
Przygotowaliśmy dla Państwa paletę naszym zdaniem najciekawszych celów 
wycieczek w Karkonoszach i ich przedgórzu, które samemu można połączyć 
tak, żeby obejrzeć jak najwięcej. Atrakcje podzieliśmy na cztery części, żeby 
były jak najbliżej siebie. W poruszaniu się po Karkonoszach od czerwca do 
września pomóc mogą karkonoskie cyklobusy, czyli autobusy przewożące też 
rowery. Szczęśliwego podróżowania i dużo przeżyć!

Pomysły
wycieczkę 

4 dnina

Areál skokanských můstků s nejvyš-
ším „mamutím“ můstkem v ČR.1.

Připravili jsme pro vás paletu, dle našeho názoru, zajímavých cílů výletů v Kr-
konoších a podhůří, které si můžete sami sestavit tak, abyste zažili a viděli co 
nejvíce. Trasy jednotlivých zastavení jsme rozdělili do čtyř kapitol, aby byly k 
sobě geografi cky co nejblíže. Při pohybu v horách vám od června do září pomo-
hou Krkonošské cyklobusy. Šťastnou cestu a bohaté poznávání.

Regionální turistické informační centrum Krkonoše
Krkonošská 8, 543 01 Vrchlabí 

Tel./Fax: +420 499 405 744, E-mail: info@krkonose.eu
www.pohadkove.krkonose.eu
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Více se dozvíte na  |  Więcej informacji na

Harrachov

Mumlavský vodopád je nejvodnatěj-
ším krkonošským vodopádem.2.
Cesta česko - polského přátelství je 
hřebenová pěší turistická osmadvace-
tikilometrová magistrála napříč Krko-

nošemi. Vede z rozcestí pod Tvarožníkem podél 
česko - polské státní hranice přes vrchol Sněžky 
na Pomezní Boudy.

3.

Památník zapadlých vlastenců před-
stavuje unikátní sbírku houslí a histo-
rický pasecký mechanický betlém.

4.

Paseky nad Jizerou

Rautis s více než stoletou tradicí před-
stavuje ruční výrobu vánočních ozdob 
ze skleněných perlí. Při exkurzi můžete 

sledovat proces výroby nebo si sami v dílně ozdo-
bičku vyrobit.

5.

Poniklá

Zvědavá ulička je ojedinělým soubo-
rem roubených chalup ze starých časů, 
„vykukujících“ do ulice.

6.

Jilemnice

Krkonošské muzeum se stálou expozicí ar-
tefaktů hraběte J. Harracha, betlémem  od Já-
chyma Metelky a výstavou obrazů Františka 

Kavána. V objektu někdejšího pivovaru je umístěna 
stálá expozice historie lyžování v Krkonoších s pamá-
tečnými artefakty běžce Bohumila Hanče.

7.

Unikátní odbíjecí hodiny na radniční 
věži v rohu krásného čtvercového ná-
městí. Nejpracovitější hodiny ve střední 

Evropě denně odbijí 1020x, podle počtu odbití lze 
snadno určit čas.

8.

Špindlerův Mlýn
Pramen Labe leží na Labské louce 
v rašeliništi mezi kosodřevinou. V nad-
mořské výšce 1 386 metrů je pramen 

symbolicky upraven kruhovou studánkou a zna-
ky měst, kterými na své trase Labe z Krkonoš do 
Hamburku protéká.

1.

Labský vodopád spatříte necelý jeden 
kilometr od pramene Labe. Nedaleko-
Pančavský vodopád se 148 metry je 

nejvyšším v ČR.

2.

Labský důl je strmé horské údolí, 
které tvaroval ledovec. K vidění jsou 
pozůstatky ledovcové morény, mean-

dry Labe, skalní kulisy, ale také tzv. „zahrádky“ 
s velkou rozmanitostí květeny.

3.

Mohyla Hanče a Vrbaty na Zlatém 
návrší připomíná tragickou událost 
z 24. 3. 1913, kdy při lyžařském závodě 

na 50 km ve sněhové bouři zahynul český závod-
ník Bohumil Hanč a jeho přítel Václav Vrbata, 
který se mu snažil dojít pro pomoc. Od té doby 
je 24. březen uctíván jako Den Horské služby ČR.

4.

