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bodové označení
popisovaných míst

stupeň obtížnosti

Uvedený čas a stupeň obtížnosti jsou orientační

Loga (Značka Krkonoše) zobrazující druh aktivity
a specifikaci uvedených míst:

Rodina – místo odpočinku
pro rodiny, jim určené
turistické cesty a výlety
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Vodácké trasy

místní komunikace

6,5h

6

Cieplické termály

hranice národního parku

hlavní silnice, čísla silnic

365

Lázně Cieplice

Kultura – kulturní střediska,
muzea, komplexy, místní
tvůrci, řemeslníci

Obnova – SPA, lázně,
samoty, magická místa

Extreme – adrenalinové
zážitky, sportovní střediska,
rallye

V Krkonoších
je vše, co miluji

Úvod

sjíždění krkonošských řek na kánoích nebo raftech.

ných parků a také informace, kde lze lyžovat, lézt

ské, tak o české straně Krkonoš a krkonošského po-

po horách nebo si odpočinout u známých vodních

hoří. Kromě velmi dobře zpracovaných přeshranič-

Spousta užitečných informací čeká také na milovní-

ploch. Stručné popisy umožní se rychle zoriento-

ních tras a edukačních stezek, které se nacházejí na

ky zimní sezony.

vat a samostatně plánovat jednotlivé výlety, záleží

území Krkonošského národního

parku a vedou

te, kde lze lyžovat, užívat si jízdu na snowboardu,

na vašich preferencích, čase, kterým disponujete,

mj. k nádherným vodopádům a výjimečným skal-

kde můžete sáňkovat, a dokonce kudy se lze pro-

a místě vašeho pobytu. Ve druhé

ním utvarům, průvodce obsahuje též jiné možnosti

cházet

trávení volného času.

dostupnými, když je zasype sníh.

části prů-

vodce najdete nabídku několika desítek tras s růz-

Z průvodce se snadno dozví-

se sněžnicemi a kdy se hory stávají ne-

norodým stupněm obtížnosti a o různé délce, které
Turistický průvodce „Krkonoše” vznikl pro všechny

lze využít v různých ročních obdobích, a to buď na

turisty navštěvující jedno z nejkrásnějších zákoutí

lyžích, sněžnicích, na kole

či pěšky.

stojí za to využít plány výletů, které

vedou přes tzv. Údolí zámků a zahrad (Dolina Pałaców i Ogrodów). Je to jedno z největších seskupe-

nejzajíma-

Polska. Snažili jsme se představit

Opravdu

vější místa regionu a jejich největší atrakce tak,

Vhledem k tomu, že geograficky jsou Krkonoše

ní rezidencí v Evropě, kde na

aby byl váš pobyt výjimečný, a čas, který zde stra-

horským pásmem Sudet, které se táhne v délce cca

území lze obdivovat mnoho paláců i zámků, které

víte, nezapomenutelný. Tuto

70 km, snažili jsme se vám přibližit výhody těchto

jsou v poslední době renovovány a postupně se při-

na státní příslušnost jejich je-

bližují dokonalosti. Za úvahu stojí jejich překrásné

malou příručku

lze vzít vždy s sebou na cestu a libovolně ji použít.

hor bez ohledu

Součástí jsou mapy, které vám jistě usnadní pláno-

dnotlivých částí. Najdete zde jak informace o pol-

vání každého dne. Jsme si jistí, že díky této knížce se

zahrady i parky,

poměrně malém

kde se lze dlouho procházet.

Při realizaci tohoto průvodce jsme nezapomněli na

dostanete k místům a atrakcím dosud neznámým

turisty, kteří kromě báječných horských výhledů

a ty, které

a seznamování se s místním kulturním dědictvím

jste již měli možnost poznat, odhalí-

poněkud silnější zážitky. Těm

te znovu. Poskytované informace vám umožní lépe

mají též chuť na

prožít volný čas v Krakonošově vlasti.

nabízíme atrakce, díky nimž tlak opravdu stoupá.
Na stránkách naší příručky najdete
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informace,

Průvodce se skládá ze dvou částí. První je popi-

kde nejlépe lézt po horách, jak se dostat vysoko do

sem zajímavých objektů, atrakcí nebo

aktivit,

vzduchu nebo kde si můžete užít jízdu terenním

včetně jejich umístění na mapě. Najdete zde růz-

vozidlem. Příjemné zážitky můžeme očekávat od

norodé informace týkající se muzeí, zámků, zábav-

jízdy po horském

pohoří na koni nebo během
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Lázně

Cieplice
Pokud hledáte odpočinek pro vaše tělo, nemůžete přehlédnout Cieplice – nejstarší lázně v Polsku zmíněné
v historických zápisech již v roce 1281. Od 14. století
do roku 1945 byly Cieplice majetkem rodiny Schaffgotschů. Od 17. století byla cieplická rezidence jejich
hlavním sídlem. Nyní jsou obnovené Cieplice lázeňskou čtvrtí Jelení Hory. Prameny o teplotě dosahující
90° C, které zde vyvěrají, vděčí svému účinku sloučeninám síry, křemíku a fluoru. Široká nabídka procedur
umožňuje léčbu nemocí pohybového aparátu, ortopedických a reumatických úrazů, nemocí močových cest
a ledvin, nervového systému a očí. Léčebné výhody
cieplických vod docenily známé osobonosti jako např.
John Quincy Adams (pozdější prezident Spojených států), Johann W. Goethe, pruský král Friedrich Wilhelm
III., polský spisovatel Hugo Kołłątaj, aristokratka Izabela
Czartoryska a mnoho dalších. Nejdůležitějším hostem
Cieplic byla polská královna Maria Kazimiera Sobieska,
známá také jako „Marysieńka“.
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Zdraví
a relaxace

Cieplické

termály

Po obtížném putování po horách, po cyklistickém maratonu nebo lyžování stojí za to relaxovat a získat zpět
síly. Pro unavené tělo není nad životadárnou vodu.
V krkonošském regionu je několik termálů. Pokud hledáte jedinečné termální vody, pojeďte do Cieplic, kde
z podzemních pramenů z hloubky téměř 1800 metrů
tryská voda o teplotě 87 ºC. V místních termálech se
využívají vody mineralizované, obsahující fluor a křemík a s nejvyšší úrovní kyseliny křemičité ze všech
léčivých vod v Evropě. Aby bylo složení vyvážené,
v lázních se používá také voda z městského vodovodu.
Cieplická termální voda prohřívá tělo, zabraňuje tvorbě kamenů v močových cestách, zvyšuje mineralizaci
kostí, zabraňuje tvoření zubního kazu a účinkuje antibakteriálně. Ke komplexu patří několik rekreačních
bazénů, plavecký bazén, venkovní bazén, skluzavky
a brouzdaliště. Je zde dostupné také SPA.
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Vodní

rekreace

Rodinná zábava
Pokud se chcete cítit jako na opravdovém
mořském břehu a vyzkoušet sílu vodních vln,
tak vás zveme do Vodního parku Tropikana
v Hotelu Gołębiewski v Karpaczi. Bazén o délce
39 metrů bude určitě velkou atrakcí pro celou
rodinu. Bublinková relaxace se zalíbí vašemu
tělu, zvláště kvůli tomu, že je zde na výběr až
osm různých jacuzzi - například slatinné, hořčíkové, vápníkové, louhové, mořské a aromatické. Kdo nemá dost horské turistiky, může jezdit
na skluzavce ve tvaru cibule nebo závodit v bazénu s pěti drahami. V létní sezoně můžete během plavání ve venkovním bazénu obdivovat
královnu Krkonoš – Sněžku. Zajímavá je též nabídka hotelu Sandra v Karpaczi: ve zdejším SPA
centru si můžete vychutnat širokou nabídku
lázní, saun a sněžných jam, které vás provedou
všemi možnými teplotami. Pokud potřebujete
obnovit harmonii svého těla a duše, nahlédněte do nabídky omlazujících a kosmetických
procedur. Stejně kvalitní vodní atraktivity vás
čekají v hotelu Jan ve Wojcieszycích a v zámku
Wojanów a Staniszów.
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Vodácké

trasy
Řeka Bobr pramení ve východních Krkonoších
v České republice, ve výšce 780 m n. m. na Boberské stráni. Je to největší z levých přítoků
Odry. Za Jelení Horou směřuje na severozápad a plyne dál (Borowy Jar) mezi Jizerskými
a Kačavskými horami. Bobr patří k jedněm
z nejvíce panenských polských řek. Není lepší
způsob, jak tuto řeku poznat, než plavba jejím
údolím na raftu nebo v kajaku. Plavba po řece
je výbornou příležitostí, jak aktivně prožít volný čas v kontaktu s přírodou. Na řece je vymezeno několik bezpečných úseků s různým
stupněm obtížnosti a různou délkou trvání
plavby tak, aby se začátečníci příliš neunavili.
Malebné úseky začínají od kajakového přístavu u Knížecí obytné věže v obci Siedlęcin
a dál vedou směrem k obci Wrzeszczyn. Další
úseky začínají naloděním v Nelestně a vedou
směrem k obci Wleń a Lwówek Śląski.
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Sjíždění řeky Bobr

Rybaření
Rybaření v krkonošském regionu v čisté vodě potoků a řek, které pramení v horách, je opravdová
radost. V regionu je 10 lovišť, která fungují pod vedením Polského rybářského svazku v Jelení Hoře.
I když zde nepostrádáme jiné druhy ryb, největšímu zájmu se těší pstruzi. Pěkné kusy můžete ulovit
ve vodách řeky Bobr, kde jsou vyznačené rybářské
oblasti. První z nich je loviště začínající u mostu
v Janowicích Wielkých, které se táhne až k jezu
v Dąbrowici. Další začíná v Dąbrowici a končí u prvního sjezdu před Modrým Jezerem u chaty Perla západu. Dobrá rybářská místečka najdete v okolí přehrady u elektrárny Wrzeszczyn. Na řekách Lomnica
a Jizera jsou také vyznačená atraktivní rybářská
místa. Skvělou alternativou dostupnou pro všechny
jsou rybníky s Krkonošemi v pozadí. Odborně vymezené rybářské oblasti najdete v Myslakowicích,
kde bezpochyby ulovíte krásné exempláře duhového i potočního pstruha a dokonce i sivenu obrovského. Rybníky, v nichž lze rybařit nebo u kterých
lze ochutnat dobré místní ryby, najdete též v obcích
Podgórzyn, Sosnówka i Zachełmie.
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Tichý
lov

