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▶ Místo úvodu
Internet: www.ergis.cz/krkonose, www.krnap.cz
Informace: Krkonoše – svazek měst a obcí, Zámek 1,
Vrchlabí, Správa KRNAP, Dobrovského 3, Vrchlabí
Jaké pocity v nás vyvolává slovo Krkonoše? Žádné překvapení se
nekoná. Mezi asociacemi najdeme léty prověřené „atrakce“ a
aktivity, ke kterým patří Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou,
Harrachov, v zimě lyže, v létě turistika, Krkonošská 70, kolo, běžky
a pěší turistika. Není divu, že naše nejvyšší pohoří se spolu s Jižními
Čechami, Šumavou a Jižní Moravou řadí k velice atraktivním
regiónům. V tabulce atraktivnosti jsou spolu s Českým rájem na 4-5
místě.

Krkonoše, naše nejvyšší pohoří, se rozkládá na severu
země na hranici s Polskem. V Krkonoších se nachází
nejvyšší hora České republiky - Sněžka (1602 m.) - a
nachází se tady prameny Labe. Již v roce 1963 zde byl
založen národní park, který ročně navštěvuje asi 8 milionů
lidí. Krkonošský národní park (KRNAP) se rozprostírá na
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ploše 548 km na území Libereckého kraje při hranici s
Polskem.
Chráněné území se rozkládá v nadmořské výšce od 400 do
1602 metrů a zahrnuje všechny vegetační stupně od
podhorského až po alpinské. Přes svou malou rozlohu
oplývá národní park bohatou flórou. Pro nejnižší stupeň
chráněné oblasti jsou typické listnaté a smíšené lesy. Pro
horské louky jsou typické porosty se zvonkem krkonošským,
violkou sudetskou a prhou arnikou.
Nejcennějším ekosystémem parku jsou ale klečové porosty
rostoucí na náhorních planinách v subalpinském pásmu, kde
dominuje borovice kleč. Vrcholky hor jsou zase pokryty
mechorosty a lišejníky. Z doby, kdy se tady zastavil severský
ledovec se zachovaly četné rostlinné i živočišní druhy. Na
území parku roste přes 1 300 druhů rostlin a žije tady 240
druhů zvířat, z toho je více než polovina ptáků.
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Návštěvníkům parku je k dispozici více než 800 km
značených stezek a 500 km běžeckých lyžařských tratí.

Lidová architektura
Krkonošské cyklobusy
Od června do září jezdí v Krkonoších na některých linkách autobusy
vybaveny zařízením na přepravu kol. Autobusy jezdí v červenci a
srpnu každý den, v červnu a září pouze v sobotu a neděli. Páteřní
linka vede z Harrachova přes Vrchlabí do Pece pod Sněžkou a Horní
Malé Úpy. Na tuto linku navazuje 6 vedlejších linek. Autobusy jsou
vhodné také pro zájemce o pěší turistiku.
Trasa 1: Harrachov-Rokytnice/Jiz.-Vrchlabí-Janské Lázně-Pec pod
Sněžkou-Horní Malá Úpa
Trasa 2: Jilemnice-Vítkovice-Horní Mísečky
Trasa 3: Špindlerův Mlýn-Vrchlabí
Trasa 4: Trutnov-Svoboda nad Úpou
Trasa 5: Trutnov-Žacléř
Trasa 6: Jilemnice-Semily
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Trasa 7: Lánov-Hostinné

Z hlavního krkonošského hřebene, který se táhne ve směru
od západu na východ se směrem na jih táhne několik
vedlejších hřebenů oddělených horskými údolími. Na konci
těchto údolí se nachází hlavní krkonošská zimní střediska
– Harrachov, Rokytnice nad Jizerou, Špindlerův Mlýn a
Pec pod Sněžkou. Za hlavní lyžařské středisko je
považován Špindlerův Mlýn ležící přibližně uprostřed
Krkonoš.

KRKONOŠE - ZÁPAD
Krkonoše obecně jsou především zimním turistickým cílem,
o čemž vás i v létě budou přesvědčovat nadpisy jako Ski
Servis, Skicentrum, půjčovna lyží, lyžařská škola, Skiverleih,
Skischule a podobně. Pokud přijedete v létě nebudete
litovat. Najdete tady vynikající možnosti pro pěší turistiku a
cykloturistiku a navíc levnější ceny ubytování než v zimě.
Harrachov, nejzápadnější letovisko Krkonoš, leží na českopolské hranici a je východiskem turistických stezek do
oblasti západních a středních Krkonoš.
Tip: Pohled na zajímavé přírodní scenérie se vám nabízí při jízdě
ozubnicovou dráhou jezdící z Harrachova do Tanvaldu. Jedná se o
nejstrmější železnici u nás, která je v provozu od roku 1902.
Internet: www.zubacka.cz

▶ Harrachov
Internet: www.harrachov.cz, www.skiareal.com
Počet obyvatel: 2 000
Dnešní Harrachov byl založen v 17. století jako Dörfl (česky
Vesnička). Od počátku 18. století nesla obec jméno svých
někdejších majitelů. Nazývala se Harrachsdorf, česky
Harrachova vesnice. Nejznámějším představitelem rodu byl
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hrabě Jan Nepomuk Harrach, který byl jedním z
iniciátorů rozvoje turistiky u nás. Byl to on, kdo začal v
70. letech 19. století zřizovat v Krkonoších první značené
turistické
stezky.
Jedna
z
nich,
která
vede