Čtyři domky, muzeum Správy Krkonoš-
ského národního parku představuje stá-
lou expozici řemesel a historie Krkonoš.

5.

Vrchlabí

Klášter augustiniánů je mimořádný 
komplex stavební architektury, ve kte-
rém sídlí Krkonošské muzeum Správy 

KRNAP, audiovizuální expozice „Kámen a život“. 
Za návštěvu stojí klášterní kostel s hlavním ol-
tářem vysokým 19 metrů a cennými varhanami 
z roku 1895, dnes sloužící koncertům a obřadům. 
Rekonstruovaná klášterní zahrada obsahuje 
řadu naučných prvků pro děti i dospělé.

6.

Dominantou je rozhledna Žalý na vr-
cholu kopce Přední Žalý. Je nejstarší ka-
mennou 19 metrů vysokou rozhlednou, 

postavenou hrabětem J. Harrachem. Z rozhledny 
je kruhový rozhled nejen na Krkonoše, ale i do 
širokého okolí.

7.

Benecko

V areálu barokního Františkánského 
kláštera v Hostinném najdete Měst-
ské muzeum věnované historii františ-

kánů, rodákům a významným osobnostem měs-
ta. Jedná se o dochovanou památku Wolfganga 
Dienzenhofera, jednoho z nejvýznamnějších 
architektů evropského baroka. Galerie antic-
kých soch se stálou expozicí sádrových odlitků 
antické plastiky představující kompletní obraz 
vývoje antické plastiky od konce 7. stol. před 
Kristem do 2. stol. po 
Kristu. Světovými 
unikáty jsou zejmé-
na rekonstruova-
né sochy a sousoší 
ztracených nebo 
zničených origi-
nálů.

8.

Hostinné

Pec pod Sněžkou

Nejvyšší hora ČR Sněžka. Nejvyšší 
českou horu (1 603 m n. m.) formova-
ly ledovce svírající horu ze tří stran. 

Vrchol Sněžky lze od roku 2014 zdolat novou 
kabinkovou lanovkou.

1.

Obří důl je ledovcem tvarované horské 
údolí mezi Sněžkou a Studniční horou.2.
Důl Kovárna nabízí netradiční pohled 
do útrob hory Sněžky, která od středo-
věku lákala hledače drahých kamenů 

a horníky. Velké prostory po těžbě nerostů lze po 
předchozím objednání navštívit.

3.

Projděte se kolonádou jediných krko-
nošských lázní v malebném horském 
prostředí, na které dohlíží kamenný 

Krakonoš.

4.

Janské Lázně

Kabinkovou lanovkou se vydejte na 
vrchol Černé hory (1 299 m n. m.). Po 
výjezdu se vydejte na ochoz ocelové 

rozhledny vzniklé úpravou podpěry původní 
lanovky.

5.

Černohorské rašeliniště si prohléd-
nete při procházce naučnou stezkou. 
Je přístupná od června do října a vede 

1. zónou Krkonošského národního parku. 

6.

Žacléř

4. den

Areál dolu Jan Šverma je poslední do-
chovanou památkou na hlubinné uhel-
né hornictví ve východních Čechách. 

Komplexy budov těžních souborů jam Jan a Julie 
jsou prohlášeny kulturními památkami ČR. Ve 
strojovnách těžních strojů a v šachetních budo-
vách je vytvořena expozice, která plně ukazuje 
pohyb důlních vozů na povrchu bývalého dolu, 
expozice starých důlních map. K expozici patří 
prohlídka části jámy Julie, vyhlídky z těžní věže 
jámy Jan.

1.

Nedaleko Žacléře se rozprostírá dělo-
střelecká tvrz Stachelberg, největší 
pevnost československého pohraniční-

ho opevnění z let 1937-1938. V jejím areálu byla 
postavena rozhledna Eliška, v nadmořské výšce 
632 metrů. Její výška dosahuje 24,5 m a nacházejí 
se zde dvě vyhlídkové plošiny.

2.

Památník, vyhlídka a naučná stez-
ka v Trutnově. U Trutnova na vrchu 
Šibeník stojí památník s rozhlednou. 

