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Tisková zpráva
V Krkonoších se nudit nebudete!
Krkonoše – svazek měst a obcí získal v prvním ročníku soutěžní přehlídky tištěných
turisticko-propagačních materiálů TuristPropag, vyhlášeném při veletrhu cestovního
ruchu v Lysé nad Labem ve dnech 21. - 24. 4. 2016, v početném konkurenčním
prostředí, ocenění druhé místo - v kategorii Trhací mapy.
Čím naplnit volný čas?
Bohatý výběr tipů, cílů, možností a příležitostí z celého území je shrnut v tištěných
propagačních materiálech s mapou, které získáte zdarma v krkonošských informačních
centrech nebo elektronicky stažením z www.krkonose.eu/cs/propagacni-materialy.
Co dělat v létě? Mapa letních aktivit - v nejvyšších českých horách můžete putovat pěšky,
jezdit na kole, na koni nebo na in-line bruslích, zápolit s rovnováhou na vysokých lanech,
koupat se, hrát golf či lézt po skalách, svézt se na koloběžkách, terénních tříkolkách nebo
čtyřkolkách či se projet na koňském hřbetu. Nalezneme tipy na bike parky, bobové dráhy,
bungee jumping - skok na pružném laně do hlubiny, místa zapůjčení terénních čtyřkolek,
tříkolek, koloběžek, ale také možnosti tandemového letu paraglidingem. Vytipována jsou
místa lanových center a parků. Díky unikátnímu umělému povrchu tu jezdí tubingové čluny
jako po sněhu. Dozvíte se, kde prožít zorbing – kutálení ze svahu v průhledné kouli. Nechybí
odkazy na naučné stezky pro rodiče s dětmi.
Mimořádná pozornost nejmenším. Výlety pro rodiče s dětmi. Především rodinám s dětmi
představujeme výčet možností se zajímavou náplní. Na území nejvyšších českých hor a jejich
podhůří je rozeseto mnoho pestře a kvalitně vybavených dětských hřišť. Bohatý je výčet
naučných, pohádkových, či zvířátkových stezek, určených především vnímavému, pozornému
a kritickému dětskému návštěvníku. Zveme vás do Mladých Buků, Horního Maršova,
Vrchlabí, Špindlerova Mlýna, na Benecko, do Rokytnice nad Jizerou, Harrachova, do Velké a
Malé Úpy, do Jilemnice a mnoha dalších míst. Léto patří koupání a tak vám představujeme
možnosti, kde se ponořit a osvěžit pod vodní hladinou.
Když prší, je dobré vědět jak nezmoknout. Počasí není nikdy jisté. Krátké dešťové
přepršky může vystřídat modrá a slunečná obloha, nebe se ale může zakabonit na celý
uplakaný den. Právě pro tuto variantu je připravena mapa s vyznačenými místy, která můžete
navštívit při nepříznivém počasí. Nabízíme návštěvy naučných, kreativních, výtvarných dílen,
tématicky zaměřených expozic, krkonošských muzeí, ale i krytých bazénů a aquaparků.
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-2Procestujte hory a doly za čtyři dny. Vybraná TOP místa krkonošskými údolími.
Připravena je paleta nejlepších cílů výletů v Krkonoších a podhůří, které si můžete sestavit
tak, abyste zažili a viděli co nejvíce. Trasy a přírodní zajímavosti jednotlivých zastavení jsme
rozdělili do čtyř dnů tak, aby byly k sobě geograficky co nejblíže. Vydejte se od Harrachova,
přes Paseky nad Jizerou a Poniklou k Jilemnici, od Špindlerova Mlýna přes, Benecko,
Vrchlabí až k Hostinnému, ze Sněžky do Pece pod Sněžkou, k Janským Lázním na Černou
horu a z Žacléře přes Stachelberg do Trutnova ke Hrádečku. Při pohybu v horách od června
do září poslouží k přepravě Krkonošské cyklobusy.
Nejezděte na kole do kopce, využívejte Krkonošské cyklobusy. Území KRNAP je
protkáno zhruba 400 km cyklotras. V podhorských oblastech Krkonoš je to dalších 300 km.
Terény jsou vhodné jak pro zdatné sportovce, bikery, tak pro rodinnou rekreační jízdu.
Horské trasy jsou náročné, určené pro horská či trekingová kola. Trasy v podhůří jsou méně
členité. Stačí si vybrat lokalitu. Právě pro lepší orientaci byla vydána mapka se známými
i méně známými cyklotrasami na české i polské straně Krkonoš. Obsahuje seznam lanovek
s letním provozem, které vyvezou kola. Nechybí upoutávka na Krkonošské cyklobusy a osm
doporučených cyklotras. Např. z Horní Malé Úpy přes Polsko do Trutnova, z Horní Malé Úpy
tzv. Rýchorským sjezdem, ze Špindlerovy boudy přes Polsko do Harrachova, ze Špindlerova
Mlýna přes Benecko do Vrchlabí, dlouhým sjezdem z Černé hory okolo Hříběcích bud do
Strážného a Vrchlabí.
Jak se bavit v zimě? Paleta zimních zážitků na sněhu. Získáte tipy na výlety na běžkách do
rozmanitých částí pohoří. Např. z Benecka na Horní Mísečky a k rozhledně Žalý, okolo
Hvězdy v Kořenově, okolo Harrachova, Dvoraček a Rokytnice nad Jizerou, z Horní Malé
Úpy do Svobody nad Úpou, ze Špindlerova Mlýna do Strážného, okolo Černé hory, anebo na
Jizersko-Jakuszyckou magistrálu. Mapka obsahuje Krkonošskou lyžařskou magistrálu,
turistické i závodní lyžařské tratě a skialpinistické trasy na území národního parku. Součástí je
i nabídka pěších tras pro chůzi na sněžnicích. Vyznačeny jsou jednotlivé sjezdové skiareály
v regionu. V legendě naleznete odkazy na možnosti vyjížděk na saních či jízdy se psím
spřežením, půjčovny skútrů, sáňkařské dráhy, ledopády určené k ledolezení a kluziště.
Textová část obsahuje Desatero zásad bezpečného chování při pohybu v horském terénu,
kontakty na Horskou službu českých i polských Krkonoš a kontakty jednotlivých skiareálů na
území českých i polských Krkonoš.
Šťastnou cestu a bohaté poznávání.

D. Palátková, Květen 2016. Další informace o aktuálním dění z turistického regionu Krkonoše a ze
života Svazku Krkonoše najdete na: www.krkonose.eu, www.svazek.krkonose.eu,
www.rozvoj.krkonose.eu a také na facebookovém profilu: www.facebook.com/Krkonose.eu