Houbaření

Setkání s přírodou
Když se zeptáme krkonošského houbaře, kam zde
zajít na houby, určitě získáme odpověď, že do lesa.
Je to pravda, houby v krkonošsko-jizerských lesích
se vyskytují prakticky všude. Jejich četnost a druhové složení však záleží na ročním období, množství
srážek a příznivých teplotách. Nejvíce hub najdeme
v okolí obcí Borowice, Przesieka a Zachełmie. Velký
výskyt hub byl zaznamenán podél cesty přes les ze
Sklářské Poreby od zatáčky smrti směrem k obci
Świeradów-Zdrój. Pamatujte ale, že lesní plody nelze sbírat na území Krkonošského národního parku.
V české části se houby nejvíce sbírají v lesích poblíž
Harrachova a Malé Úpy. Pokud byste byli v Krkonoších ve druhé polovině září, srdečně vás zveme na
každoroční výstavu čerstvě sebraných hub, která se
tradičně koná v Přírodovědným muzeu v Cieplicích.
Každý rok tu lze vidět různé houby: jedlé, nejedlé,
jedovaté, dřevokazné. Obvykle se podaří vystavit
exempláře od 150 až 200 druhů.
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Údolí
zámků

Opravdovou perličkou regionu Krkonoš je
kulturní park, tzv. Údolí zámků a zahrad.
Zahrnuje větší část Jelenohorské kotliny
mezi Krkonošemi, Janovickým rudohořím
a Kačavskými horami. Nachází se zde téměř
30 výjimečných architektonických objektů,
mezi něž patří několik druhů rytířských i
šlechtických sídel, středověkých obytných
věží, paláců, renesančních dvorů, barokních
zámků a komplexů se zahradami, datovanými do 19. století. Na kole nebo pěšky můžete procestovat nádhernou stezku zahrnující
22 zámků, ze kterých část jsou renovované
objekty obklopené pečlivě udržovanými zahradami. Zdejší rezidence jsou známé díky
rozlehlým parkům. Parkové komplexy byly
vzhledem k malým vzdálenostem spojené
alejemi, které vedly k vrcholům, lesům i paloukům. Zde měly své majetky nejznámější
evropské rody: Habsburkové, Hohenzollernové, Schaffgotschové, Czartoryští nebo
Radziwiłłové.
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Dávné krásy

Výlet

do oblak
Pokud nejste schopni sami letět na paraglidu nebo
rogalu, můžete využít pomoc odborníků. Přelet
v kluzáku nad Jelenohorskou kotlinou s Krkonošemi v pozadí bude nezapomenutelným zážitkem.
Výhodou této atrakce je absence hlasitého motoru
a velkého počtu komplikovaných palubních přístrojů. Kluzák je nejbezpečnější létající stroj, který kdy
člověk vytvořil. Pokud ale zatoužíte po ještě větším
adrenalinu, nabízíme opravdové dobrodružství:

skok padákem v tandemu z 3 tisíc metrů. Stačí 10
minut školení, abyste poznali bezpečnostní pravidla a naučili se správně pohybovat během letu.
Není nutná lékařská prohlídka. Pomocí speciálního
postroje budete připoutáni k padáku pilota. Nemusíte se obávat, protože po celou dobu pečuje
o vaši bezpečnost. Můžete též zapomenout na stres
spojený s otevřením padáku a přistáním – zkušený
lektor to udělá za vás.

Nezapomenutelné
dojmy
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Chyťte vítr
do plachet

Létat jako pták
Milovníci paraglidingu najdou v Krkonoších skvělé podmínky k jeho provozování. Pokud budete
plánovat start na území Krkonošského národního
parku, potřebujete získat souhlas a musíte se seznámit s pravidly. Není to komplikované, pravidla
i žádost o získání povolení jsou ke stažení na webových stránkách www.kpnmab.pl. Startovat také lze
z horní části sjezdovky „Liczyrzepa”, což je polský
název vládce hor – Krakonoše. Na území Sklářské
Poreby je populárním místem ke startu Szrenica.
Piloti také rádi startují z Rudnika a Wolowé hory
v okolí Kowar a z hory Szybowcowa v obci Jeżów
Sudecki. V České republice je také nutné povolení
Krkonošského národního parku. Pro zájemce o paragliding je v českých Krkonoších vymezeno 7 území se startovními plochami: Harrachov – Čertova
hora, Rokytnice nad Jizerou – svah Lysé hory, Horní
Mísečky – Mísečská pláň, Špindlerův Mlýn – Medvědín, Špindlerův Mlýn – Pláně, Hořejší Vrchlabí –
Žalý, Janské Lázně – Černá hora.
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Jizerská
železnice

Pohled na vlak projíždějící údolími a horskými průsmyky dělá obrovský dojem, obzvlášť v zimě, když
lokomotiva odhaluje sníh ležící na rašeliništích.
Zveme vás k prožití dobrodružství s výjimečnou
Jizerskou železnicí – jak se říká železničnímu spojení Jelení Hora – Sklářská Poreba – Kořenov. Tato
malebná horská železniční trať, jež byla znovu zprovozněna v roce 2010 po asi 65 letech, se hned stala
velkou atrakcí na obou stranách hranice. Cesta vlakem přes hory je skvělým tipem pro rodinný výlet,

Vlakem přes hory
24

trasa vede přes půvabná a turisticky atraktivní místa. Během výletu se lze kochat krásnými horskými
pohledy a báječnou přírodou. V létě s sebou můžete
vzít kolo, a tak se dostat k atraktivním cyklistickým
stezkám v Jizerských horách. Od podzimu do jara
toto mezinárodní spojení využívají lyžaři, kteří se
prostřednictvím Jizerské železnice mohou dostat
do Střediska běžeckého lyžování v Jakuszycích.
V Kořenově stojí za návštěvu zdejší Muzeum ozubnicové dráhy.

Poklady

Krakonošovy země
Osobám, které se chtějí přesněji seznámit s kulturou
regionu Krkonoš, doporučujeme návštěvu Krkonošského muzea v Jelení Hoře, největšího podniku tohoto typu. V prostorných, moderně vybavených sálech
se nachází několik stálých expozic, mj. sbírka uměleckého skla, která je považována za jednu z největších
v Evropě. Za pozornost stojí také Skanzen vyzbrojení
Polské armády a ostatní expozice muzea, tj. hrad Bolków a Dům bratrů Hauptmannových ve Sklářské Porebě. Jakmile se budete procházet malebnou čtvrtí
Cieplice, nezapomeňte vstoupit do Přírodovědného
muzea. Odtud máte jenom pár kilometrů do Jagniątkowa, kde je Dům Gerharta Hauptmanna – držitele
Nobelovy ceny. Jeho návštěva je povinností každého
milovníka literatury. Odkazy k tvorbě známého polského spisovatele Tadeusze Różewicze najdete pak
v Muzeu sportu a turistického ruchu v Karpaczi. Kromě toho tu na vás čeká několik zajímavých stálých
výstav, mj. zasvěcených zimním sportům a rozvoji
turistického ruchu v Krkonoších. Během pobytu
v Karpaczi se musíte nutně podívat do Muzea hraček
– opravdového ráje pro děti.

Krkonošská
muzea
26

Magie

skla
Sklářská tradice v krkonošském regionu sahá
do 14. století a je udržována i přes častou
nepřízeň osudu. Výlet začíná ve sklárně Julia
v Piechowicích, jejíž začátky spadají do roku
1866. Během prohlídky tohoto podniku si
uvědomíte, že umělecká tvorba křehkého
skleněného nádobí i přes technologický pokrok neustále vyžaduje velké znalosti zkušených řemeslníků. Můžete si to vyzkoušet
sami, když se zúčastníte workshopů představujících celou výrobu. Edukační nabídka je
též zaměřena na nejmladší. Sklářskou tradici
v nedaleké Sklářské Porebě udržuje mistr
Henryk Łubkowski, který Lesní sklárnu vede
společně s rodinou. Zde se před zraky diváků vytvářejí ručně tvarovaná skla za použití
dávných nástrojů. Můžete pozorovat zrod
různých skleněných forem od malých ozdob
až k vázám a velkému nádobí. V nedalekém
Harrachově si můžete prohlédnout nejstarší
sklárnu v České republice. Poblíž se nachází
muzeum skla s unikátními sbírkami, které
jsou největší a nejvzácnější v České republice.

Historie
a tradice
28

Skleněné

umění
Výroba skla je opravdové umění. Jedná se o surovinu velmi citlivou na vnější činitele. Zpracování
skla se zdá být ještě komplikovanější, protože vedle znalostí jsou třeba také manuální dovednosti.
Manufaktura (Szklana Manufaktura), jež působí
v Jelení Hoře, odráží perfekcionismus krkonošských ryteckých dílen 19. století. Pracovna je
vybavena historickým nářadím. Rytci si dosud
zachovávají dávný styl práce. Čas se tu zastavil
v polovině 19. století, jsme ve světě plném uměleckého řemesla, historie a tradic. Tvorbu dávných
dílen, podobných této, můžete dnes obdivovat
v prostorech Krkonošského muzea, ve kterém jsou
již přes sto let shromažďovány sbírky uměleckého
skla. Stojí za to si prohlédnout rozsáhlou kolekci,
která obsahuje mj. barokní sklenice, poháry i karafy typické pro Jelenohorskou kotlinu, dále elegantní, masivní nádobí ve stylu biedermeier - barvené
oxidy kovu a neobvykle pečlivě zdobené, ale také
sbírku moderního skla.
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Charakteristické umění

Mýty

a legendy

Poklady země
V Krkonoších se spousta mýtů a legend prolíná
s reálnou bohatou historií tohoto území. Pokud
chcete poznat všechna tajemství skrývaná mystickým Duchem hor – Krakonošem, zveme vás na
výborný výlet. Začneme v podzemí „Krkonošských
tajemství” (Karkonoskie Tajemnice) v Karpaczi. Interaktivní expozice s použitím současných technologií vás seznámí se zajímavými příběhy, které vás
vtáhnou do magického světa hor. Cesta pokračuje
do muzea Stará chata valonská (Chata Walońska),
jež se nachází na rozcestí České stezky vedoucí k
prameni Labe a černé turistické cesty táhnoucí
se kolem Sklářské Poreby. Stará chata valonská je
sídlem Valonů, středověkých mistrů v dobývání a
zpracovávání přírodního bohatství, kovových rud
a drahokamů. Budete mít možnost rýžovat drobné minerály vyskytující se v Sudetech a pokusíte
se rýžovat i zlato. Prohlídka končí v
tajemném podzemí, kde se
nachází Muzeum levných vín.
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Kowarské
štoly