Mumlavské vodopády
z Harrachova přes Labskou boudu do Špindlerova Mlýna,
nese dnes jeho jméno.
Jméno hraběte je spojováno také se začátky lyžařského
sportu u nás. Byl to on, kdo v roce 1892 nechal do Krkonoš
přivézt první dva páry lyží. Lyže zakoupené v Norsku a ve
Vídni sloužily jako vzor pro výrobu prvních lyží u nás.
Nejdříve je používali hraběcí lesníci, kteří se tak v zimě lépe
pohybovali po lesích. Po nich si lyže oblíbili první turisté. V
cizině je Harrachov znám zejména všem fanouškům skoků
na lyžích. První lyžařský můstek byl tady postaven již v roce
1929, v letech 1983 a 1992 se tady konalo mistrovství světa
v letu na lyžích.
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Tip pro cykloturisty – Dlouhé sjezdy na kolech
1. Sjezd do Kraje zapadlých vlastenců, délka 19 km, začátek
Harrachov, konec Jablonec nad Jizerou
Trasa: Harrachov, lanovkou na Čertovou horu (1020 m), dolu do
Janova, Havírna, Paseky nad Jizerou, Makov, Přední Blansko,
Jablonec nad Jizerou (450 m).
2. Za rozhledy západních Krkonoš, délka 28 km, začátek Harrachov,
konec Jilemnice
Trasa: Harrachov, lanovkou na Čertovou horu (1020 m), dolu do
Ručiček, Dvořačky, Rezek, Roudnice, Hrabačov, Jilemnice (464 m).

Ještě předtím, než se tady začalo skákat na lyžích si
Harrachov vybudoval renomé svým sklem. Sklo se v okolí
vyrábělo již v 14. století, první sklárny ve městě byly
založeny v roce 1712 a existuji do dneška. Jedná se o
druhé nepřetržitě fungující sklárny v Čechách, které dnes
nesou název Sklárna Novosad a syn. Sklářský areál, který
se nachází na začátku města při příjezdu od Prahy v části
zvané Nový Svět, je jednou z největších nesportovních
atrakcí města. Ve sklárně se zachovala historická brusírna
skla poháněná vodní turbínou. S dějinami výroby skla se
můžete seznámit v muzeu skla, které je součástí sklárny.
Kromě toho tady najdete minipivovar s restaurací z které je
vidět přímo do dílny, kde se vyrábí sklo. Dále se v areálu
nachází ubytovna a expozice lyžařského sportu.
U vchodu do areálu sklárny stojí kaple sv. Alžběty, která
byla postavená v roce 1901. Zajímavostí kaple je oltář
zhotovený z benátských zrcadel a funkční skleněný zvon ve
zvonici. Zvon, který je 50 cm vysoký a 10 kg těžký, odlil v
roce 1916 místní sklář. Další architektonická památka se
nachází v centru Harrachova a je jí empírový kostel sv.
Václava z konce 18. století. Také v tomto kostele se nachází
částečně skleněný oltář.
Tip pro cykloturisty - Okruh po horách
Z Harrachova lanovkou na Čertovou horu a dále po lyžařské
magistrále přes Čertovou pláň na Ručičky. Odtud po Kládové cestě
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do údolí na Krakonošovu snídani a zpět podél Mumlavy kolem
Mumlavského vodopádu. Délka 15 km, čas 5 hod.

Centrum Harrachova tvoří hlavní ulice lemována obchody,
restauracemi, kavárnami, půjčovnami lyží a dalšími
zařízeními pro turisty. Nachází se tady také nová bobová
dráha, která je jednou z posledních atrakcí města. Vyhřívaná
bobová dráha funguje celoročně.
Pohled návštěvníka přitahuje zejména Čertova hora tyčící
se nad centrem města do výšky 1 023 metrů nad mořem a
lyžařské můstky na svahu nad městem. Jeden z nich
umožňuje skoky dlouhé přes 200 metrů. Tento můstek byl
postaven v roce 1980 a je jedním ze šesti mamutích můstků
na světě.
Příjezd a doprava
Ideální dopravním prostředkem - kromě auta - je autobus. Jezdí sem přímé

PRAKTICKÉ
INFORMACE

autobusy z Prahy, Brna a některých východočeských
měst. Přes Liberec se sem dostanete také vlakem,
vzhledem k přestupům je příjezd vlakem časově
náročný. Autem se sem dostanete přes Mladou
Boleslav, Jičín a Novou Paku. Velké parkoviště se
nachází u autobusového nádraží.

Informace
Turistické informační centrum, Harrachov 150, tel. 481 529 600, internet:
www.harrachtour.cz, otevřeno po-pá od 9.00-18.00 hod., so, ne od 10.0016.00 hod., mimo sezonu po-pá od 9.00-16.00 hod. Infocentrum se nachází
v budově radnice na hlavní silnici ve městě, pobočka se nachází v městské
části Nový Svět nedaleko sklárny.

