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Tisková zpráva
Nová prezentace zimních zážitků
V průběhu letošní zimy byl rozšířen oficiální turistický webový portál www.krkonose.eu
o četné zimní volnočasové aktivity a zážitky. V sekci nově naleznete odkazy s
informacemi o ledolezení, trasách pro chůzi na sněžnicích, skialpinistických trasách,
mushingu a sáňkování. K tomu Alena Cejnarová, odborná pracovnice Krkonoš – svazku
měst a obcí, doplnila: „Správa Krkonošského národního parku podporuje skialpinismus a
dává tomuto sportu „zelenou“. Proto, spolu s Horskou službou Krkonoše, vytipovala v terénu
osm doporučených skialpinistických tras. Odkaz obsahuje nejenom směr trasy, ale i další
doporučení.
Mushing, jízda v saních tažených psím spřežením, má i v Krkonoších dlouhou a bohatou
tradici, a především zkušené mushery. Ze závodů se svými psími miláčky získávají i světová
ocenění. Zájemci mohou kontaktovat mushery a vyzkoušet jízdu ve volném terénu v saních,
jako ojedinělý zážitek.
Sáňkování patří k horám. V krkonošských městech a obcích byly vytipovány lokality
vhodné k sáňkování. Uvedeny jsou i oficiální sáňkařské dráhy (ve Špindlerově Mlýně a na
Černé hoře). I vy můžete se svými dětmi zažít prima jízdu na saních v krkonošských terénech.
Pro horolezce a milovníky lezení je v zimě v Krkonoších mimořádná příležitost vyzkoušet
ledolezení na jediném přírodním vodopádu. Pokud jsou příhodné klimatické podmínky,
příroda ho vytváří nedaleko Špindlerova Mlýna v Labském dole. Odkaz obsahuje všechny
potřebné informace k tomu, jak „ledolezit“ v Krkonoších. (a to nejen na tomto přírodním
ledopádu, ale také na umělých a uměle vytvářených ledových stěnách)
Chůze na sněžnicích není nic nového. Je pradávným pohybem v přírodě. Před několika lety
znovu zaznamenala svůj nástup, také proto, že sněžnice jsou mj. Krkonošským originálním
produktem. Vytipovány a zpracovány byly doporučené trasy pro chůzi na sněžnicích v
Krkonoších. Jak sněžnice vznikly, kde a jak se dají půjčit, co je třeba v přírodě dodržovat, vše
si přečtete v zimních volnočasových aktivitách v odkazu sněžnice.
Snowtubing, adrenalinová jízda v gumovém člunu v ledovém korytě, je zážitkem pro děti i
dospělé. Po přečtení odkazu už budete vědět, kde snowtubingové dráhy v Krkonoších leží a
kam se za zážitkem vydat.
Přístup na webovou prezentaci krkonošských lyžařských běžeckých tratí je jednodušší
Nově byl na webových stránkách www.krkonose,eu zjednodušen přístup k informacím
týkajícím se Krkonošského lyžařského běžeckého ráje. Snadněji, po jednom kliknutí, se
zobrazí vše pohromadě, včetně mapy krkonošských lyžařských běžeckých tratí, která čerpá ze
stránky „Bílé stopy“. Aktuálně, dle barevného rozlišení, zobrazuje upravenost a sjízdnost tratí
v jednotlivých lokalitách. Tu, která vás zajímá, si můžete zvětšit či přiblížit v detailu. Věříme,
že takto nastavená data budou pro zájemce lépe přístupná, dobře čitelná a snadněji
pochopitelná,“ uzavřela Alena Cejnarová ze Svazku Krkonoše.
Užitečné odkazy:
Zimní zážitky: http://www.krkonose.eu/cs/lyzarsky-raj
Běžecké tratě: http://www.krkonose.eu/cs/bezky
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