Jak hledači pokladů, tak milovníci 2. světové
války nebo ti, kteří rádi zkoumají tajné plány na
výrobu zbraní, budou moci strávit skvělý den
v okolí Kowar. Uvnitř hory Sulica se skrývá podzemní turistická trasa dlouhá 1 200 metrů – Kowarské štoly. Jsou zde shromážděny exponáty z
podzemního světa legend i novodobé historie.
Ve štolách je inscenována práce horníků, kteří
zde pracovali: zpočátku hledali minerály, pak železné rudy. Němci tu ve dvacátých letech zahájili
dobývání uranové rudy. Po válce pokračovaly
práce pro SSSR za účelem postavení atomové
bomby. Druhá, stejně fascinující trasa v délce
1 600 metrů se nachází nedaleko, na území dolu
uranu „Podgórze”, který už je mimo provoz. Těžba zde trvala až do roku 1958, zatímco v letech
1974-1989 se zde nacházelo radonové inhalatorium. Prohlídka těchto tras s průvodci je skvělou
nabídkou pro rodiny. Věda, informace i historie
jsou zde prezentovány odbornou a promyšlenou formou.
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Podzemní atraktivity

A svět

je tak malý
Chcete se aspoň na jeden den stát Gulliverem, cítit se jako obr, procházet se a dívat se
na všechno shora? V Krkonoších si to můžete
splnit. Nejdřív vám doporučujeme cestu do
Kowar do Parku miniatur památek Dolního
Slezska, jenž je umístěn v sousedství bývalé továrny na výrobu koberců. Zde poznáte
perfektně zhotovené modely paláců, zámků,
klášterů a radnic z našeho území, postavených
v měřítku 1:25. Modely Krkonoš a Sněžky vyžadovaly měřítko 1:50. Pokud si chcete prohlédnout nejzajímavější stavby světové architektury, pojeďte do nedalekých Myslakowic, kde se
vedle cesty vedoucí z Jelení Hory do Karpacze
nachází Park miniatur – světové stavby. Najdete zde miniatury nejznámějších staveb z pěti
kontinentů, a to jak těch, které existují, tak
těch, které byly zničené nebo do naší doby
přetrvaly pouze jejich zříceniny. Modely jsou
zhotoveny dle jejich podoby z období, kdy
se prezentovaly v plné kráse. Jsou postaveny v měřítkách 1:25; 1:50; 1:100.

Miniatury
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Krkonoše

ze sedla
Obdivovat Krkonoše v blízkém kontaktu s přírodou, kolébat se v sedle na koňském hřbetu, tohle
je skutečně zajímavý způsob trávení dovolené
na horách a touha mnoha milovníků jezdectví.
Kolem většiny krkonošských jezdeckých středisek jsou vytyčeny krásné, delší i kratší jezdecké
trasy, s různým stupněm obtížnosti. Krkonošské
jezdecké stezky jsou považovány za nejhodnotnější ze všech stezek v polských horách, protože
jejich výhodou nejsou pouze krásné výhlídky,
ale též vedou přes mnoho měst, které stojí za
navštívení. Pro zkušenější jezdce doporučujeme
procestovat úsek Sudetské koňské stezky. Lze jej
zdolat po částech, s přestávkami v jezdeckých
střediscích na trase, což umožňuje strávit dovolenou na koni v několika dnech a užít si klidnou
prohlídku historických objektů a pokochat se
báječnými výhledy. Nejkrásnější úsek Sudetské
koňské stezky vede přes Krkonoše od Lubawky
přes Kowarské sedlo, Karpacz, Ściegny, Mysłakowice, Miłków, Sosnówku, Podgórzyn (Cieplice,
Sobieszów, Bobrové skály, Kopaniec) do Antoniowa v Jizerských horách.

38

Na koni v terénu

Cvalem
po horách

Jízda na koni je sport, který má takovou spoustu
výhod, že je těžké je všechny vyjmenovat. Jedno je zřejmé: kromě základních kladů vyhrává
jezdectví tím, že máme přímý kontakt s báječným zvířetem. V krkonošském regionu máte
k dispozici mnoho míst, kde lze jezdit na koni.
Poblíž Jelení Hory se nachází jezdecké středisko
Gostar s dobrým zázemím k provozování tohoto
sportu. Skvělé kopcovité terény s pohledem na
Kačavské hory se táhnou ze stáje Awista na Lysé
hoře, která je známá mírnými koňmi. V malebné
Kostrzici najdete též příjemné jezdecké středisko Karkonoskie Siodło. Opravdové kovboje, Indiány, divoké rodeo a bankovní lupiče potkáte
ve Western City v obci Ściegny, kde je postavena celá osada jako na Divokém západě. Pokud
chcete jezdit na koni v České republice, navštivte středisko Alba Galant v Dolním Lánově.
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Western City

Maximální

obrátky
Krkonošský region je velmi různorodý z hlediska
terénu, což poskytuje hodně možností k provozování různých sportů. Pokud už máte plné
zuby jízdy na kole, prohlédli jste si nejdůležitější
místa a historické objekty a nutně hledáte ještě
něco, abyste si užili, vyzkoušejte extrémní sporty. Jízda na motorce není výzvou jen pro tvrďáky. Zkusit to může každý, když bude dodržovat
bezpečnostní pravidla, nejlépe pod dohledem
lektora. Odborníci z KSGRAN v Karpaczi a horské školy QUASAR ze Sklářské Poreby disponují
zařízením, znalostmi i vhodným terénem k této
zábavě. Dle vašeho vkusu a očekávání se můžete vydat na výlety na sněžných skútrech, čtyřkolkách, nebo prožít opravdu extrémní chvíle
ve velice obtížném terénu. Na trase je mnoho
stoupání, strmých sjezdů, bahna i brodění přes
řeku. Toužíte po ostré terénní jízdě na stroji 4x4
nebo po jiných motorových extrémech? Není
nic jednoduššího, rozjeďte to!

Adrenalin
42
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Barevná

rekreace
Střelba je stará jako sám svět, ale paintball
vznikl poměrně nedávno, teprve v roce 1981.
Zařízení k této hře bylo známé již v 50. letech
20. století, ale bylo využíváno lesními službami ke značení stromů ze vzdálenosti, a také
v zemědělství ke značení chovu. Teprve
v květnu 1981 měli tři přátelé nápad, že se
spolu pobaví s použitím barev ke značení zvířat. První hru hrálo 12 lidí a vítěz ani jednou
nestřílel. Od té doby se paintball rychle rozšiřoval po celém světě, objevili se tvůrci vhodného vybavení pro hráče, byla stanovena
pravidla a bezpečnostní požadavky. Zpočátku
to byla zábava pro jednotlivé zájemce, pak se
paintball stal sportem obecně dostupným.
V Polsku se prostory ke hře nacházejí v Rybnici, Sklářské Porebě při Krkavčích skalách nebo
v Milkově. Na české straně se můžete vydat
do Vrchlabí do zdejšího Holiday Parku Liščí
Farma, zastřílet si také můžete v Harrachově
i Kořenově.
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Aktivní
zábava

Dobyvatelé

vrcholů
Dobytí hory je velká radost. Dobytí nedostupného skalního vrcholu je už opravdový výkon. Horolezectví, které se poslední dobou těší velkému
zájmu, není sport jenom pro profesionály. Jako
žádný jiný poskytuje nezapomenutelné dojmy a
je poměrně levný. Nemusíte platit za nic víc než
za vybavení. Krkonoše, Janovické rudohoří, Jizerské hory jsou kolébkou mnoha světově známých
polských horolezců. Toto území bylo zkoumáno
již od poloviny 20. století, i když první stezky byly
vybaveny stálým jištěním teprve v polovině 90.
let. V Krkonoších se nachází několik kultovních
míst k horolezectví. Velmi populární a zajímavé
jsou Krkavčí skály poblíž Karpacze a skály se stejným názvem ve Sklářské Porebě. V některých místech dosahuje výška skal až 30 metrů. Lezení na
umělých stěnách můžete vyzkoušet v „Pochylni”
v obci Jeżów Sudecki. Na 300 m² je vymezeno přes
90 cest na lezení s různým stupněm obtížnosti.
Zde šplhá každý, méně nebo více zkušený horolezec, dospělý i dítě.

Překonat
sám sebe
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Skalní

hřiště

Adrenalin stoupá
Další skvělé místo je Janovické rudohoří. Zde najdete cesty pro začátečníky i velmi zkušené horolezce. Velkému zájmu se těší skály Velký Sokolik
a Malý Sokolik v Sokolích horách. Popularitu též
získávají nedaleké skalní útvary jako Sukiennice,
Krzywa Turnia a Jastrzębia Turnia. V samotném
srdci Janovického rudohoří najdete Skalny Most,
Piec, Starościńskie Skały. Dokonalá místa na lezení
jsou také v Jizerských horách poblíž Sklářské Poreby. Horolezci zde mají na výběr osmnáctimetrový
Piekielnik nebo Bobrowe Skały. Je tu až 60 cest
vhodných pro lezení. Nedaleko Borowic vás čeká
opravdová výzva: lezení po téměř svislých Švédských skalách není jednoduché. Musíte vědět, že
právě v tomto regionu svůj příběh spojený s horolezectvím začínali takoví sportovci jako Wanda
Rutkiewicz – první žena, která pokořila Mount
Everest. Pokud budete mít zájem o provozování
tohoto sportu na našem území, můžete kontaktovat zdejší horskou školu QUASAR. Pod dohledem
lektora můžete vyzkoušet nejenom horolezectví,
ale též zipline sjezd, skok do kyvadla nebo přechod nad propastí.
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Výkonnostní

rekreace
Pravidla horolezectví na obou stranách Krkonoš
jsou velmi podobná. Vzhledem k ochraně přírody
je horolezectví na území Krkonošského národního
parku zakázáno kromě několika míst, k nimž patří
Hnědé skály a Hranostají skály ve Strážném, Lubošské skály u Harrachova a Emin kámen v oblasti
Přední Labská. Jsou to zkušební terény dostupné
po celý rok. Během lezení je třeba si uvědomovat,
že toto území je chráněné. Šplhat můžete pouze za

denního světla, od východu do západu slunce, se
zachováním bezpečnostních standardů a s využitím
vhodného jistícího vybavení. Ve vzdálenosti téměř
50 kilometrů se nacházejí dva velmi atraktivní terény vhodné pro horolezectví: Adršpašsko-teplické
skály a Prachovské skály. Báječné skalní město tvoří
četné vysoké a poměrně úzké věže. Město nabízí
možnost skvělého klasického lezení po stěnách,
v prasklinách i komínech různých stupňů obtížnosti.

Extrémní
zábava
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Lyže

a bílé šílenství
Polská část Krkonoš tvoří 28% jejich plochy, přičemž
velká část se nachází na chráněném území Krkonošského národního parku. Přesto jsou zde vhodné
podmínky pro provozování zimních sportů. Poměrně četné sněhové srážky a dobrá výška zajišťují, že
lyžování je v tomto regionu možné dokonce ještě
v dubnu. V polských Krkonoších se nacházejí dvě
skvělá lyžařská střediska: Karpacz a Sklářská Poreba.
Milovníci zimních sportů ve Sklářské Porebě mají
k dispozici téměř 15 kilometrů tras a 14 lyžařských
vleků. Většina je umístěna na svazích hory Szreni-

ca. Hosté, kteří se rozhodli pro zimní dovolenou v
oblasti Karpacze, také nebudou zklamaní. Je tu v
provozu přes deset malých vleků a tras, které jsou
vhodné k výuce. Největším střediskem je Sněžka.
Zdejší vleky sahají do výšky 1 350 m n. m. K dispozici je tu osm vleků a několik příjemných sjezdovek.
V horní části města se nachází stanice pohodlného
šestimístného vleku Winterpol dopravujícího lyžaře
z Bílého Jaru. Od stanice vedou tři trasy s celkovou
délkou 2 500 metrů. Poblíž se nachází parkoviště.