Muzea a galerie
Muzeum skla se nachází v místní části Nový svět v areálu sklárny.
Otevřeno po-pá od 9.00-17.00 hod., so, ne 9.00-13.00 hod. Exkurze do
sklárny jsou možné v po-pá od 8.00-14.00 hod. Internet:
www.sklarnaharrachov.cz.
Lyžařské muzeum se nachází v budově muzea skla ve sklárně. Otevřeno
po-pá od 9.00-17.00 hod., so, ne 9.00-13.00 hod.
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Hornické muzeum se nachází na konci města nedaleko centrálního
parkoviště. V muzeu si můžete prohlédnout asi 1 km dlouhou štolu s
těžnými stroji a vozy. Fluorit se tady těžil až do roku 1992. Otevřeno denně
kromě po od 10.00-18.00 hod.
Lesnická a myslivecká expozice je umístěna v budově, kde sídlí správa
KRNAP nazývaná Šindelka, která je nedaleko autobusového nádraží.
Otevřeno denně od 9.00-12.00 a 13.00-17.30 hod. Myslivecká expozice
přináší přehled myslivosti od počátku po dnešek, lesnická se zabývá
problematikou lesa a těžby dřeva.

Pěší turistika
Mumlavské vodopády se nachází asi 15 minut chůze z parkoviště a 30
minut z centra Harrachova. Trasa je označená modrou barvou, začíná u
autobusového nádraží a vede kolem centrálního parkoviště a bývalého
rudného dolu, je určená pro nenáročné turisty.

Lyžování
V Harrachově se lyžuje především na svazích Čertové hory (1023 m. n. m.),
která se tyčí nad městem. K dispozici sjezdovky všech stupňů obtížnosti. Na
vrchol vedou dvě lanovky, jedna z Harrachova a druhá z městské části
Rýžoviště. Sjezdovky se nachází v nadmořské výšce 650-1020 metrů a
jejich délka je přibližně 10 km. V okolí města se nachází značené běžecké
tratě o délce přes 100 km.

Bobová dráha
Vyhřívaná celoročně fungující bobová dráha se nachází v centru. Zájemci
se spouštějí samospádem na vozech se čtyřmi koly ve speciálně
upraveném nerezovém žlabu. Otevřeno denně od 10.00-22.00 hod.

▶ Rokytnice nad Jizerou
Internet: www.mesto-rokytnice.cz, www.rokytnice.com
Počet obyvatel: 3 500
Městečko Rokytnice nad Jizerou leží v horském údolí mezi
vrcholy Studenou (989 m. n. m.) a Lysou Horou (1 344 m. n.
m.) a Kotlem (1 435 m. n. m.). Roztáhlé městečko se skládá
ze sedmi menších částí a může se pochlubit několika
lyžařskými areály rozkládajícími se na okolních svazích.
Podobně jako i některé další krkonošské osady také
Rokytnice byla v minulosti známá svou výrobou skla.
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Sklářská tradice je zde velice dlouhá. První sklářská huť byla
v údolí Rokytnice založena již v roce 1547. Po vytěžení
dřeva, které bylo při výrobě skla potřebné zde sklářská
tradice zanikla. V 19. století sklo nahradil textil a podél řeky,
která byla zdrojem vodní energie, vzniklo několik textilních
manufaktur. Dnes žije město převážně ze zimního i letního
turistického ruchu, minulost připomínají pouze dvě textilky
vyrábějící damašek.
Hlavní a největší lyžařský areál v Rokytnici se jmenuje
Horní domky a nachází se v horní části obce. V areálu se
nachází 6 vleků a čtyřsedačková lanovka na Lysou horu,
která je svou délkou 2,2 km nejdelší u nás. Sjezdovky pro
všechny lyžaře od začátečníků až po pokročilé. Druhý
největší areál se jmenuje Studenov a nachází se v
nadmořské výšce 550- 900 metrů. Lyžaři tady najdou 4 vleky
a sjezdovky jsou vhodné po začátečníky a méně pokročilé
lyžaře. K dalším areálům patří Pařez, Modrá hvězda,
Sachrovka a Paseky nad Jizerou.

KRKONOŠE - STŘED
O centrální části Krkonoš můžeme říci, že zcela určitě patří k
nejnavštěvovanějším částem Krkonoš. Nachází se zde
oblíbená zimní střediska jako jsou Špindlerův Mlýn, Svatý
Petr a Horní Mísečky. Jediným větším zdejším městem je
Vrchlabí ležící na řece Labe. Ze Špindlerova Mlýnu vede
oblíbená turistická trasa na Labskou boudu a k pramenům
Labe, ze Špindlu vede také silnice až na krkonošský hřeben
na Špindlerovou boudu. Pohodlní turisté se tak za příplatek
dostanou autem téměř až na Sněžku.

