
 
 

 
 

Léto na Stezce 

24. července 2020, Janské Lázně - Na letošní léto si pro vás na Stezce korunami stromů 
Krkonoše připravili spoustu novinek. Od dřevěných nosorožců ze Safari Parku Dvůr Králové, 
po živé kozičky a ovečky z Farmaparku Muchomůrka. Těšit se můžete i na maskota Emila a 
pochutiny z Lestánku. A to není zdaleka vše.  

Chystáte do Krkonoš? Pak byste určitě neměli vynechat návštěvu Stezky korunami stromů Krkonoše. 
Vyhlídková věž vysoká 45 metrů, která se nachází na okraji Janských Lázní, konkrétně u Hoffmanovy 
boudy, pro vás na toto léto připravila spoustu novinek. Na trase dlouhé jeden a půl kilometru se vydáte 
od kořenů až ke korunám stromů. Jedinečná podzemní expozice vám nabídne možnost prostudovat 
mikrosvět půdy a horní část Stezky s vyhlídkou zase pohled do korun stromů smíšeného krkonošského 
lesa. 

Od konce června najdete pod vyhlídkovou věží Stezky korunami stromů Krkonoše dvě sochy nosorožců 
černých, dva a půl tuny těžkou samici a 200 kilové mládě. Motorovou pilou je vyřezal z více než 
stoletého dubu dřevosochař Martin Kučera z Nového Bydžova. Během letošního léta však můžete na 
Stezce potkat i živá zvířata. Celkem čtyři kozy a ovce z Farmaparku Muchomůrka, který sídlí ve Svobodě 
nad Úpou, budou dělat společnost dřevěným nosorožcům černým, ale také vřetenovce krkonošské a 
dalším dřevěným zvířatům. 

Abyste měli hezkou vzpomínku přímo ze Stezky, je pro vás nyní k dispozici Smybox. Jedná se o 
fotobudku, která rozdává přímo vytištěné fotografie nebo vám umožňuje vlastní fotografie prohlížet 
přímo ve vašem mobilním telefonu pomocí aplikace Smybox a následně je sdílet s vašimi blízkými nebo 
rovnou na sociálních sítích. Smybox je umístěn přímo v hale, kousek od obchůdku se suvenýry. Pokud 
byste si i tak nevěděli rady, můžete se obrátit na maskota Emila, kterého můžete o prázdninách na 
Stezce potkat každý den. Rád se s vámi vyfotí, poradí vám, co byste na Stezce rozhodně neměli minout 
a také vám rád doporučí, co dobrého posvačit v restauraci nebo Lestánku.  

V nabídce venkovního Lestánku si najde každý to své a hlady na Stezce rozhodně nebudete. Od 
Čerstváku, tedy čerstvého ovocného džusu, přes točenou malinkovku, osvěžující zmrzlinu až po 
čepované pivo. K tomu nebude chybět ani pořádné občerstvení v podobě Hamplovy klobásy či 
oblíbeného párku v rohlíku. Když vás velký hlad přepadne na vrcholu Stezky, můžete si cestu dolů 
zkrátit a urychlit tobogánem. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

O Stezce 
 
Stezka korunami stromů Krkonoše se nachází na okraji Janských Lázní v Krkonoších. Jedná se o 
vyhlídkovou věž, která je vysoká 45 metrů. Na trase v celkové délce 1 511 metrů se vydáte od kořenů 
až ke korunám stromů. Na rozdíl od běžného výletu do lesa vám Stezka korunami stromů Krkonoše 
ukáže les z jiné perspektivy a jedinečná podzemní expozice vám nabídne možnost prostudovat 
mikrosvět půdy.  Každý návštěvník se na informačních tabulích dozví o tom, co vlastně půda je a jak se 
pozná, že je půda živá.  

Při stoupání do výšky 24 metrů vás čeká 40 skleněných cedulek s kukátky. Pohledem skrze ně se dozvíte 
zajímavosti o lese kolem vás. Kromě kukátkových cedulek jsou pro vás připraveny tři vyhlídky do lesa, 
kde zjistíte, jaká je rozdíl mezi „pěkným“ a „nepěkným“ lesem. Dozvíte se ale i o houbách a zvířatech, 
která zde žijí. Nejen děti, ale i dospělí si mohou vyzkoušet, jaký je to pocit pohybovat se ve výšce 24 
metrů a pod sebou mít zdánlivě nebezpečnou propast. Když vystoupáte na vrchol Stezky do výšky 45 
metrů, budete si moci vychutnat výhledy do korun stromů smíšeného krkonošského lesa a do celé 
krajiny kolem. Cestu dolů si pak můžete zkrátit a urychlit tobogánem, jehož tubus o průměru jeden 
metr je dlouhý 80 metrů. Původně byl tobogán určen dětem, ale hojně jej využívají všichni návštěvníci, 
včetně seniorů. Zatím nejstaršímu jezdci na tobogánu bylo úctyhodných 85 let. Za pěkného počasí letíte 
v tobogánu rychlostí 30 km/h, za špatného počasí tobogánem sjet možné není. Rychlost, kterou byste 
(podpořeni napršenou vodou) jeli, by mohla dosáhnout totiž až 80 km/h. 

Stezka je vhodná pro všechny ty, kdo se zajímají o českou přírodu, vyhledávají aktivní odpočinek, 
dobrodružství a rádi se dozví nové a zajímavé informace. Jelikož je Stezka v celé své délce bezbariérová, 
mohou ji navštívit i návštěvníci s hendikepem nebo rodiny s dětmi v kočárku.  

Pro více informací kontaktujte: 

Ivanu Leblovou 

Phoenix Communication 

Pod Vilami 22, 140 00 Praha 4 
ivana@phoenixcom.cz +420 777 092 652 

Stezka korunami stromů Krkonoše 

Za první rok své existence se s více jak 330 tisíci návštěvníky zařadila mezi nejnavštěvovanější atrakce severních a 

východních Čech. Její oblíbenost se projevila i v podobě absolutního vítězství v soutěži DestinaCZe 2018 o nejoblíbenější 

atrakci v České republice pořádanou agenturou CzechTourism. Stezka je unikátní svou podzemní jeskyní s  edukační expozicí 

o půdě a během procházky návštěvníci vystoupají z podzemí až do výšky téměř 43 metrů, navíc je bezbariérová po celé své 

délce. V roce 2018 získala Stezka korunami stromů Krkonoše cenu Stavba roku Královéhradeckého kraje.  Více informací 

naleznete na facebookovém profilu nebo webových stránkách. 
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