Zimní
sporty

GOPR tel. +48 601 100 300
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Sjezd

z Lysé hory
V zimě lze lyžovat a jezdit na snowboardu nejen
v Krkonoších. V Kačavských horách poblíž Jelení
Hory, na svazích Lysé hory v Dziwiszowě byly díky
iniciativě rodiny Rażniewských – neúnavných milovníků sportu a vychovatelů mládeže - již v polovině 80. let minulého století postaveny první lyžařské vleky. Působí zde také lyžařská škola Aesculap,
jejímž heslem je již více než 40 let „Výchova skrze
hory pro hory”. Lyžařská škola učí děti a mládež základy lyžování. Hodiny jsou vedeny v duchu lásky k
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přírodě a respektu vůči horám. V zimní sezoně na
svazích Lysé hory najdou zajímavou nabídku milovníci sjezdovek, běžek, ski turistiky a také nejmladší
zájemci o zimní sporty, kteří mohou využít lyžařské
hodiny, sáňky, lyžařský kolotoč i herní prvky v chatě
Renifer. K dispozici je 6 vleků a několik stále upravených tras v celkové délce více než 4 kilometry. Svahy
jsou osvětlené, což umožňuje lyžování do pozdních
večerních hodin. Na území střediska fungují čtyři
gastronomické provozovny.

Lyže pro každého

České

Krkonoše
Na české straně Krkonoš a Jizerských hor se nachází osmnáct dobře fungujících lyžařských středisek.
Jedním z nejkrásnějších center zimních sportů je Harrachov. Lyžování na Čertově hoře se určitě zalíbí náročným lyžařům, ale spokojení tu budou i méně zkušení lyžaři či úplní začátečníci. Výborné podmínky pro
sjezdové lyžování a skvělou nabídku pro rodiny s dětmi nabízí lyžarské centrum Janské Lázně. Pro ty, kteří
hledají možnost strávit rodinný výlet na horách, doporučujeme lyžařské středisko nacházející se v západní části Krkonoš na hranici Jizerských hor v Pasekách
nad Jizerou a Vysokém nad Jizerou. Cca 5 kilometrů

Horská Služba tel. 112
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Aktivní
zábava

od něj leží Rokytnice nad Jizerou. Střediska jsou součástí tzv. Skiregionu.cz. Ve východní části Krkonoš v
obci Malá Úpa najdete lyžařské středisko SkiMU. Díky
umístění dolní lyžařské stanice ve výšce přes 1 000 m
n. m., umělému zasněžování všech tras může tento
areál poskytnout dobré podmínky pro lyžování a jízdu na snowboardu po celou zimu. Toto velmi vhodně
položené zimní centrum, z něhož se můžete kochat
pohledem na Krkonoše i nejvyšší horu České republiky Sněžku, je připraveno i na rodiny s dětmi. Je zde
v provozu 8 lyžařských vleků a celková délka sjezdovek čítá 3 590 metrů. Převýšení je 580 metrů.

Výlety

na lyžích
Zimní Krkonoše jsou řazeny k jedněm z nejlepších míst k provozování většiny zimních
sportů. Amatérské běžkaře o tom není třeba
přesvědčovat – vědí, že jsou v ráji. Sníh, který tu občas vydrží velmi dlouho, a dokonale
připravené lyžařské trasy působí jako magnet
přitahující mnoho milovníků bílé stopy. Velmi
dobré podmínky k provozování tohoto sportu
jsou v Jakuszycích. Celkově je tu přes 100 kilometrů tras, lze si vybrat vhodný úsek adekvátní
vašim schopnostem. Část z nich má homologaci FIS. Všechny trasy tvoří okruh ve tvaru jetele a jsou vzájemně propojeny, což poskytuje
možnost různých kombinací. Na české straně
se udržované lyžařské trasy nacházejí prakticky kolem každého zimního střediska. Celková
délka tras čítá přes 500 kilometrů. Mnoho z
nich se spojuje se známou Krkonošskou lyžařskou magistrálou o délce 71 kilometrů, jež
vede ze západní části Krkonoš z Harrachova
přes Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou a Malou Úpu na východ do Žacléře.

Horská Služba PL (GOPR) tel. +48 601 100 300

Horská Služba tel. 112

Lyže pro každého
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Cesta

z kopce
V zimě můžete sjet na saních prakticky z každého
kopce Krkonoš. Sáňkování patří k rodinným aktivitám, kterou mají děti moc rády. Tato zábava na
sněhu má v našem regionu dlouholetou tradici.
Kdysi tu byly populární jízdy na rohačkách. První
doložený sjezd pro turisty na takových saních se
konal v roce 1815. Uskutečnil se na trase v délce
7 kilometrů, od chaty na Sedle Okraj k hospodě Pod
Zlatou hvězdou v Kowarech. Záliba tohoto sportu přetrvala do dnešní doby. Odborníky ve sjezdu
na těchto saních můžeme obdivovat každý rok
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Rodinná aktivita

v Kowarech během Mezinárodního sjezdu na rohačkách. Podobná akce má místo v obci Jaginątków.
V českých Krkonoších na vás čeká výborně připravená sáňkařská dráha o délce 4 kilometry ve Špindlerově Mlýně. Sáňkaři jsou dopravováni na vrchol
autobusem, kde si mohou vypůjčit saně. Od úterý
do soboty jsou přístupné noční jízdy na osvětlené
dráze. Ti z vás, kteří nemají rádi jízdu na sněhu, zveme k jízdě na Bobové dráze Kolorowa nebo do Zábavního parku Esplanada ve Sklářské Porebě.

Sněžnice

V krajině sněhu
Pokud toužíte po procestování nedostupných
zimních cest, nutně se musíte vybavit sněžnicemi.
Díky rozložení váhy těla na větší plochu se můžete pohybovat po hlubokém sněhu a nebudete
se do něj bořit. Kdysi sněžnice patřily k základnímu vybavení obyvatel hor, kteří museli cestovat
po území, kde bylo hodně sněhu. Nyní jsou používány hlavně pro rekreaci a umožňují zimní
trekking. V Krkonoších existuje několik skvělých
tras, které stojí za to, abyste je prošli právě na
sněžnicích. Jednou z nejkrásnějších je trasa začínající na vrcholu Kopy, kam se dostanete vlekem
z dolní stanice v Horní Karpaczi. Jakmile sejdete
z vleku, vydejte se směrem nahoru do horské chaty Slezký dům, pak musíte zahnout lehce doprava
na českou stranu, kde po modře značené cestě
dojdete do Luční boudy. Zde si udělejte přestávku a dejte si dobré pivo, najezte se a dále pokračujte směrem k vrcholu Malý Šišák. Zpáteční cesta
povede po červeně značené cestě přes Polední
kámen (pl. Słonecznik) a pak po žlutě značené
trase k Poutníkům (pl. Pielgrzymy), pak po zelené
přes Polanu k dolní stanici lanovky v Karpaczi.
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13 km

Kopa › Dom Śląski › Luční bouda
› Pielgrzymy › Polana › Karpacz

Sněžnice

V krajině sněhu
Další skvělá trasa začíná na Szrenici. Než se ale lanovkou dostanete na vrchol, využijte příležitost
navštívit Krkonošské centrum ekologické edukace
ve Sklářské Porebě, které se nachází těsně vedle
dolní stanice vleku. Naleznete tu expozici Virtuální
Krkonoše, kterou tvoří virtuální panorama a dotyková maketa Krkonoš. Interaktivně zobrazuje mj.
Ledové jámy, rašeliniště, faunu i flóru, lesy, přírodní
jevy i vliv člověka na hory. V pracovně se lze podívat
na krkonošskou přírodu přes binokuláry. Jakmile se
dostanete na vrchol, vydejte se směrem doleva po
červeně značené stezce k vysílači u Sněžných jam.
Cesta podél hranice vás povede kolem Tvarožníku
a pak na českou stranu k prameni Labe a dále k boudě Pod Łabskim Szczytem. Odtud vás žlutá stezka
zavede do Sklářské Poreby.
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13 km

Szrenica › Tvarožník › Pramen Labe
› Labská bouda › Sklářská Poreba

Sněžnice
Pokud chcete na sněžnicích procestovat celou trasu
na české straně Krkonoš, měli byste začít ve Špindlerově Mlýně. Cesta do tohoto horského městečka
netrvá dlouho, bez ohledu na to, zda vyjíždíte od Karpacze nebo Sklářské Poreby. Během jízdy se můžete
téměř celou dobu kochat půvabem zdejší krajiny,
zastavit se a vyfotit panorama, které v zimě vypadá
naprosto báječně. Stoupání začněte od Informačního
centra Krkonošského národního parku. Cílem putování bude bouda U Bílého Labe, umístěná ve střední
části divokého ledovcového údolí Bílého Labe, které
je dlouhé asi 7 kilometrů. Abyste se sem dostali, půjdete po žlutě značené cestě přes závěje kolem Železného vrchu (1 321 m n. m.), který dominuje nad Špindlerovým Mlýnem. Po dvou nebo třech hodinách
putování k výšce 1 000 m n. m. dorazíte k boudě, kde
se budete moci pořádně občerstvit.
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Špindlerův Mlýn › Železný vrch
› U Bílého Labe › Špindlerův Mlýn

V krajině sněhu

Pěší
putování

putování

Złoty Widok

3,5h
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6 km

Dinopark › Złoty Widok › Chybotek
› Stará chata valonská › Dinopark

Výlet začíná na parkovišti Dinoparku v ulici
Muzealna ve Sklářské Porebě. Pokud jste přijeli autem, můžete jej zde nechat, protože sem
nakonec stejně dorazíte. Nejprve si můžete
prohlédnout Dinopark. Zde uvidíte několik desítek těchto obrovských zvířat v jejich skutečné
velikosti. Modely jsou umístěny mezi skalami
a vrcholy na velkém zalesněném území. Zvířata
byla zhotovena velmi pečlivě a vypadají téměř
jako živá. Tento dojem je umocněn tím, že jsou
dinosauři zobrazeni v dynamických postojích,
někteří jsou připraveni k útoku na své oběti
ukryté v keřích. Poté se můžete vydat po modré
stezce na vyhlídku Złoty Widok, odkud se skýtá
krásný pohled na panorama Krkonoš. Dále míjíte kamennou desku Krakonošův hrob (pl. Grób
Karkonosza) a výjimečný pohyblivý balvan Chybotek. Pak vás černá turistická stezka zavede
k vodopádu Szklarka, kde stojí za to se vyfotit
a chvíli si odpočinout. Další cesta vede ke Staré
chatě valonské (viz s. 32) a ke kempu Baza pod
Ponurą Małpą, odkud se ulicí Hofmana dostanete zpět k parkovišti.