Památník upomíná nedalekou bitvu prusko-ra-
kouských armád dne 27. června 1866. Při ní vedl 
vítězné rakouské vojsko maršál Ludwig Freiherr 
von Gablenz, podle kterého byl později nazván 
jak litinový 17 metrů vysoký památník, tak i celý 
vrch. Z centra Trutnova vede k památníku a roz-
hledně naučná stezka dlouhá 2 km.

3.

Trutnov

Dvorský les, Rýchorský neboli Dvor-
ský prales, se nachází v nejvyšším místě 
hřebene Rýchor. Přírodní rezervace 

se zbytky tzv. bukového pralesa, zakrslými a do 
bizarních tvarů pokroucenými stromy, s větvemi 
porostlými mechem je pozoruhodná stejně jako 
Rýchorská květnice se vzácnými rostlinami.

4.

Hrádeček je víkendová chalupa někdej-
šího prezidenta Václava Havla, místo 
setkávání politických disidentů.

5.
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Kompleks skoczni narciarskich 
z największą, mamucią.1.

Harrachov

Mumlavski Wodospad jest najbardziej 
obfi tym z karkonoskich wodospadów.2.

Droga Przyjaźni Polsko-Czeskiej 
to wiodący głównym grzbietem 
Karkonoszy szlak mierzący 28 km. Jego 

początek znajduje się na Szrenicy, następnie 
prowadzi po polsko-czeskiej granicy, przez 
szczyt Śnieżki aż na Przełęcz Okraj.

3.

Muzeum Zapomnianych Patriotów 
(Památník zapadlých vlastenců) 
prezentuje unikatowe zbiory 

skrzypiec, ekspozycję lutnictwa oraz zabytkową 
ruchomą szopkę.

4.

Paseky nad Jizerou

Firma Rautis o ponad stuletnich 
tradycjach prezentuje produkcję 
szklanych ozdób choinkowych 

z koralików i mini-bombeczek. Podczas 
zwiedzania można obejrzeć produkcję oraz 
samemu stworzyć własną szklaną ozdobę.

5.

Poniklá

Ciekawska Uliczka to jedyny w swoim 
rodzaju kompleks domów zrębowych 
z dawnych czasów, które z ciekawością 

jeden zza drugiego wyglądają w stronę rynku.

6.

Jilemnice

Muzeum Karkonoskie ze stałą 
wystawą przedmiotów należących 
kiedyś do hrabiego Jana Harracha, 

szopką ruchomą autorstwa Jáchyma Metelki 
i wystawąobrazów F. Kavána. W obiekcie dawnego 
browaru znajduje się stała wystawa poświęcona 
historii narciarstwa w Karkonoszach.

7.

Unikatowy zegar-kwadransiak 
na wieży ratusza, położonego na 
pięknym, zabytkowym rynku na 

rzucie kwadratu. Najbardziej pracowity zegar 
Europy Środkowej bije 1020 razy dziennie. Tylko 
słuchając go można z dokładnością do 15 minut 
określić, która jest właśnie godzina.

8.

Špindlerův Mlýn
Źródła Łaby znajdują się na Łabskiej 
Łące wśród kosodrzewiny porastającej 
torfowisko. Na wysokości 1386 m 

n.p.m. znajduje się symboliczne źródło, otoczone 
okrągłą obudową z herbami miast, przez które 
przepływa Łaba na swojej drodze do Hamburga.

1.

Wodospad Łaby zobaczyć można 
niecały kilometr od źródeł Łaby. 
Znajdujący się tuż obok Wodospad 

2.

Łabski Kocioł to stroma górska 
dolina ukształtowana przez lodowiec. 
Zobaczyć można pozostałości moreny 

lodowcowej, meandry Łaby, skalne ściany a także 
tzw. „ogródki” z bogato rozwiniętą fl orą.

3.

Kopiec Hanča i Vrbaty na Złotym 
Wzgórzu (Zlaté návrší) to pamiątka 
tragicznego zdarzenia z 24 marca 

1913 r., kiedy podczas zawodów narciarskich na 
50 km w zamieci śnieżnej zginął czeski zawodnik 
Bohumil Hanč i starający się mu pomóc jego 
przyjaciel Václav Vrbata. Dla upamiętnienia 
tamtej tragedii 24 marca jest dniem Pogotowia 
Górskiego RCz (Den Horské služby ČR).

4.

