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Tisková zpráva
Cykloturistika do hor patří
Zima se do nejvyšších českých hor zatím šourá nesmělými krůčky a tak není od věci
informovat o žhavé novince, která se věnuje cykloturistice a zásadním způsobem
obohacuje „propagační knihovničku“ Krkonoš – svazku měst a obcí.
Stále více se rozmáhající cyklistika, jak nadšenců polykajících kilometry, tak „hobíků“, resp.
jezdců turistů, ale i rodin s dětmi, motivuje k vytipovávání dalších a dalších míst, jak všem
zájmovým skupinám rozšířit možnosti a kam je poslat.
K tomu Alena Jahodová, marketingová pracovnice, doplnila: „V průběhu letošního roku
jsme naplánovali a společně projeli několik cyklotras v Krkonoších. Prvních pět videí můžete
shlédnout na Youtube kanále „Krkonoše Svazek“ a rozmyslet se, která trasa je pro vás
nejlákavější, kterou si na jaře projedete. Anebo vyzkoušejte všechny, a pak nám dejte vědět,
jak se vám výlet na kole líbil.
A kudy cyklovidea např. provedou? Z Kořenova se vypravíme přes tři rozhledny do Jilemnice.
V západních Krkonoších podnikneme Sjezd do kraje zapadlých vlastenců. Z Horních Míseček
dojedeme k rozcestí U Čtyř pánů, pěšky se podíváme k Prameni Labe, pak Labské boudě a
odtud sjíždíme do Vrchlabí. Dlouhý sjezd z Hnědého vrchu v Peci pod Sněžkou nás zavede až
do Vrchlabí. A poslední Rýchorský sjezd nám ukáže malebnou část východních Krkonoš z
Horní Malé Úpy do Trutnova.
K videím bude vytištěna brožurka s QR kódy, s odkazem přímo na „kanál Krkonoše Svazek“,“
upřesnila Bc. Alena Jahodová a doplnila: „Videa si prohlédněte na:
https://www.youtube.com/channel/UC7pPPkjOjqZ6-8ONwEFukqw.“
K tomu Radek Vich, ze Svazku Krkonoše, hlavní produkční a koordinátor natáčení
doplnil: „Videa jsme natáčeli především pro lepší představu cyklistů, kteří cyklotrasy
v Krkonoších neznají, aby našli inspiraci na dovolenou a výlety na kolech v našich nejvyšších
horách. Snažili jsme se zachytit, v cca dvouminutových videích, to nejzajímavější z cyklotras
protínajících celé Krkonoše.“

Zpracovala: D. Palátková, prosinec 2018.
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 na facebookovém profilu: www.facebook.com/Krkonose.eu