Krkonošské
putování

Pěší
putování

putování
Jagniątków – sympaticky položená osada - je začátkem tohoto výletu. Nejdřív si prohlédněte neobvyklý dům – Muzeum Gerharta Hauptmanna.
Je to velká vila obklopená parkem, která kdysi byla
oblíbenou rezidencí známého německého dramatika a spisovatele, držitele Nobelovy ceny, jenž zde
bydlel až do své smrti v roce 1946. Dozvíte se, že
Hauptmann byl fascinován přírodou a majestátem
Krkonoš, jež byly jeho srdci velmi blízké. Po návštěvě muzea se vydejte modrou turistickou stezkou
na tzv. Železný můstek (pl. Żelazny Mostek), abyste
dosáhli dalšího cíle vašeho putování: hradu Choj-
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Jagniątków › Dům Hauptmanna › Żelazny
Mostek › Żar › Hrad Chojnik › Sobieszów

nik. Jestli chcete pořídit opravdu krásnou fotografii
hradu, tak za můstkem zahněte doprava směrem
k sedlu Przełęcz pod Kopistą a stoupejte na horu
Żar. Báječný výhled z jejího vrcholu na hrad Chojnik
a Jelenohorskou kotlinu způsobí, že z vás okamžitě
spadne veškerá únava. Chojnik je obranná tvrz postavená již pravděpodobně v roce 1355 Bolkem II. –
knížetem svídnicko-jaworským. Po prohlídce hradu
sejděte dolů směrem k Sobieszowu. Během sestupu
můžete na černé turistické stezce natrefit na skalní
útvary Zbójeckie skały, fantastické formace z krkonošské žuly.

Krkonošské putování

Pěší
putování

putování
Jeden z nejkrásnějších vodopádů v Krkonoších, který turisté fotí každý den, se nachází na řece Kamienna, která teče podél silnice E65 vedoucí z Piechowic
do Sklářské Poreby. Vodopád Szklarki je kaskáda
s mohutným proudem: nejprve plyne pomalu, pak
se svažuje dolů a svůj tanec končí v malém hlubokém jezírku. Díky skvělému prostředí je tento třináctimetrový vodopád, po vodopádu Kamieńczyk,
hned druhým cílem téměř každého výletu. Dostat
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8 km

Piechowice › Muzeum Energetiky
› podél řeky Kamienna › Vodopád Szklarki

se sem můžete od Sklářské Poreby. V takovém případě doporučujeme po cestě navštívit Muzeum
energetiky umístěné v budově staré vodní elektrárny. Nejstarší z téměř 600 exponátů pocházejí
z roku 1900, mnoho z nich se zachovalo až dodnes. Alternativní trasa k vodopádu vede z Piechowic. Můžete
ji začít ve sklárně Julia (viz s. 28), kde budete mít možnost podívat se na všechny etapy výroby křišťálového
skla, na jehož výrobě se podílí až 70 pracovníků.

Krkonošské
putování

Pěší
putování

putování
Překrásná cesta kolem rybníků Mały i Wielki Staw
patří k těm nejpopulárnějším v Krkonoších. Abyste prožili den plný dojmů, doporočujeme vám jej
začít netypicky: v Muzeu hraček v Karpaczi, kde
si můžete prohlédnout úžasnou sbírku hraček
z kolekce Henrika Tomaszewského, zakladatele
wroclawského divadla Teatr Pantomimy. Dalším bodem výletu bude unikátní dřevěný kostel Wang původem z Norska, který pruský král
Fridrich Vilém IV. přikázal přivézt do Karpacze
v roce 1844. Dalším cílem vašeho putování mohou být skalní útvary Poutníci (pl. Pielgrzymy)
a Słonecznik. Odtud vede cesta červeně značenou turistickou cestou kolem rybníků Wielki
a Mały Staw směrem k rozcestí Spalona Strażnica.
Po tak dlouhém pochodu si určitě budete chtít
trochu odpočinout. Máte dvě možnosti: boudu
Strzecha Akademicka nebo malebnou boudu
Samotnia u Małého Stawu. Modrá turistická cesta
vás pak zavede k chatě polského národního parku
Domek Myśliwski, pak na Polanu, odkud dojdete
cestou Bronka Czecha do horní části Karpacze.
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Karpacz Muzeum hraček › kostel Wang
› Samotnia › Strzecha Akademicka › Velký rybník
(Wielki Staw) › Poutníci › Słonecznik

Krkonošské putování

Pěší
putování

putování
Dobytí vrcholu Szrenica, který se nachází ve výšce
1 362 m n. m., je opravdové horské dobrodružství
a výzva pro každého turistu. Na tuto horu vede
mnoho stezek, nabízíme vám takovou, na které se
nebudete nudit a zároveň prohloubíte své znalosti
z oblasti přírody Krkonoš. Putování začněte tedy od
Krkonošského centra ekologické edukace KNP ve
Sklářské Porebě. Virtuální úvod k reálnému putování vám napomůže porozumět mnoha přírodním
záležitostem, jakými jsou rostlinná pásma: dolní,
horní a subalpinské. Poznáte nejenom představitele

flóry a fauny, ale také se dozvíte, jak funguje proces
přestavby porostů na terénech postižených přírodní katastrofou. Odtud se vydejte po černě značené
turistické stezce k vodopádu Kamieńczyka, jednomu z nejkrásnějších vodopádů v Krkonoších. Zde si
můžete odpočinout a vyfotit se. Po přestávce bude
vaším cílem bouda Hala Szrenicka. Než se dostanete
na vrchol, minete fantastické skalní útvary Koňské
hlavy (pl. Końskie Łby) a Svinské kameny (pl. Trzy
Świnki).

Krkonošské putování
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15 km

Sklářská Poreba Edukační centrum KNP
› Vodopád Kamieńczyka › Hala Szrenicka
› Szrenica

Pěší
putování

putování
Zveme vás na výborný celodenní horský výlet. Během putování přes krkonošské lesy poznáte přírodu
okolí obce Jagniątków a aktivity ve zdejších lesních
ekosystémech. Na cestě vedoucí od nejnižších rostlinných pater je připraveno dvacet informačních
map. Na začátku trasy se dozvíte, co ochraňuje tzv.
živá genová banka v obci Jagniątków, kde začínáme
náš výlet. Cesta vás dále zavede mezi lesy dolního
pásma a bory horního pásma až k subalpinskému
pásmu. Můžete zde spatřit změny porostů způsobené činnostmi člověka, jejichž výsledkem byla
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Genová banka Jagniątków › Cesta Droga
pod Reglami › Paciorki › Černá jáma
(pl. Czarny Kocioł Jagniątkowski)

ekologická katastrofa, která postihla Krkonoše v 80.
letech 20. století. Jakmile minete skalní útvary Paciorky, všimnete si též obrovských tzv. vývratů. Skýtá
se odtud báječný výhled na Černou jámu (Czarny
Kocioł Jagniątkowski), Sněžné jámy a Szrenici. Jak
překročíte horní hranici lesa, ocitnete se v subalpinském pásmu s charakteristickou klečí. Pokud půjdete dále směrem ke státním hranicím, povšimněte si
rašelinišť. Za Černou jámou vás stezka povede zpět
do Jagniątkowa.

Krkonošské
putování

Pěší
putování

putování
Všechny, kteří se touží vrátit v čase o několik
milionů let, zveme na edukační výpravu pod
názvem „Hledání ledovcové éry”. Během tohoto výjimečného přeshraničního putování
v čase poznáte zajímavosti krkonošské přírody
na obou stranách polsko-české hranice. Na cestě je připraveno 9 informačních zastávek: 4 na
polské a 5 na české straně Krkonoš. Dozvíte se
mimo jiné, jaké stopy ponechaly ledovce, které
kdysi pokrývaly Krkonoše. Výlet začíná z boudy
Samotnia. Odtud se po modré značce dostanete
k boudě Strzecha Akademicka. Další cesta přes
Biały Jar vás zavede na místo největší lavinové
katastrofy v Krkonoších, která si v roce 1968 vyžádala 19 obětí. Jakmile dojdete k pláni Równia
pod Śnieżką, budete moci obdivovat největší
komplex rašelinišť v Krkonoších o rozloze cca 30
hektarů. Pobyt v chatách Slezský dům (pl. Dom
Śląski) a Luční bouda vás seznámí s nejdůležitějšími údálostmi z dějin osidlování Krkonoš. Přes
toto území kdysi vedla stezka spojující Slezsko
a Českou republiku. Nejlepší termín pro návštěvu: od května do září.
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Samotnia › Strzecha Akademicka › Biały Jar
Dom Śląski › Równia pod Śnieżką
› Luční bouda
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Geoturistika je typ poznávácí turistiky, který
je založen na poznávání objektů a geologických procesů. Na jeden ze zajímavých výletů
tohoto typu, na jehož trase je připraveno
14 informačních zastávek, se můžete vydat
ve východních Krkonoších. Putování začněte od Informačního centra Krkonošského
národního parku v Karpaczi. Lze si tady na
trojrozměrném dotykovém modelu prohlédnout charakteristický terén východních
Krkonoš a podívat se na animace o jejich
vzniku. Jsou zde k vidění také krkonošské minerály. Kolem centra se nachází zahrada s bylinkami a keři čítající přes 100 druhů léčivých
bylin kdysi využívaných laboranty. Z centra
se vydejte po žluté značce k boudě Schronisko nad Łomniczką, pak po červené přes Kotel Lomničky (pl. Kocioł Łomniczki) na sedlo
pod Sněžkou, odkud vyrazíte na vrchol Sněžky. Po přestávce nahoře jděte Černým hřebenem k Sovímu sedlu, odtud na Skalní stůl
a zpátky na Soví sedlo, odkud sejdete po černé značce Sovím údolím do Karpacze.
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Informační centrum KNP v Karpaczi
› Bouda Schronisko nad Łomniczką › Sněžka
› Skalní stůl