Cztery domki, muzeum czeskiego 
Karkonoskiego Parku Narodowego 
prezentuje stałą wystawę poświęconą 

rzemiosłom i historii Karkonoszy.

5.

Vrchlabí

Klasztor augustianów to wyjątkowy 
kompleks architektoniczny, w którym 
mieści się Muzeum Karkonoskie 

czeskiego Karkonoskiego Parku Narodowego, 
a w nim m.in. audiowizualna stała wystawa 
pt. „Kamień i życie” (też w j. polskim). Wart 
odwiedzenia jest kościół z ołtarzem głównym 
o wysokości 19 metrów i cennymi organami 
z roku 1895, dziś służący jako sala koncertowa 
i obrzędowa. 

6.
Nad miejscowością dominuje wieża 
widokowa Žalý na szczycie góry 
Přední Žalý. Jest to kamienna wieża 

widokowa o wysokości 19 metrów, wybudowana 
przez hrabiego J. Harracha. Rozciąga się z niej 
dookolny widok nie tylko na Karkonosze, ale też 
dalsze okolice.

7.

Benecko

W kompleksie barokowego Klasztoru 
franciszkanów w Hostinném mieści 
się Muzeum Miejskie, poświęcone 

historii franciszkanów oraz ważnym postaciom 
związanym z miastem. Kompleks jest dziełem 
Wolfganga Dienzenhofera, barokowego 
architekta europejskiego formatu. Galeria 
sztuki antycznej ze stała wystawą gipsowych 
odlewów, która prezentuje przekrój przez 
wszystkie ważne epoki sztuki antycznej od 
VII wieku p.n.e. do II wieku n.e. 

8.

Hostinné

I dzień

II dzień

Pec pod Sněžkou

Śnieżka. Najwyższy szczyt Czech 
(1603 m n.p.m.) uformowały lodowce 
otaczające górę z trzech stron. 

Z czeskiej strony od 2014 roku można dostać się 
na szczyt Śnieżki nową kolejką gondolową.

1.

Obří důl to dolina górska 
ukształtowana przez lodowiec, 
znajdująca się między Śnieżką 

a Studniční horą.

2.

Kopalnia Kovárna oferuje 
nietradycyjne spojrzenie do wnętrza 
Śnieżki, która od średniowiecza 

przyciągała poszukiwaczy kamieni szlachetnych 
i górników. Puste przestrzenie pozostałe po 
wydobyciu można obejrzeć po uprzednim 
zamówieniu zwiedzania.

3.

Zapraszamy na spacer po 
kolumnadzie Jańskich Łaźni, 
jedynego karkonoskiego uzdrowiska, 

położonego w malowniczym otoczeniu gór, nad 
którym czuwa kamienny Karkonosz-Liczyrzepa.

4.

Janské Lázně

Kolejka kabinowa na szczyt Černej 
hory (1299 m n.p.m.). Po wjechaniu na 
górę warto wejść na wieżę widokową 

powstałą przez przebudowę słupa dawnej 
kolejki linowej.

5.

III dzień

Žacléř

IV dzień

Kompleks kopalni „Jan Šverma” 
to ostatnia dochowana pamiątka 
po głębinowym wydobyciu węgla 

w Czechach Wschodnich. Kompleksy 
budynków, zabudowań szybów  Jan i Julie mają 
status zabytku kultury RCz. Zwiedzać można 
część szybu Julie, na wieży szybu Jan znajduje 
się punkt widokowy.

1.

Niedaleko Žacléřa znajduje się 
twierdza artyleryjska Stachelberg, 
największa twierdza czechosłowackich 

umocnień z lat 1937–1938. Na jej terenie 
wybudowano wieżę widokową Eliška. Ma 
24,5 metra wysokości, tarasy widokowe znajdują 
się na wysokości 9,4 metra i 20,8 metra.

2.

Pomnik, punkt widokowy 
i ścieżka edukacyjna w Trutnovie. 
Koło Trutnova na szczycie Šibeník 

stoi pomnik z punktem widokowym, 
przypominający rozegraną niedaleko stąd 
27 czerwca 1866 r. bitwę armii pruskiej 
z austriacką. Z centrum Trutnova prowadzi tu 
ścieżka edukacyjna o długości ok. 2 km.

3.