▶ Vrchlabí
Internet: www.vrchlabi.cz, www.e-vrchlabi.cz,
www.muvrchlabi.cz
Počet obyvatel: 13 000
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Vrchlabí spolu s Trutnovem jsou dvě větší města v
Podkrkonoší. Vrchlabí leží na počátku dlouhého údolí na
konci kterého leží Špindlerův Mlýn. Ten je cílem všech
návštěvníků, kteří do této části Krkonoš směřují. Většina
Vrchlabím pouze projede a nezastavuje se zde. Popravdě
řečeno architektonickými památkami Vrchlabí zrovna
neoplývá.
K nejhezčím budovám připomínajícím tradiční podhorskou
architekturu patří tři historické domy s podloubím na
náměstí Míru, které patří k nejstarším stavbám v
Krkonoších. V jednom z nich byla při rekonstrukci objevená
deska s letopočtem 1623. Domy jsou jediným svědkem toho
jak vypadaly obytné domy ve Vrchlabí a dalších
podkrkonošských městech v minulosti. Dnes slouží Tři
domky jako informační centrum správy Krkonošského
národního parku a muzeum s etnografickou expozicí a
expozicí o vývoji turistiky. V jednom z nich bydlel Kryštof z
Gendorfu, báňský odborník, který žil v 16. století. Je známý
hlavně tím, že zaváděl nové metody při těžbě rud a také
začal po řece Labe plavit dřevo.
Dominantní budovou druhého náměstí je barokní radnice
postavená v letech 1732-37, také tady se nachází několik
hezkých starých roubených domů a v nedalekém parku stojí
zámek z 16. století. V zámku, který byl jednou z prvních
renesančních budov u nás sídlí dnes městský úřad. K dalším
architektonickým památkám města patří barokní klášter
augustinianů a chrám svatého Vavřince z konce 19. století.
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Krkonošské muzeum ve Vrchlabí
Příjezd a doprava
Příjezd autem přes Trutnov a dále po silnici č. 14 nebo z jihu přes Jičín a
Novou Paku. Příjezd možný také vlakem přes
Nymburk a Starou Paku, spojení je ale strašně
zdlouhavé a pomalé. Podstatně lepší je spojení
autobusem, jezdí sem přímé autobusy z většiny
našich větších měst.
PRAKTICKÉ

INFORMACE

Informace
Městské informační centrum, Krkonošská ulice 8.
Informační středisko správy Krkonošského národního parku, náměstí
Míru 223, internet: www.krnap.cz. Otevřeno denně kromě po od 9.00-12.00
a 13.00-16.30 hod.

Muzea a galerie
Krkonošské muzeum, náměstí Míru 233, otevřeno denně kromě po od
9.00-12.00 a 13.00-16.00 hod. Dějiny Vrchlabí, expozice lidové kultury,
lidového umění a vývoje regionální turistiky.
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Krkonošské muzeum, Husova 213, otevřeno denně kromě po od 8.0017.00 hod. Tato expozice umístěna v budově augustiánského kláštera je
věnovaná flóře a fauně. K jejím atrakcím patří model horské krajiny s
umělou řekou a živými rybami. Expozice Kámen a život je věnovaná horské
přírodě, výstava Člověk a hory zase dějinám a osidlování hor.

▶ Špindlerův Mlýn
Internet: www.mestospindleruvmlyn.cz, www.spindleruvmlyn.cz, www.skiarealspindl.cz
Počet obyvatel: 1 300
Jedno z nejznámějších a nejoblíbenějších zimních středisek
u nás leží v centrální části Krkonoš na konci údolí, kterým
protéká řeka Labe. Turistika, která je dnes prakticky jediným
zdrojem obživy místních obyvatel, sem začala pronikat v
polovině 19. století.
Vnější obraz obce ležící na konci dlouhého údolí určují dnes
hotely, penziony, restaurace, půjčovny lyží, skiservisy,
lyžařské školy lemující obě strany silnice. V minulosti to bylo
ale jinak. Podobně jako řada dalších měst v Krkonoších také
Špindlerův Mlýn byl původně hornickou osadou. Poprvé se v
písemných dokumentech objevuje Svatý Petr v 16. století.
Stříbro a měď se tady dolovaly již v 16.-17. století, v dalších
stoletích byly rudy nahrazeny dřevem, které se tady těžilo. V
polovině 18. století byla v dnešní části Bedřichov založena
sklárna. Údolí se turistice otevřelo po tom, co tady v letech
1853-71 byla postavená silnice, která spojila „Špindl“ s
Vrchlabím. V druhé polovině 19. století tady začaly vznikat
první boudy a restaurace, které nabízely své služby prvním
turistům.
Dnešní Špindlerův Mlýn leží v nadmořské výšce 700-1 300
metrů a skládá se z několika částí. Centrum města –
Špindlerův Mlýn - se nachází u soutoku Labe a Dolského
potoka. Na levé straně Labe se nachází městská část
nazvaná Bedřichov, směrem doprava vede silnice do
někdejší samostatné vesnice Svatý Petr. Hned na začátku
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Krkonoše jak s enám líbí
města při příjezdu od Vrchlabí se nachází část nazývaná
Labská. Počet obyvatel v plné sezóně přesahuje číslo 10
000, z toho pouhých 1 300 obyvatel tady žije nastálo. I když
je Špindlerův Mlýn také oblíbeným letním turistickým cílem,
hlavní sezóna je tady v zimě. Okolí města nabízí vynikající
podmínky jak pro sjezdové lyžování tak i pro běh na lyžích.
Hlavním lyžařským areálem je Svatý Petr ležící asi 2 km
západním směrem od centra Špindlerova Mlýna.
Tip pro cykloturisty – Dlouhé sjezdy na kolech
1. K Malému Labi, délka 22 km, začátek Svatý Petr, konec Lánov
Trasa: Špindlerův Mlýn, lanovkou na Pláň (1195 m), Kopřivník,
Strážné, Mlýnské domky, Kamenný Mlýn, Dolní Dvůr, Lánov (470
m).
2. Kam teče Labe, délka 27 km, začátek Herlíkovice, konec
Hostinné
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Trasa: Herlíkovice, lanovkou na Přední Žalý (1018 m), Bzenecko,
Křížovky, Kněžice, Vrchlabí, Kunčice nad Labem, Dobrá Mysl,
Hostinné (350 m).
4. Po lyžařských trasách v létě, délka 25 km, začátek Špindlerův
Mlýn, konec Jilemnice
Trasa: Špindlerův Mlýn, lanovkou na Medvědín (1234 m), dolů do
Horních Míseček, Třídomí, Benecko, Dolní Štěpnice, Hrabačov,
Jilemnice (464 m).