Krkonošské putování

Nordic
walking

walking
Výlet začíná v Jelení Hoře-Cieplicích, odkud se
vydáme ulicí Krośnieńskou do Staniszowa. Tak
dojdete ke kostelu v centru vsi, který patří k nejstarším v Jelenohorské kotlině. Na druhé straně
ulice se nacházejí schody, které vás zavedou
na horu Witosza. Je to pěkná vyhlídka, ze které
při dobrém počasí můžete spatřit část Krkonoš
a Jizerských hor. Toto místo se stalo známým
v 17. století díky vizionáři Hansi Rischmannovi
– „německému Nostradamovi”. Kopec Witosza
proslul také díky pomníku kancléře Bismarcka,
jenž byl postaven nahoře a do dnešní doby se
nedochoval. Z kopce směřujte po zelené značce do Myslakowic. Po cestě projdete přes Křížovou horu s křížem Tří pruských králů z roku
1874. Odtud už je blízko do Parku miniatur (viz
s. 36) a skanzenu vojenského radiolokačního
vybavení. Přes Łomnici a pak stezku pro cyklisty
a chodce se vrátíte do Jelení Hory.
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Cieplice › Staniszów › Křížová hora
› Łomnica › Jelení Hora

Krkonošské putování

Nordic
walking

walking
Tento příjemný a nenáročný lesní okruh z Karpacze do
Borowic a zpátky můžete začít prohlídkou dřevěného
kostelíka Wang. Na vedlejším hřbitově se nacházejí
hroby dvou významných polských umělců: Henryka
Tomaszewského – tvůrce wroclawského divadla Teatr
Pantomimy, a Tadeusze Różewicze – básníka i prozaika. Další cesta vás zavede hlavní stezkou na území
Krkonošského národního parku (modrá značka) a pak
se vpravo po žluté značce dostanete do Borowic. Již
v dávných dobách se v Borowicích léčily osoby mající
neurologické poruchy, trpící stavy vyčerpání a únavy či osoby během rekonvalescence. Dýchejte proto
zhluboka po cestě v lese a do Karpacze se můžete vrátit po zeleně značené cestě.
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Horní Karpacz › Kostel Wang
› Borowice › Horní Karpacz
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Krkonošské putování
Během putování v nižších oblastech Krkonoš
byste neměli minout kapli sv. Anny, jež se nachází na západním svahu Grabowce, a u ní
„dobrý pramen“. Abyste se sem dostali, vyrazte
z Borowic po modré značce a po cca 2 kilometrech dojdete ke kapli. Tento objekt je datován
do 13. století, byl cílem mnoha poutníků. Oltář
v kapli se nachází přímo nad pramenem, ale
voda z něj teče kolem kostelíku. Legenda říká,
že kdo čerpá vodu z pramene a sedmkrát
oběhne kapli s vodou v ústech, ten pocítí štěstí
v lásce. Na další cestu se vydejte po žluté značce
a sejděte do Sosnówky, kde na závěr výletu můžete ochutnat výborného pstruha v jedné z četných místních restaurací, které se specializují na
smažení ryb. Polsky se jim říká „smażalnia”.
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Borowice › Grabowiec
› Kaple sv. Anny › Sosnówka

Nordic
walking
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Vodopád Kamieńczyka je jednou z největších krkonošských atrakcí. Vody tohoto
horského potoku padají z výšky 27 metrů.
Půvab a pohádková atmosféra průsmyku
Kamieńczyka ocenil Andrew Adamson
– režisér filmu Letopisy Narnie – Princ
Kaspian. Dojdete tam z centra Sklářské Poreby, cesta vás povede vedle bývalé sklárny
po červeně značené trase. V boudě u vodopádu si můžete odpočinout a občerstvit se
a na zpáteční cestu se vydejte směrem, odkud jste se sem dostali, na rozcestí se zelenou značkou. Po cca kilometru zahněte doleva a cesta přes sjezdovku vás zavede na
žlutě značenou turistickou cestu směrující
na horu Łabski Szczyt. Sejděte dolů do centra města. Tato trasa patří k jednoduchým.

3h
90

6 km

Sklářská Poreba › Vodopád Kamieńczyka
› Sklářská Poreba

Krkonošské putování

Nordic
walking

walking
Pokud jste ve Sklářské Porebě, doporučujeme vám výlet k boudě Wysoki Kamień a dále
k dolu „Stanisław”. Jako výchozí bod můžete
zvolit hlavní nádraží a vydat se po červené
značce. Wysoki Kamień je jedno z nejkrásnějších míst v Sudetech. Skýtá se odtud pohled na
Krkonoše, Kačavské hory, Janovické rudohoří,
Jizerské hory a Jelenohorskou kotlinu. První
dřevěná chata byla postavena na vrcholu Wysoki Kamień v roce 1837. O několik let později zde byl pruský král Fridrich Vilém IV. V roce
1875 tu byla postavena dřevěná rozhledna. Po
požáru v roce 1882 byla bouda obnovena, ale
po 2. světové válce se z ní stala ruina. V roce
1963 již nezbyla žádná zástavba. Nynější objekt postavil obyvatel Sklářské Poreby Józef
Gołba. Stavba trvala více než deset let. Z vrcholu vede již rovná cesta k dolu „Stanisław”, kde
se těží křemen. Je to nejvýše položený těžební
podnik v západní Evropě. Z dolu se do města
dostanete nejdříve po zelené
a pak po modré značce.

4,5h
92

11 km

Sklářská Poreba › Wysoki Kamień
› Důl Stanisław › Sklářská Poreba

Krkonošské putování

Nordic
walking

walking

Krkonošské putování
Tato trasa má dvě varianty: delší a kratší. Delší výlet
začněte v Kowarech (viz Park miniatur) a přes Wojków dojdete k sedlu pod vrchem Średnica (Przełęcz
pod Średnicą), kde se nachází parkoviště. Takže při
kratší variantě sem můžete přijet autem. Ze sedla
směřujte červeně značenou cestou do lesa. Cesta
je pohodlná. Natrefíte zde na zajímavé kamenné
rozcestníky a hodně poutavých skal s čitelnými starými nápisy. Cesta vás zavede k tzv. kamenné lavici
na rozcestí. Vybavená odpočinková zóna a ohniště
lákají, abyste se tady trochu zdrželi. Cesta vedoucí
dále směrem ke Skalniku vás zavede ke skále s názvem Mała Ostra. Na jejím vrcholu máme jednu z
nejkrásnějších vyhlídkových teras v Sudetech. Skýtá
se odtud pěkný pohled na Janovické rudohoří, Krkonoše, Jizerské hory, Kačavské hory. Zpáteční cestou půjdete po zelené značce do Kowar nebo Bukovou cestou vedoucí přes Wojków na parkoviště.

3,5h
94

6 km

Kowary › Wojków › Sedlo pod vrchem Średnica
› Kamienna Ławka › Mała Ostra
› Bukowa Droga › Wojków › Kowary

Kolo

je kolo

JELENIA GÓRA
DĄBROWICA

WOJANÓW
BOBRÓW

MIEDZIANKA

Tato trasa patří k jedněm z nejmalebnějších cyklistických stezek v Jelenohorské kotlině. Nejdřív
vede euroregionální cyklistickou magistrálou ER-6,
která je v terénu označena bílozelenými čtverci s
názvem stezky. Trasa je jednoduchá, doporučovaná i pro rodinné výlety, a asfaltový povrch je
vhodný pro každý typ kola. Jízda podél řeky přes
obce Dąbrowica, Łomnica, Wojanów, Bobrów
a Trzcińsko vás zavede do Janowic Wielkých.
Zdejší krajina není jednotvárná. Neustále budete
překvapováni nádhernými výhledy, nebudete postrádat ani pozoruhodná místa jako např. zámky
(viz s. 18). Z Janowic Wielkých je již pouze kilometr
k proslulé vsi Miedzianka. Stojí za to si prohlédnout toto hornické místo, kde se těžil uran, a které
do 2. světové války kypělo životem, městečko, po
kterém zbyl pouze kostel, hřbitov, několik budov
a... rekonstruovaný pivovar.

TRZCIŃSKO
JANOWICE
WIELKIE

4,0h
96

43 km

Jelení Hora › Dąbrowica › Wojanów › Bobrów
› Trzcińsko › Janowice Wielkie › Miedzianka
(zpáteční cesta na druhé straně řeky Bóbr)

Cyklistické výpravy

Kolo

je kolo
PŁOSZCZYNA

WRZESZCZYN
BARCINEK

SIEDLĘCIN

DZIWISZÓW
KOMARNO

STARA
KAMIENICA

MAŁA
KAMIENICA
ANTONIÓW

KOPANIEC

JELENIA GÓRA

GÓRZYNIEC

TRZCIŃSKO
JANOWICE
WIELKIE

PIECHOWICE

KARPNIKI

SOBIESZÓW

GRUSZKÓW

PODGÓRZYN
MIŁKÓW

Jelenohorský obchvat je trasa náročná, ale
také velice různorodá. Vede hlavně asfaltovými cestami a štěrkový povrch budete mít
pod koly na cca 20 kilometrech. Stezka vede
po krajích Jelenohorské kotliny. Nechybí zde
méně i více obtížná stoupání, odpočinkové
sjezdy a místa s dokonalým pohledem na
horská pásma (pohled z Wojkowa, rozhledna
v Radomierzi, pohled z Komarna, Płoszczynky, vyhlídka Kozia Szyja v Kopańci, pohled na
nádrž Sosnówka, pohled ze vsi Ściegny). Nabízená trasa vede přes dvě chráněné krajinné
oblasti a v nejvyšším místě přes lesy Kamienického hřebene. Překonání jelenohorského
obchvatu lze rozdělit do dvou etap, z nichž
každá začíná a končí v Jelení Hoře. Tímto způsobem si můžete naplánovat dva okruhy: východní a západní.

KOWARY

9,0h
98

98 km

›

›

›

›

Kowary Gruszków Karpniki Trzcińsko Janowice Wielkie
Komarno Dziwiszów Płoszczyna Siedlęcin
Wrzeszczyn Barcinek Stara Kamienica
Mała Kamienica Antoniów Kopaniec Górzyniec
Piechowice Sobieszów Podgórzyn Miłków Kowary

›
›
›
›

›

›
›
›

›
›

›

›

›

›

›

›

Cyklistické výpravy

Kolo

je kolo
MIEDZIANKA
JANOWICE
WIELKIE
MNISZKÓW

KARPNIKI

KROGULEC

BUKOWIEC

RĘDZINY
CZARNÓW
KOWARY

6,0h
100

40 km

(v terénu je cesta značena žlutě) Miedzianka
› Mniszków › Rędziny › Czarnów › Kowary
› Bukowiec › Krogulec › Karpniki › Janowice Wielkie
› Miedzianka

Tuto cestu můžete začít v Miedziance a chvíli
se tam zdržet, abyste se podívali na zbytky
hornického městečka se sedmisetletou tradicí. V meziválečném období to bylo jedno
ze tří nejvýše umístěných měst a zároveň
nejmenší město v Prusích. Z Miedzianky
se vydejte do Mniszkowa, kde stojí za to si
prohlédnout dvůr z 1. poloviny 18. století.
Rudawský obchvat značený žlutě vás zavede
ke Gniewczycím – osadě, jež se nikdy nestala
samostatnou vsí a po níž zbyly jen pozůstatky. Poté dorazíte k palouku Hala Krzyżowa,
kde se počátkem jara objevuje množství
bledulí. Přes Rędziny a Czarnów dojedete
do Wojkowa, odtud pak do Bukowca a dále
přes Krogulec a Karpniki dorazíte ke karpnickému sedlu (Przełęcz Karpnicka, viz s. 4649). Poté vás čeká cca 9 kilometrů jízdy po
Janowickém rudohoří. Trasa končí v Janowicích Wielkých. Trasa je někdy náročná, vede
i štěrkovými a polními cestami.