Trutnov

Dvorský les. Las zwany Rýchorský lub 
Dvorský znajduje się w najwyższych 
partiach Rýchorów. Rezerwat 

przyrody z pozostałościami puszczy bukowej, 
skarłowaciałymi i dziwnie powykręcanymi 
drzewami o gałęziach porośniętych przez mech, 
jest wart obejrzenia, podobnie jak rezerwat 
botaniczny Rýchorská květnice z rzadkimi 
gatunkami roślin.

4.

Hrádeček to weekendowy dom byłego 
prezydenta Václava Havla, miejsce 
w którym spotykała się opozycja 

w czasach komunizmu.

5.

na
Pančavy z 148 metrami wysokości jest 
najwyższym wodospadem w RCz.
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Torfowisko Úpy obejrzeć można 
spacerując po ścieżce edukacyjnej 
Torfowisko Černej hory (Černohorské 

rašeliniště). Ścieżka prowadzi przez teren I, 
najściślejszej strefy ochrony Parku, korzystać z 
niej można od czerwca do października. 

6.

IV 
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Harrachov

Mumlavský vodopád je nejvodnatěj-
ším krkonošským vodopádem.2.
Cesta česko - polského přátelství je 
hřebenová pěší turistická osmadvace-
tikilometrová magistrála napříč Krko-

nošemi. Vede z rozcestí pod Tvarožníkem podél 
česko - polské státní hranice přes vrchol Sněžky 
na Pomezní Boudy.

3.

Památník zapadlých vlastenců před-
stavuje unikátní sbírku houslí a histo-
rický pasecký mechanický betlém.

4.

Paseky nad Jizerou

Rautis s více než stoletou tradicí před-
stavuje ruční výrobu vánočních ozdob 
ze skleněných perlí. Při exkurzi můžete 

sledovat proces výroby nebo si sami v dílně ozdo-
bičku vyrobit.

5.

Poniklá

Zvědavá ulička je ojedinělým soubo-
rem roubených chalup ze starých časů, 
„vykukujících“ do ulice.

6.

Jilemnice

Krkonošské muzeum se stálou expozicí ar-
tefaktů hraběte J. Harracha, betlémem  od Já-
chyma Metelky a výstavou obrazů Františka 

Kavána. V objektu někdejšího pivovaru je umístěna 
stálá expozice historie lyžování v Krkonoších s pamá-
tečnými artefakty běžce Bohumila Hanče.

7.

Unikátní odbíjecí hodiny na radniční 
věži v rohu krásného čtvercového ná-
městí. Nejpracovitější hodiny ve střední 

Evropě denně odbijí 1020x, podle počtu odbití lze 
snadno určit čas.

8.

Špindlerův Mlýn
Pramen Labe leží na Labské louce 
v rašeliništi mezi kosodřevinou. V nad-
mořské výšce 1 386 metrů je pramen 

symbolicky upraven kruhovou studánkou a zna-
ky měst, kterými na své trase Labe z Krkonoš do 
Hamburku protéká.

1.

Labský vodopád spatříte necelý jeden 
kilometr od pramene Labe. Nedaleko-
Pančavský vodopád se 148 metry je 

nejvyšším v ČR.

2.

Labský důl je strmé horské údolí, 
které tvaroval ledovec. K vidění jsou 
pozůstatky ledovcové morény, mean-

dry Labe, skalní kulisy, ale také tzv. „zahrádky“ 
s velkou rozmanitostí květeny.

3.

Mohyla Hanče a Vrbaty na Zlatém 
návrší připomíná tragickou událost 
z 24. 3. 1913, kdy při lyžařském závodě 

na 50 km ve sněhové bouři zahynul český závod-
ník Bohumil Hanč a jeho přítel Václav Vrbata, 
který se mu snažil dojít pro pomoc. Od té doby 
je 24. březen uctíván jako Den Horské služby ČR.

4.

Čtyři domky, muzeum Správy Krkonoš-
ského národního parku představuje stá-
lou expozici řemesel a historie Krkonoš.

5.

Vrchlabí

Klášter augustiniánů je mimořádný 
komplex stavební architektury, ve kte-
rém sídlí Krkonošské muzeum Správy 

KRNAP, audiovizuální expozice „Kámen a život“. 
Za návštěvu stojí klášterní kostel s hlavním ol-
tářem vysokým 19 metrů a cennými varhanami 
z roku 1895, dnes sloužící koncertům a obřadům. 
Rekonstruovaná klášterní zahrada obsahuje 
řadu naučných prvků pro děti i dospělé.