Krkonoše trocu jinak
V Svatém Petru se pořádají také závody světového poháru.
Další lyžařský areál se nazývá Medvědín a nachází se na
konci města naproti aquaparku a modernímu hotelovému
komplexu. Mezi oběma areály jezdí v zimě Skibus. Z města
vede na hlavní krkonošský hřeben asfaltová silnice, kterou
se dostanete až k Špindlerově boudě do nadmořské výšky 1
300 metrů. Silnici může automobilista používat pouze po
zaplacení poplatku, z města nahoru jezdí také pravidelná
autobusová linka.
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Příjezd a doprava
Autobusy sem jezdí z Prahy, Brna, Ostravy a celé řady
východočeských měst. Vlakové spojení neexistuje,
nejbližší nádraží je ve Vrchlabí. Autem se sem
dostanete přes Vrchlabí a zejména v zimě narazíte na
PRAKTICKÉ
věčný problém, kterým je parkování. Parkoviště pro
INFORMACE
dlouhodobé parkování se nachází na začátku města
hned za přehradou po pravé straně (P1 Bedřichov). V
centru jsou dvě parkoviště určené pro krátkodobý pobyt
(P2 Centrum), další parkoviště pro krátkodobé
parkování je u lyžařského areálu Medvětín (P3 Medvědín).

Pokud pojedete v zimě autem ze Špindlerova Mlýnu na
hřeben na Špindlerovu boudu nebo další boudy nacházející
se u silnice těsně pod hřebenem doporučujeme vzít si
sněhové řetězy.
Informační centrum
Turistické informační centrum, Svatopetrská 173. Infocentrum se nachází
v centru města v budově městského úřadu.
Infocentrum, Přední Labská 47, tel. 499433148, internet: www.spindleruvmlyn.cz. Toto informační centrum se nachází asi 2 km před Špindlerovým
mlýnem a nabízí také zprostředkování ubytování. Pobočku v Špindlerově
Mlýně najdete na začátku centra po levé straně u mostu přes Labe.
Informační středisko KRNAP se nachází na konci města u lyžařského
areálu Medvědín. Stála expozice je věnovaná přírodě Krkonoš.

Turistika
1. Cesta česko-polského přátelství. Úsek od Špindlerovy boudy nad
městem západním směrem do Harrachova je dlouhý 19,5 km. Směrem na
východ vede 17 km dlouhá trasa od Špindlerovy Boudy na Pomezní Boudy.
2. Harrachova cesta. Trasa vede ze Špindlerova Mlýnu Labským dolem na
Labskou boudu a je dlouhá 7 km. Odtud se dá pokračovat dále k pramenům
Labe.
3. Weberová cesta. Trasa vede údolím Bílého Labe ze Špindlerova Mlýnu
na Luční boudu, délka trasy 8,5 km.
4. Naučná stezka Čertův důl.
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Sport
Sportovně rehabilitační centrum s 25 metrovým bazénem s tobogánem a
vodními atrakcemi, tenisovou halou, saunou, posilovnou, squashem,
solariem najdete ve vojenské zotavovně Bedřichov.

Bobová dráha
Celoročně fungující bobová dráha se nachází v části Bedřichov u hotelu
Harmony. Zájemci se spouštějí samospádem na vozech se čtyřmi koly ve
specielně upraveném nerezovém žlabu. Otevřeno denně od 10.00-22.00
hod.

▶ Horní Mísečky
Horní Mísečky jsou druhým nejoblíbenějším lyžařským
střediskem centrální části Krkonoš. Leží na konci údolí,
kterým protéká řeka Jizerka východně od Špindlerova
Mlýnu. Jedná se o podstatně menší areál, který nedisponuje
tak rozsáhlou turistickou infrastrukturou jako Špindlerův
Mlýn. Ze Špindlerova Mlýnu se sem v zimě dostanete
lanovkou z lyžařského areálu Medvědín. Z Horních Míseček
vede silnice plná serpentin – Stará vozová cesta - na
Vrbatovou boudu, odkud vede 6 km dlouhá turistická trasa
na Labskou boudu a k pramenům Labe. Z Míseček jezdí na
Vrbatovou boudu autobus.