Cyklistické výpravy

Kolo

je kolo

MACIEJOWA

JELENIA GÓRA
JASIOWA DOLINA

TRZCIŃSKO
ŁOMNICA

KARPNIKI

KROGULEC

3,0h
102

28 km

Jelení Hora › Łomnica › Krogulec › Karpniki
› Trzcińsko › Jasiowa Dolina › Maciejowa
› Jelení Hora

Tato trasa je vhodná například na nedělní
odpoledne. Z Jelení Hory jeďte cyklistickou
stezkou směrem k Łomnici. Červeně značený úsek stezky vás zavede do lesa, kde v jisté
chvíli vjedete na žlutě značenou tzv. královskou cestu. Přes Krogulec, Karpniki (viz s.
18), sedlo Przełęcz Karpnicka (viz s. 46) jeďte
do Trzcińska, a po projetí na druhou stranu
železnice u stanice pokračujte ve směru na
Maciejowou. Na křižovatce polních stezek si
všimněte starého žulového rozcestníku. Na
šipkách lze přečíst Eichberg čili Dąbrowica.
Do Jelení Hory vjedete od východní strany.

Cyklistické výpravy

Kolo

je kolo
WOJKÓW

CZARNÓW
ŚCIEGNY

KOWARY

Cyklistické výpravy

PODGÓRZE

PRZEŁĘCZ KOWARSKA

5,0h
104

35 km

Trasa není dlouhá, ale je náročná. Jízdu v horském terénu si užijete stejně
jako možnost navštívit zajímavá místa.
Z Kowar jeďte ve směru na Wojków (viz
s. 36). Za kostelem zahněte na tzv. Bukovou cestu a stoupejte ve směru na
sedlo Przełęcz pod Bobrzakiem. Následuje sjezd ve směru na sedlo Przełęcz
Kowarska. U silnice si všimněte smírčího
kříže. Další zastávkou budou Kowarské
štoly, odkud vás čeká krátké stoupání k
silnici vedoucí na sedlo Przełęcz Okraj.
Za chvíli sjedete na euroregionální cyklistickou stezku ER-2, kterou dojedete
nad Kowarami do vsi Ściegny a westernového městečka (viz s. 34). Do Kowar
se vrátíte kolem zámku Ciszyca.

Kowary › Wojków › Czarnów › Sedlo Przełęcz
Kowarska › Podgórze › trasa ER2 › Horní Kowary
› Ściegny › Kowary

Kolo

je kolo

Cyklistické výpravy

PODGÓRZYN
GŁĘBOCK

SOSNÓWKA
PRZESIEKA

MIŁKÓW

BOROWICE

KARPACZ

5,0h
106

33 km

Podgórzyn › Przesieka › trasa ER2 › Borowice
› Karpacz › Miłków › Głębock › Sosnówka
› Podgórzyn

Nabídka pro všechny, kteří se chtějí projet po
horách a vyzkoušet si svoji kondici. Z Horní
Karpacze směřujte od kostelíku Wang k centru.
Stojí za to po cestě navštívit alespoň Muzeum
sportu a turistického ruchu, bývalé nádraží, kde
se nyní nachází Muzeum hraček, nebo si zblízka
prohlédnout legendární skokanský můstek „Orlinek”. Z města jeďte po euroregionální cyklistické
stezce ER-2 směrem ke vsi Ściegny k westernovému městečku (viz s. 41). Po cestě si prohlédněte zámek Pałac Spiż v Miłkowě. Přes Głębock,
Sosnówku i Podgórzyn pokračujte k Przesiece.
Cesta Droga Sudecka vás zavede do Borowic
a výlet zakončíte v Horní Karpaczi. Trasu si můžete libovolně modifikovat a vytvořit si vlastní varianty, lze např. zkrátit okruh v Sosnówce
a směrem k Borowicím dojet zpátky do Karpacze.

Kolo

je kolo
Trasa je průměrně dlouhá a nepříliš obtížná, je
třeba si na ni ale rezervovat celý den. Je pozoruhodná kvůli zajímavému terénu a vyhlídkám.
Vhodné tež bude horské kolo nebo crossové
kolo. Z centra města jeďte ve směru na rozcestí
Rozdroże pod vrcholem Wysoki Kamień a dále
pokračujte k dolu „Stanisław”. Cesta Szklarska
Droga vás povede k rozcestí Rozdroże pod Cichą
Równią a další zastávkou na této trase je Chatka
Górzystów s proslulými palačinkami s borůvkami.
Zde si můžete odpočinout. Cesta zpět vede přes
Velkou jizerskou louku a boudu Orle, další kultovní místo v Jizerských horách. Minete ještě Jakuszyce a přes sídliště Huty dorazíte do centra města.

CHATKA
GÓRZYSTÓW
KOPALNIA
STANISŁAW
WYSOKI
KAMIEŃ

SCHR. ORLE

6,0h
108

POLANA
JAKUSZYCKA

35 km

JAKUSZYCE

SZKLARSKA PORĘBA

Sklářská Poreba › Wysoki Kamień
› Důl Stanisław › Chatka Górzystów › Orle
› Jakuszyce › Sklářská Poreba

Cyklistické výpravy

Kolo

je kolo

SCHR. ORLE
Jizerka

JAKUSZYCE

Cyklistické výpravy

SZKLARSKA PORĘBA

Během cyklistických výprav po Jizerských horách na polské straně můžete někdy navštívit i
stranu českou. Jsou zde pozoruhodné vyhlídky
a atraktivní přírodní jevy. Ze Sklářské Poreby se
přes sídliště Huty dostanete do Jakuszyc a pak
se vydejte nejpopulárnější cestou v Jizerských
horách k boudě Orle, která je pozůstatkem po
dávné sklářské osadě a lesní sklárně Carlstahl. Nedaleko za ní zahněte přes potok doleva
a dorazíte k Jizeře, kterou přejedete po dřevěném mostku. Nyní musíte sestoupit z kola.
Vaším cílem je osada Jizerka, jedno z nejnavštěvovanějších míst, také se sklářskou
minulostí. Zde si můžete odpočinout
a občerstvit se.

5,0h
110

29 km

Sklářská Poreba › Huta › Jakuszyce › Orle
› Jizerka › Orle › Sklářská Poreba

Kolo

je kolo

SMRK

STÓG IZERSKI

POLANA
IZERSKA
CHATKA
GÓRZYSTÓW

SZKLARSKA PORĘBA
SCHR. ORLE

Jizerka

8,0h
112

59 km

Na poznávání polsko-českého pohraničí v Jizerských horách si rezervujte celý den. Radost
z jízdy po cestách i mimo ně, příroda i vyhlídky –
spokojenost zaručena. Na polské straně cestujte
po hlavní stezce vedoucí od Jakuszyc přes boudu Orle a Chatku Górzystów až na Stóg Izerski.
Hranici překročíte na zelené značce a dostanete
se k rozhledně na Smrku. Za dobrého počasí
tam uvidíte daleké zákoutí Jizerského pohoří.
Odtud vás dobře označené cyklistické stezky
zavedou do osady Jizerka a přes hraniční Můstek přejedete na polskou stranu. Na tuto trasu
je vhodné horské nebo crossové kolo.

JAKUSZYCE

›

›

›

›

Sklářská Poreba Huta Jakuszyce Orle Chatka
Górzystów Droga telefoniczna Stóg Izerski Smrk
silnice 3018 (ČR) silnice č. 22 (ČR) Jizerka
Orle Sklářská Poreba

›
›

›

›

›

›

›

›

Cyklistické výpravy

Kolo

je kolo

JELENIA GÓRA

mysłakowice

PODGÓRZYN
PRZESIEKA

KOWARY

Je to nejdelší a nejnáročnější nabízená trasa, a přitom mezinárodní. Rezervujte si celý den. Před vámi
jsou značná stoupání, rychlé sjezdy a možnost si
porovnat půvab polské i české strany Krkonoš.
Z Jelení Hory jeďte přes Kowary (stojí za to si na
hlavní ulici u kašny prohlédnout Alej hvězd polské
cyklistiky), pak stoupejte na sedlo Przełęcz Okraj.
Po překročení hranice budete v Malé Úpě. Skýtá
se odtud krásný pohled na Sněžku z druhé strany.
Před vámi je dlouhý sjezd kompenzující potíže nedávného stoupání. Přes Horní Maršov dorazíte do
Janských Lázní umístěných na úpatí Černé hory.

Jsou to jediné lázně na české straně Krkonoš a
známé lyžařské středisko. Ve Vrchlabí nazývaném
brána Krkonoš navštivte zámek, který se nachází
v městském parku. Pak se vydejte do Špindlerova
Mlýna, který je občas nazýván „Val d’Isere středovýchodní Evropy” vzhledem k dokonalé lyžařské
infrastruktuře. Před vjezdem do města je vidět
malebná nádrž s přehradou. Cesta vás povede
přes město na hory a pak po asfaltovém povrchu
dojedete na Slezské sedlo. Znovu tedy budete
v Polsku, čeká vás prudký sjezd do Przesieky nebo
Borowic.

Slezské
sedlo

OKRAJ
ŠPINDLERŮV MLÝN
MALA UPA

HORNI MARŠOV

JANSKE LAZNĔ
VRCHLABÍ

9,0h
114

100 km

›

›

›

›

Jelení Hora Mysłakowice Kowary Okraj Malá
Úpa Horní Maršov Janské Lázně Vrchlabi
Špindlerův Mlýn Slezské sedlo
Przesieka Podgórzyn Jelení Hora
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›

›

›

›

Cyklistické výpravy

Kolo

je kolo
DĄBROWICA

JELENIA GÓRA
WOJANÓW
ŁOMNICA
STANISZÓW

cieplice

KARPNIKI

Je to jedna z nejzajímavějších tras v Jelenohorské kotlině, ideální pro cykloturistiku.
Není obtížná a rodinný výlet by se měl líbit
jak dospělým, tak dětem. Zámek Paulinum
na kraji Jelení Hory je nyní elegantní, vkusně restaurovaný hotel. Ze zámku v Dąbrowici je ruina. Zajímavostí je, že ve vsi od roku
1837 do dnešní doby funguje papírna, v níž
během 2. světové války Němci tiskli falešné
dolary. Zámek v Łomnici a s ním sousedící
klasicistní stavba Dom Wdowy a stará farma
jsou dnes centrem kulturního života. Zámek ve Wojanowě a rozlehlý park jsou příkladem jedné z nejúspěšnějších revitalizací
zničených historických objektů. Na lepší
období čeká hrad v Bobrově. Zámek v Karpnicích našel dobrého majitele. Obrození
prožívají historické objekty v Bukovci. Oba
staniszowské zámky již žijí svým novým
životem a zámek Schaffgotschů je jedním
z nejcharakterističtějších objektů Cieplic.