6.

Dominantou je rozhledna Žalý na vr-
cholu kopce Přední Žalý. Je nejstarší ka-
mennou 19 metrů vysokou rozhlednou, 

postavenou hrabětem J. Harrachem. Z rozhledny 
je kruhový rozhled nejen na Krkonoše, ale i do 
širokého okolí.

7.

Benecko

V areálu barokního Františkánského 
kláštera v Hostinném najdete Měst-
ské muzeum věnované historii františ-

kánů, rodákům a významným osobnostem měs-
ta. Jedná se o dochovanou památku Wolfganga 
Dienzenhofera, jednoho z nejvýznamnějších 
architektů evropského baroka. Galerie antic-
kých soch se stálou expozicí sádrových odlitků 
antické plastiky představující kompletní obraz 
vývoje antické plastiky od konce 7. stol. před 
Kristem do 2. stol. po 
Kristu. Světovými 
unikáty jsou zejmé-
na rekonstruova-
né sochy a sousoší 
ztracených nebo 
zničených origi-
nálů.

8.

Hostinné

Pec pod Sněžkou

Nejvyšší hora ČR Sněžka. Nejvyšší 
českou horu (1 603 m n. m.) formova-
ly ledovce svírající horu ze tří stran. 

Vrchol Sněžky lze od roku 2014 zdolat novou 
kabinkovou lanovkou.

1.

Obří důl je ledovcem tvarované horské 
údolí mezi Sněžkou a Studniční horou.2.
Důl Kovárna nabízí netradiční pohled 
do útrob hory Sněžky, která od středo-
věku lákala hledače drahých kamenů 

a horníky. Velké prostory po těžbě nerostů lze po 
předchozím objednání navštívit.

3.

Projděte se kolonádou jediných krko-
nošských lázní v malebném horském 
prostředí, na které dohlíží kamenný 

Krakonoš.

4.

Janské Lázně

Kabinkovou lanovkou se vydejte na 
vrchol Černé hory (1 299 m n. m.). Po 
výjezdu se vydejte na ochoz ocelové 

rozhledny vzniklé úpravou podpěry původní 
lanovky.

5.

Černohorské rašeliniště si prohléd-
nete při procházce naučnou stezkou. 
Je přístupná od června do října a vede 

1. zónou Krkonošského národního parku. 

6.

Žacléř

4. den

Areál dolu Jan Šverma je poslední do-
chovanou památkou na hlubinné uhel-
né hornictví ve východních Čechách. 

Komplexy budov těžních souborů jam Jan a Julie 
jsou prohlášeny kulturními památkami ČR. Ve 
strojovnách těžních strojů a v šachetních budo-
vách je vytvořena expozice, která plně ukazuje 
pohyb důlních vozů na povrchu bývalého dolu, 
expozice starých důlních map. K expozici patří 
prohlídka části jámy Julie, vyhlídky z těžní věže 
jámy Jan.

1.

Nedaleko Žacléře se rozprostírá dělo-
střelecká tvrz Stachelberg, největší 
pevnost československého pohraniční-

ho opevnění z let 1937-1938. V jejím areálu byla 
postavena rozhledna Eliška, v nadmořské výšce 
632 metrů. Její výška dosahuje 24,5 m a nacházejí 
se zde dvě vyhlídkové plošiny.

2.

Památník, vyhlídka a naučná stez-
ka v Trutnově. U Trutnova na vrchu 
Šibeník stojí památník s rozhlednou. 

Památník upomíná nedalekou bitvu prusko-ra-
kouských armád dne 27. června 1866. Při ní vedl 
vítězné rakouské vojsko maršál Ludwig Freiherr 
von Gablenz, podle kterého byl později nazván 
jak litinový 17 metrů vysoký památník, tak i celý 
vrch. Z centra Trutnova vede k památníku a roz-
hledně naučná stezka dlouhá 2 km.

3.

Trutnov

Dvorský les, Rýchorský neboli Dvor-
ský prales, se nachází v nejvyšším místě 
hřebene Rýchor. Přírodní rezervace 

se zbytky tzv. bukového pralesa, zakrslými a do 
bizarních tvarů pokroucenými stromy, s větvemi 
porostlými mechem je pozoruhodná stejně jako 
Rýchorská květnice se vzácnými rostlinami.