KRKONOŠE - VÝCHOD
Internet: www.vychodnikrkonose.cz
Informace: Svazek obcí Východní Krkonoše, 542 26 Horní
Maršov 102.
Tip pro cykloturisty – Dlouhé sjezdy na kolech
1. Černodolský sjezd, délka 12 km, začátek Janské Lázně, konec
Černý důl
Trasa: Janské Lázně, lanovkou na Černou horu (1299 m), dolu přes
Černou boudu, pod Zrcadla, Nad Stříbrným potokem, Luční svážice
a Černý důl (595 m).
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2. Sjezd pod Liškou, délka 26 km, začátek Janské Lázně, konec
Vrchlabí
Trasa: Janské Lázně, lanovkou na Černou horu (1299 m), dolu přes
Černou boudu, pod Zrcadla, Nad Stříbrným potokem, Pražská
bouda, Tetřeví boudy, Hříběcí boudy, Stražné, Vrchlabí (465 m).
3. Trutnovský sjezd, délka 20 km, začátek Janské Lázně, konec
Trutnov
Trasa: Janské Lázně, lanovkou na Černou horu (1299 m), dolu na
Janskou horu, Mladé Buky, Hrádeček, Peklo, Trutnov (414 m).
4. Rýchorský sjezd, délka 30 km, začátek Horní Malá Úpa, konec
Trutnov
Trasa: Horní Malá Úpa (1060 m), Dolní Malá Úpa, Cestník, Horní
Alběřice, Rýchorský kříž, Žacléř, Trutnov (414 m).

Výchozím bodem pro návštěvu východní části Krkonoš
je Trutnov, historické město s hezkým náměstím
nacházející se v Podkrkonoší. Letním i zimním magnetem
tohoto regiónu je nejvyšší hora Čech a Moravy Sněžka. Na
tuto 1 602 metrů vysokou horu se dostanete nejenom pěšky
ale také pohodlně lanovkou, která sem vede z Pece pod
Sněžkou. Pec pod Sněžkou je současně jedním z hlavních
zimních středisek Krkonoš, druhým významným střediskem
a současně známým lázeňským městem jsou Janské Lázně.

▶ Trutnov
Internet: www.trutnov.cz
Počet obyvatel: 33 000
Trutnovem většina návštěvníků východních Krkonoš pouze
projíždí a pouze málo z nich se ve městě zastavuje. Město
se může pochlubit zachovalým historickým jádrem s
obdélníkovým náměstím. Náměstí je lemováno starými
měšťanskými domy s podloubím, kterému dominuje radnice.
Původně renesanční radnice byla v 19. století přestavěna v
novogotickém stylu.
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Uprostřed náměstí se nachází Krakonošova kašna z roku
1892 a barokní sloup Nejsvětější Trojice. Turnov je starým
městem a první písemná zmínka o městě pochází z roku
1260, kdy bylo okolí města osídleno německými kolonisty. V
polovině 14. století obdržel Trutnov městská práva a
současně se stal věnným městem českých královen, kterým
zůstal až do 16. století. Pokud jsou vašim koníčkem dějiny
měli byste se podívat do empírového zámku, ve kterém sídlí
Muzeum Podkrkonoší s hlavní expozicí věnovanou bitvě z
roku 1866 mezi Pruskem a Rakouskem. K zajímavostem
muzea patří např. barokní včelí úly.
Příjezd a doprava
PRAKTICKÉ
INFORMACE

Hlavní železniční nádraží se nachází nedaleko Úpy
severně od hlavního náměstí. Kvůli četným přestupům
není ale vlak vhodným prostředkem. Podstatně lepší
jsou autobusová spojení z Prahy a řady
východočeských měst. Autobusové nádraží je od
náměstí vzdálené asi 250 metrů.

Informace
Informační centrum, Krakonošovo nám. 72. Centrum se nachází v budově
radnice na hlavním náměstí.

Muzea a galerie
Muzeum Podkrkonoší, Školní 150, otevřeno denně kromě po od 9.0012.00 a 13.00-17.00 hod. Expozice je věnovaná místním dějinám a pruskorakouským válkám.

▶ Pec pod Sněžkou
Internet: www.pecpodsnezkou.cz, www.skipec.com,
www.mestopec.cz, www.snezkalanovka.cz
Počet obyvatel: 600
Hlavním lyžařským střediskem východních Krkonoš je Pec
pod Sněžkou, která leží na konci dlouhého údolí, kterým
protéká řeka Úpa. Ve středověku se obyvatelé Pece živili
dolováním barevných kovů, které se tady tavily a
zpracovávaly. V druhé polovině 18. století byly tavící pece
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zavřeny a obec upadla do zapomnění, z kterého se opět
probrala až po druhé světové válce. V roce 1948 zde byla
uvedená do provozu lanovka, která vedla na naší nejvyšší
horu Sněžku dosahující nadmořské výšky 1 602 metrů. Další
rozvoj turistiky v Peci pod Sněžkou byl spojen s rostoucí
oblíbeností lyžování u nás. Dnes patří Pec spolu s
Harrachovem a Špindlerovým Mlýnem ke třem
nejvýznamnějším zimním střediskům u nás.
Horské letovisko i oblíbené zimní středisko se nachází v
nadmořské výšce kolem 800 metrů. Skládá se z dvou částí.
Velká Úpa, horská vesnice se spoustou původních stavení
rozesetých po horských