BUKOWIEC
miłków

kowary

6,0h
116

40 km

Jelení Hora (Paulinum) › Dąbrowica › Łomnica
› Wojanów › Karpniki › Bukowiec › Kowary
› Miłków › Staniszów › Cieplice › Jelení Hora

Cyklistické
výpravy

Krkonoše

průvodce
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SJÍŽDĚNÍ ŘEKY BOBR:
www.splyw-bobrem.pl
www.facebook.com/KajakiSiedlecin
Rybaření:
www.pzw.org.pl/jeleniagora
ÚDOLÍ ZÁMKŮ:
Zámek Pakoszów www.palac-pakoszow.pl
Zámek Łomnica www.palac-lomnica.pl
Zámek na Wodzie www.palacnawodzie.pl
Zámek Paulinum www.paulinum.pl
Zámek Spiż www.palac.spiz.pl
Zámek Staniszów www.palacstaniszow.pl
Zámek Wojanów www.palac-wojanow.pl
Zámek Dębowy www.palac-debowy.pl
Zámek Bukowiec www.bukowiec.dolinapalacow.pl
Hrad Chojnik www.chojnik.pl
Hrad Karpniki www.zamekkarpniki.pl
Knížecí obytná věž www.wiezasiedlecin.pl
Letecké sporty:
www.aeroklub.jgora.pl
Jizerská železnice:
www.kwszp.info
Poklady Krakonošovy země (muzea):
Krkonošské muzeum – Jelenia Góra www.muzeumkarkonoskie.pl
Dům Carla i Gerharta Hauptmannových – Szklarska Poręba
www.domhauptmannow.pl
Dům Gerharta Hauptmanna – Jelenia Góra-Jagniątków
www.muzeum-dgh.pl
Přírodovědné muzeum – Jelenia Góra-Cieplice
www.muzeum-cieplice.pl
Muzeum sportu a turistiky – Karpacz www.muzeumsportu.org
Muzeum hraček – Karpacz www.muzeumzabawek.pl
Muzeum skla Harrachov www.sklarnaharrachov.cz
Magie skla:
Krkonošské muzeum – Jelenia Góra www.muzeumkarkonoskie.pl
Sklárna Julia – Piechowice www.crystaljulia.com
Sklárna Leśna Huta – Szklarska Poręba www.lesnahuta.pl
Skleněná manufaktura – Jelenia Góra www.szklanamanufaktura.pl
Sklárna a muzeum – Harrachov www.sklarnaharrachov.cz
Mýty a legendy:
Karkonoskie tajemnice - Krkonošská tajemství – Karpacz
www.karkonoskietajemnice.pl
Chata Walońska - Stará chata valonská – Szklarska Poręba
www.chatawalonska.pl
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štoly:
www.sztolniekowary.com
Zábavní centra:
Dinopark – Szklarska Poręba www.dinopark.com.pl
Siruwia Ogród japoński - Japonská zahrada Siruwia – Przesieka
www.siruwia.pl
Park miniatur památek Dolního Slezska – Kowary
www.park-miniatur.com
Park miniatur - budovy světa – Mysłakowice
www.budowleswiata.com
Zábavní park Esplanada – Szklarska Poręba
www.parkesplanada.pl
Bobová dráha – Stok Kolorowa – Karpacz www.kolorowa.pl
Park Bajek - Pohádkový park – Karpacz www.parkbajek.pl
Cyrkland – Miłków www.cyrkland.eu
Trolandia – Szklarska Poręba www.trollandia.pl
Park Odkrywców – Park objevitelů – Szklarska Poręba www.parkodkrywcow.pl
Western City – Ściegny www.western.com.pl
KONĚ:
U Luizy – Mysłakowice www.uluizy.pl
Karkonoskie Siodło – Kostrzyca www.karkonoskiesiodlo.pl
Stáj Bukowiec www.stajniabukowiec.pl
Stáj Gostar Goduszyn www.gostar.pl
Alba Galant – Dolní Lánov www.alba-galant.cz
EXTRÉMNĚ:
Horská škola Quasar www.quasar.net.pl
Horská škola – Samotnia www.szkolagorska.com
Horolezecká škola 9UP – Trzcińsko www.sokoliki.net
Horolezecká škola KARKONOSZ www.wspinanie.pl
KSGRAN EVENTS www.ksgran.com
Yellow Point – Špindlerův Mlýn www.yellow-point.cz
ZIMNÍ SPORTY:
Karpatka – Karpacz www.karpacz-ski.pl
Kolorowa – Karpacz www.kolorowa.pl
Kopa – Karpacz www.kopa.com.pl
Łysa Góra – Dziwiszów www.aesculap.com.pl
Nartolandia – Szklarska Poręba www.nartolandia.com
Pod Wangiem – Karpacz www.podwangiem-ski.pl
Ski Arena Szrenica www.sudetylift.com.pl
Winterpol – Karpacz www.winterpol.eu/karpacz
Středisko běžeckého lyžování a biatlonu – Jakuszyce
www.bieg-piastow.pl
Čertova hora – Harrachov www.skiareal-harrachov.cz
Paseky nad Jizerou www.skipaseky.cz
Rokytnice nad Jizerou www.skiroky.cz
Pec pod Sněžkou www.skiresort.cz
Černá hora – Janské Lázně www.skiresort.cz
Malá Úpa www.skimu.cz
Sněžnice www.rakietysudety.pl
PĚŠÍ STEZKY, TRASY NORDIC WALKING A CYKLOTRASY:
Krkonošský národní park (PL) www.kpnmab.pl
www.visitkarkonosze.com
www.karkonosze.pl
www.krkonose.eu
www.bike.superhost.pl
www.rowerowakraina.com
Krkonošský národní park (CZ) www.krnap.cz

Adresy informačních turistických center
Krkonošské informační centrum
Plac Ratuszowy 6/7
58-500 Jelenia Góra
tel. 519 509 343
it-jeleniagora@dot.org.pl

Podgórzyn
Propagace obce Podgórzyn
it@pogorzyn.pl
www.podgorzyn.pl

Informační centrum Agentury
cestovního ruchu Korona
Plac Piastowski 36
58-560 Jelenia Góra
tel. 75 75 53 333
it-cieplice@btkorona.pl
www.it-cieplice.pl

Regionální turistické
informační centrum Krkonoše
543 01 Vrchlabí, Krkonošská 8
tel./fax: 499 405 744
info@krkonose.eu
www.muvrchlabi.cz
www.krkonose.eu

Informační centrum
oddělení propagace města
58-580 Szklarska Poręba
ul. Jedności Narodowej 1a
tel. +48 75 75 47 740
fax. +48 75 75 47 742
it@szklarskaporeba.pl
www.szklarskaporeba.pl

IC KRNAP Harrachov
512 46 Harrachov, 442
tel/fax: 481 529 188
icharrachov@krnap.cz

Informační centrum
ul. Kolejowa 3
58-540 Karpacz
tel./fax. +48 757619716
it@karpacz.eu
www.karpacz.pl
Informační centrum
ul. 1 Maja 1a
58-530 Kowary
tel. +4875 718 24 89
turystyka@kowary.pl
www.kowary.pl
Informační centrum
města Piechowice
ul. Żymierskiego 53
tel. +48 75 76 17 201
informacja@piechowice.pl
www.piechowice.pl
Obecní informační centrum
Rozhledna Radomierz
Radomierz 60a
58-520 Janowice Wielkie
tel. 75 700 00 27
wieza@janowicewielkie.eu
www.janowicewielkie.eu
Jeżów Sudecki
www.jezowsudecki.pl
Mysłakowice
www.myslakowice.pl

Turistické informační centrum
512 46 Harrachov 150
tel. +420 481 529 600
tic@harrachov.cz
www.harrachov.cz
Informační centrum
a cestovní agentura
542 25 Janské Lázně,
Černohorská 265
tel. 499 875 186
tel. 495 875 111
fax: 499 875 008
info@megaplus.cz
info@janskelazne.cz
www.janskelazne.cz

Infocentrum Turista
542 21 Pec pod Sněžkou 337
tel: 499 736 280
fax: 499 736 410
turista@turistapec.cz
www.turistapec.cz
Městské IC Veselý výlet
542 21 Pec pod Sněžkou 196
tel: 499 736 130
info@veselyvylet.cz
www.veselyvylet.cz
Městské informační centrum
Rokytnice nad Jizerou
Horní Rokytnice 197
512 44, Rokytnice nad Jizerou
tel: 481 522 001
infocentrum@mesto-rokytnice.cz
www.mesto-rokytnice.cz
Turistické informační centrum
543 51 Špindlerův Mlýn
Svatopetrská 173
tel: 499 523 656
fax: 499 523 818
tic@mestospindleruvmlyn.cz
www.mestospindleruvmlyn.cz

Turistické informační centrum
541 01 Trutnov
Krakonošovo nám. 72
tel./fax: 499 818 245
info@ictrutnov.cz
www.ictrutnov.cz
Hlavní informační
středisko Správy KRNAP
543 01 Vrchlabí, nám. Míru 223
tel: 499 421 474,
tel: 499 456 761
his@krnap.cz
www.krnap.cz
Informační centrum
512 11 Vysoké nad Jizerou
nám. Dr. Kramáře 227
tel: 481 593 283
g.havel@seznam.cz
www.vysokenj.cz

Informační centrum
514 01 Jilemnice
Masarykovo nám. 140
tel./fax: 481 541 008
info@jilemnice.cz
www.ic.mestojilemnice.cz
Informační centrum
Jizerky pro Vás
468 48 Kořenov 480
tel.: 725 805 266
ic@jizerkyprovas.cz
www.jizerkyprovas.cz
Infocentrum Malá Úpa
542 27 Malá Úpa
Horní Malá Úpa 129
tel: 499 891 112
info@malaupa.cz
info.malaupa.cz

Horská Služba PL (GOPR) tel. +48 601 100 300

Horská Služba tel. 112

www.gopr.org

www.horskasluzba.cz

Projekt je realizován z iniciativy Oddělení propagace, turistického ruchu a sportu Okresního úřadu v Jelení Hoře v rámci
projektu CZ.3.22/2.2.00/14.04234 „Promocja Karkonoszy / Propagace Krkonoš”
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) v rámci Operačního
programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika.
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