4.

Hrádeček je víkendová chalupa někdej-
šího prezidenta Václava Havla, místo 
setkávání politických disidentů.

5.

1. den
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8.

Kompleks skoczni narciarskich 
z największą, mamucią.1.

Harrachov

Mumlavski Wodospad jest najbardziej 
obfi tym z karkonoskich wodospadów.2.

Droga Przyjaźni Polsko-Czeskiej 
to wiodący głównym grzbietem 
Karkonoszy szlak mierzący 28 km. Jego 

początek znajduje się na Szrenicy, następnie 
prowadzi po polsko-czeskiej granicy, przez 
szczyt Śnieżki aż na Przełęcz Okraj.

3.

Muzeum Zapomnianych Patriotów 
(Památník zapadlých vlastenců) 
prezentuje unikatowe zbiory 

skrzypiec, ekspozycję lutnictwa oraz zabytkową 
ruchomą szopkę.

4.

Paseky nad Jizerou

Firma Rautis o ponad stuletnich 
tradycjach prezentuje produkcję 
szklanych ozdób choinkowych 

z koralików i mini-bombeczek. Podczas 
zwiedzania można obejrzeć produkcję oraz 
samemu stworzyć własną szklaną ozdobę.

5.

Poniklá

Ciekawska Uliczka to jedyny w swoim 
rodzaju kompleks domów zrębowych 
z dawnych czasów, które z ciekawością 

jeden zza drugiego wyglądają w stronę rynku.

6.

Jilemnice

Muzeum Karkonoskie ze stałą 
wystawą przedmiotów należących 
kiedyś do hrabiego Jana Harracha, 

szopką ruchomą autorstwa Jáchyma Metelki 
i wystawąobrazów F. Kavána. W obiekcie dawnego 
browaru znajduje się stała wystawa poświęcona 
historii narciarstwa w Karkonoszach.

7.

Unikatowy zegar-kwadransiak 
na wieży ratusza, położonego na 
pięknym, zabytkowym rynku na 

rzucie kwadratu. Najbardziej pracowity zegar 
Europy Środkowej bije 1020 razy dziennie. Tylko 
słuchając go można z dokładnością do 15 minut 
określić, która jest właśnie godzina.

8.

Špindlerův Mlýn
Źródła Łaby znajdują się na Łabskiej 
Łące wśród kosodrzewiny porastającej 
torfowisko. Na wysokości 1386 m 

n.p.m. znajduje się symboliczne źródło, otoczone 
okrągłą obudową z herbami miast, przez które 
przepływa Łaba na swojej drodze do Hamburga.

1.

Wodospad Łaby zobaczyć można 
niecały kilometr od źródeł Łaby. 
Znajdujący się tuż obok Wodospad 

2.

Łabski Kocioł to stroma górska 
dolina ukształtowana przez lodowiec. 
Zobaczyć można pozostałości moreny 

lodowcowej, meandry Łaby, skalne ściany a także 
tzw. „ogródki” z bogato rozwiniętą fl orą.

3.

Kopiec Hanča i Vrbaty na Złotym 
Wzgórzu (Zlaté návrší) to pamiątka 
tragicznego zdarzenia z 24 marca 

1913 r., kiedy podczas zawodów narciarskich na 
50 km w zamieci śnieżnej zginął czeski zawodnik 
Bohumil Hanč i starający się mu pomóc jego 
przyjaciel Václav Vrbata. Dla upamiętnienia 
tamtej tragedii 24 marca jest dniem Pogotowia 
Górskiego RCz (Den Horské služby ČR).

4.

Cztery domki, muzeum czeskiego 
Karkonoskiego Parku Narodowego 
prezentuje stałą wystawę poświęconą 

rzemiosłom i historii Karkonoszy.

5.

Vrchlabí

Klasztor augustianów to wyjątkowy 
kompleks architektoniczny, w którym 
mieści się Muzeum Karkonoskie 

czeskiego Karkonoskiego Parku Narodowego, 
a w nim m.in. audiowizualna stała wystawa 
pt. „Kamień i życie” (też w j. polskim). Wart 
odwiedzenia jest kościół z ołtarzem głównym 
o wysokości 19 metrów i cennymi organami 
z roku 1895, dziś służący jako sala koncertowa 
i obrzędowa. 

