
Krkonoše

Krkonoše jsou nejvyšším a nejnavštěvo-
vanějším pohořím celé České republiky, jediné 
s vysokohorským rázem a velmi pestrou a roz-
manitou přírodou. Pro zachování výjimečnos-
ti a bohatství krkonošské přírody byly Krkono-
še již v roce 1963 vyhlášeny národním parkem. 
Pohoří leží při státní hranici s Polskem a na zá-
padě navazuje na Jizerské hory. Nejvyšší ho-
rou Krkonoš a zároveň i celé České republiky 
je Sněžka. Krkonoše nejsou atraktivní jen svým 
přírodním bohatstvím, malebnou lidovou archi-
tekturou, ale nabízejí možnost celoročního ak-
tivního trávení volného času.

Krkonoše mají bohatou lyžařskou historii 
a v současnosti se zde nachází mnoho moder-
ních lyžařských středisek – Špindlerův Mlýn, 
Pec pod Sněžkou, Rokytnice nad Jizerou, Har-
rachov, Benecko, Jilemnice, Vítkovice, Paseky 
nad Jizerou, Vysoké nad Jizerou, Vrchlabí, Jan-
ské Lázně, Malá Úpa, Černý Důl, Žacléř, Svo-
boda nad Úpou, Mladé Buky a další. Desítky 
kilometrů udržovaných běžeckých tras umož-
ňují projít Krkonoše doslova křížem krážem. 
Pohyb po horách usnadňují skibusy, které dove-
zou lyžaře do jednotlivých středisek a k běžec-
kým tratím.

V letních měsících nabízejí Krkonoše ideál-
ní podmínky pro pěší turistiku. Zdatnější ná-
vštěvníci si mohou Krkonoše projet na kole, při-
čemž jistě ocení dobře fungující cyklobusy. Hus-
tá síť turistických tras zavede návštěvníky Kr-
konoš k těm nejkrásnějším a nejatraktivněj-
ším místům. Mezi ně patří například Mumlav-
ský vodopád nedaleko Harrachova, Labská pře-
hrada pod střediskem Špindlerův Mlýn, pramen 
Labe, rozhledny Štěpánka, Žalý a Černá Hora.

Kromě lyžování a pěší turistiky nabízejí Kr-
konoše i řadu dalších aktivit. Hladinu adrena-
linu vám zvedne bobová dráha či lanová centra 
v Harrachově, Špindlerově Mlýně nebo Peci pod 
Sněžkou. Vyzkoušet si můžete i paragliding, jíz-
du se psím spřežením, sněžné skútry, snowtu-
bing, terénní koloběžky či čtyřkolky. Vzhledem 
k ochraně přírody v rámci národního parku je 
povoleno provozovat tyto aktivity pouze v mís-
tech k tomu vymezených. Zahrát si zde můžete 
bowling, golf nebo tenis a provozovat řadu dal-
ších tradičních i netradičních sportů.

Krkonoše nejsou jen ideální oblastí sportov-
ního vyžití, najdete zde také pestrou škálu kul-
turních zážitků. Za zhlédnutí určitě stojí mu-
zea v Harrachově, Jilemnici nebo Žacléři. Jed-
notlivá muzea vám přiblíží historii regionu, po-
čátky českého lyžování a tradiční řemeslo této 
oblasti, kterým je sklářství. Krkonoše byly také 
významným ložiskem rozličných nerostných su-
rovin, o tom vás přesvědčí prohlídky bývalých 
dolů, které byly po roce 2003 zprovozněny na-
příklad v Harrachově, anebo v Obřím dole ne-
daleko nejvyšší hory Sněžky.

Krkonoše nabízejí dostatek ubytování ve 
všech kategoriích, najdete zde hotely, penziony 
i horské chaty. Vhodné ubytování podle svých 
představ najdete jak přímo v turistických cen-
trech, tak i v místech vzdálenějších, která vám 
poskytnou dostatek klidu i soukromí. Nejen se 
zajištěním ubytování vám pomohou informač-
ní centra například ve Vrchlabí, Harrachově, Ji-
lemnici nebo Rokytnici nad Jizerou.

Webové stránky www.liberecky-kraj.cz 
nebo www.krkonose.eu vám poskytnou další 
potřebné informace.

www.liberecky-kraj.cz