Pohled na Pec pod Sněžkou
svazích se nachází asi dva kilometry před samotnou Pecí
pod Sněžkou.
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Výlet na Sněžku
Na Sněžku se dostanete pěšky i lanovkou, ideální je kombinace
nahoru lanovkou a dolu po svých. Nejrychleji se na Sněžku
dostanete lanovkou. První úsek vede z Pece pod Sněžkou z
nadmořské výšky 890 metrů na mezistanici na Ružové hoře, která
leží v nadmořské výšce 1 334 metrů. Doba jízdy cca 10 minut. Tady
si přestoupíte na další lanovku a opět za cca 15 minut jste nahoře
ve výšce 1 594 metrů. Celková délka trasy je 3,5 km a převýšení
činí 700 metrů. Z vrcholu se můžete vydat do Pece pěšky a to např.
Obřím dolem. Nejdříve se dáte směrem na bývalou Obří boudu,
odkud budete klesat dolů Obřím dolem. Tato trasa je schůdná
pouze v létě. Další trasa, která je otevřená v zimě i v létě vede z
vrcholu na Růžovou horu a dále na chatu Růžohorky, odtud lesem k
údolní stanici lanovky nebo přímo do Pece. Ze Snežky do Pece je to
4 km, k údolní stanici 3,5 km
Internet: www.snezkalanovka.cz

Centrum samotné Pece se nachází u soutoku Úpy a
Zeleného Potoka a zdálky ho poznáte podle vysokého
betonového kolosu, kterým je hotel Horizont. Pod hotelem u
hospody Na peci se hlavní silnice vedoucí údolím rozděluje
do dvou směrů. Směrem doleva se dostanete k lanovkám a
parkovišti, silnice vedoucí doprava vás přivede k lanovce na
Sněžku.
V okolí hospody Na peci je skutečné centrum Pece.
Nachází se zde několik restaurací, obchodů, půjčoven lyží a
lyžařských škol. Velice malebné je okolí centra a to zejména
velký svah Velké Pláně pokrytý boudami, penziony a
chalupami. Ty jsou od sebe vzdáleny několik set metrů a tak
návštěvníkovi poskytují pocit klidu a samoty.
Kromě lyžování je hlavní atrakcí Pece nejvyšší hora naší
republiky, která se nachází nad obcí. Na Sněžku vysokou 1
602 metrů se dostanete jak lanovkou tak i pěšky. Cílem
návštěvníků je Sněžka již po několik staletí. Jednou z
posledních atrakcí je středověký důl Kovárna v Obřím dole.
Důl, ve kterém se v minulosti těžilo železo, měď a arzén
můžete nejenom navštívit ale můžete si tady také vyzkoušet
techniku, kterou horníci v minulosti používali.
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Příjezd a doprava
Nejideálnějším dopravním prostředkem je vlastní
automobil. Z Prahy a dalších českých měst sem jezdí
pravidelné autobusové spoje. Nejbližší železniční
nádraží je v obci Svoboda nad Úpou, odtud jezdí do
Pece autobusy. Pokud přijedete vlastním autem a hotel
nebude mít vlastní parkoviště, budete muset zaparkovat
na placeném parkovišti. Velké parkoviště se nachází u
vleků, další parkoviště jsou podél silnice vedoucí k lanovce na Sněžku.

PRAKTICKÉ
INFORMACE

Informace
Informační centrum Veselý výlet, Pec pod Sněžkou 196, tel. 499736130,
internet: www.veselyvylet.cz. Infocentrum se nachází ve světlohnědé
dřevěné budově nad poštou. Veřejný internet.
Informační středisko KRNAP, Pec pod Sněžkou. Jedno středisko se
nachází přímo v obci, druhé v části Obří důl u lanovky na Růžovou horu a
Sněžku.

Muzea a galerie
Krkonošské muzeum, otevřeno v červenci a srpnu denně kromě po od
8.00-12.00 a 13.00-15.00 hod. , v ostatních měsících otevřeno ve stejnou
dobu st-ne.

Lyžování
Lyžařské sjezdovky se nachází v nadmořské výšce od 800-1 600 metrů,
délka sjezdovek přesahuje 12 km. Běžkaři mají k dispozici 20 km
upravovaných tras, dalších 80 km tras je vhodných k běhu ale nejsou
upravovány. Jedno lyžařské centrum se nachází na konci Pece u Zeleného
potoka, z křižovatky v centru jeďte směrem doleva. Na Hnědý vrch jezdí
tady čtyřsedačková lanovka, dále tady najdete 10 vleků, jezdit se tady dá i
večer. Svah Javor má asi 1 200 metrů dlouhou osvětlenou sjezdovku.
Směrem doprava vede silnice k lanovce na Sněžku. Další lyžařské středisko
se nachází u příjezdu do Pece ve Velké Úpě. Na Portášovy boudy a
oblíbenou sjezdovku zvanou Portášovka se odtud dostanete sedačkovou
lanovkou, k dispozici jsou také dva vleky.

