselyvylet.cz, www.veselyvylet.cz
Informační centrum Jilemnice
Masarykovo náměstí 140, 514 01 Jilemnice,
+420 481 541 008, info@jilemnice.cz
http://ic.mestojilemnice.cz
Městské informační centrum
Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou,
+420 481 522 001, infocentrum@mesto-rokytnice.cz
www.mesto-rokytnice.cz
Turistické informační centrum
Nám. Svornosti 527, 542 24 Svoboda nad Úpou,
+420 499 871 167, info.marsov@seznam.cz
www.pohadkovekrkonose.cz
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