Sport
V hotelu Horizont se nachází sportovní centrum s bazénem, saunou,
soláriem, squashem, ricochetem a půjčovnou kol.

Turistika
Půldenní vycházková trasa Vlčí jáma začíná v Peci u informačního centra
Veselý výlet odkud vede do ledovcového karu Vlčí jáma. Trasa vede podél
Zeleného potoku, kolem kapličky přes Zahrádky do lesů kolem Vlčí jámy a
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přes Hnědý vrch zpět do Pece. Podél trasy je několik informačních tabulí,
délka trasy 5 km.

▶ Janské Lázně
Internet: www.janske-lazne.cz, www.janskelazne.com,
www.cerna-hora.cz
Počet obyvatel: 1 000
Jak napovídá název města mělo by se sem jezdit za
léčením. Není to ale zcela tak. Černá hora tyčící se nad
lázněmi je v zimě oblíbeným cílem milovníků lyžování, okolní
příroda poskytuje zase v létě nesčetné možnosti k pěší
turistice i cykloturistice. Minerální prameny prý zde byly
objeveny již v roce 1006. Znamenalo by to, že se jedná o
nejstarší lázně u nás.
Dnes se tady léčí především nemoci pohybového ústrojí. K
léčebným účelům se voda ze zdejších pramenů začala
používat až v 14. století. K většímu rozvoji lázní došlo až v
období první republiky. V roce 1928 zde byla postavena
kabinová lanovka na vrchol Černé hory. Centrum města tvoří
náměstí Svobody, které svou dnešní podobu získalo
koncem 19. století zasypáním údolí, kterým tekl Janský
potok. Vody potoka byly svedeny do
podzemního tunelu, který teče pod centrem
města a nahoře byla postavena kolonáda. K
nejhezčím
budovám
centra
patří
PRAKTICKÉ
novorenesanční kolonáda z roku 1893.
INFORMACE
Příjezd a doprava
Autem se sem dostanete přes Turnov, autobusem z Prahy nebo Turnova.
Velké parkoviště se nachází hned na začátku města u stanice lanovky na
Černou horu.

Informace
Informační centrum, Černohorská 265 , tel. 499875186, internet:
http://infocentrum.cerna-hora.cz. Infocentrum se nachází v budově dolní
stanice lanovky na Černou horu.
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Cykloturistika
Stezka začíná u horní stanice lanovky na Černé hoře na křižovatce pod
Černou boudou. Okruh o délce 16 km vede po svazích kolem Černé a
Světlé hory, na stezce se nachází 9 informačních tabulí. Internet:
www.cerna-hora.cz
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UBYTOVÁNÍ S TENISEM
Máte rádi aktivní odpočinek? Rádi si zahrajete
tenis? Chcete poznat jižní Čechy?

UBYTOVÁNÍ
Dva menší apartmány pro dvě osoby s možností přistýlky.
Jeden větší apartmán se dvěmi lůžky v oddělené ložnici
a třemi přistýlkami.
Apartmány jsou vybaveny kuchyňkou s lednicí, elektrickým
vařičem, TV se satelitem, WC a sprchovým koutem.
U domu je malý venkovní bazén a krb, možnost posezení na
terasách.
TENIS
Součástí pozemku jsou dva tenisové kurty.
REZERVACE
Věra Hronzová, Otín 100, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel. 775 661 184
E-mail: hronzova@ubytovani-tenis.cz
Internet: www.ubytovani-tenis.cz
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LÉTO S TENISEM
A ANGLIČTINOU
Zájemcům o dovolenou uprostřed hezké jihočeské
přírody, kteří chtějí spojit příjemné s užitečným
nabízíme prázdninové pobyty s intenzivním kurzem
angličtiny ve spojení s tenisem.

Obsah kurzu přizpůsobíme požadavkům zákazníka.

Termín: červenec, srpen, pondělí-pátek
Počet hodin: 4 vyučovací hod. denně, 20 hod. týdně
Minimální počet účastníků: 4
Cena: 2 000 Kč/osobu a týden
REZERVACE
Jazyková škola Hallo English
Pravdova 1113/II., 377 01 Jindřichův Hradec
Tel. 776 050 082, 777 560 363
E-mail: skola@halloenglish.cz
www.halloenglish.cz
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MÍSTO PRO VAŠI REKLAMU

CENA REKLAMY
ROZMĚRY
FOTOGRAFIE
CENA
MIN. CENA
TEXT
FOTO
OBJEDNÁVKY

cca 10x18 cm
1
1 Kč/za jedno zobrazení*
500 Kč
zasílejte v bežném textovém editoru
zasílejte ve formátu JPG
Jazyková škola Hallo English
Pravdova 1113/II.
377 01 Jindřichův Hradec
E-mail: skola@halloenglish.cz
Tel. 777 560 363

* jedním zobrazením je myšleno jedno stáhnutí průvodce, min. počet
objednaných zobrazení je 500 (počet stáhnutí dokladujeme oficiální
statistikou návštěvnosti serveru)
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www.petro.cz

Tento průvodce byl bezplatně stažen
z internetové stránky

CESTUJEME NA VLASTNÍ PĚST
www.petro.cz
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