6.
Nad miejscowością dominuje wieża 
widokowa Žalý na szczycie góry 
Přední Žalý. Jest to kamienna wieża 

widokowa o wysokości 19 metrów, wybudowana 
przez hrabiego J. Harracha. Rozciąga się z niej 
dookolny widok nie tylko na Karkonosze, ale też 
dalsze okolice.

7.

Benecko

W kompleksie barokowego Klasztoru 
franciszkanów w Hostinném mieści 
się Muzeum Miejskie, poświęcone 

historii franciszkanów oraz ważnym postaciom 
związanym z miastem. Kompleks jest dziełem 
Wolfganga Dienzenhofera, barokowego 
architekta europejskiego formatu. Galeria 
sztuki antycznej ze stała wystawą gipsowych 
odlewów, która prezentuje przekrój przez 
wszystkie ważne epoki sztuki antycznej od 
VII wieku p.n.e. do II wieku n.e. 

8.

Hostinné

I dzień

II dzień

Pec pod Sněžkou

Śnieżka. Najwyższy szczyt Czech 
(1603 m n.p.m.) uformowały lodowce 
otaczające górę z trzech stron. 

Z czeskiej strony od 2014 roku można dostać się 
na szczyt Śnieżki nową kolejką gondolową.

1.

Obří důl to dolina górska 
ukształtowana przez lodowiec, 
znajdująca się między Śnieżką 

a Studniční horą.

2.

Kopalnia Kovárna oferuje 
nietradycyjne spojrzenie do wnętrza 
Śnieżki, która od średniowiecza 

przyciągała poszukiwaczy kamieni szlachetnych 
i górników. Puste przestrzenie pozostałe po 
wydobyciu można obejrzeć po uprzednim 
zamówieniu zwiedzania.

3.

Zapraszamy na spacer po 
kolumnadzie Jańskich Łaźni, 
jedynego karkonoskiego uzdrowiska, 

położonego w malowniczym otoczeniu gór, nad 
którym czuwa kamienny Karkonosz-Liczyrzepa.

4.

Janské Lázně

Kolejka kabinowa na szczyt Černej 
hory (1299 m n.p.m.). Po wjechaniu na 
górę warto wejść na wieżę widokową 

powstałą przez przebudowę słupa dawnej 
kolejki linowej.

5.

III dzień

Žacléř

IV dzień

Kompleks kopalni „Jan Šverma” 
to ostatnia dochowana pamiątka 
po głębinowym wydobyciu węgla 

w Czechach Wschodnich. Kompleksy 
budynków, zabudowań szybów  Jan i Julie mają 
status zabytku kultury RCz. Zwiedzać można 
część szybu Julie, na wieży szybu Jan znajduje 
się punkt widokowy.

1.

Niedaleko Žacléřa znajduje się 
twierdza artyleryjska Stachelberg, 
największa twierdza czechosłowackich 

umocnień z lat 1937–1938. Na jej terenie 
wybudowano wieżę widokową Eliška. Ma 
24,5 metra wysokości, tarasy widokowe znajdują 
się na wysokości 9,4 metra i 20,8 metra.

2.

Pomnik, punkt widokowy 
i ścieżka edukacyjna w Trutnovie. 
Koło Trutnova na szczycie Šibeník 

stoi pomnik z punktem widokowym, 
przypominający rozegraną niedaleko stąd 
27 czerwca 1866 r. bitwę armii pruskiej 
z austriacką. Z centrum Trutnova prowadzi tu 
ścieżka edukacyjna o długości ok. 2 km.

3.

Trutnov

Dvorský les. Las zwany Rýchorský lub 
Dvorský znajduje się w najwyższych 
partiach Rýchorów. Rezerwat 

przyrody z pozostałościami puszczy bukowej, 
skarłowaciałymi i dziwnie powykręcanymi 
drzewami o gałęziach porośniętych przez mech, 
jest wart obejrzenia, podobnie jak rezerwat 
botaniczny Rýchorská květnice z rzadkimi 
gatunkami roślin.

4.

Hrádeček to weekendowy dom byłego 
prezydenta Václava Havla, miejsce 
w którym spotykała się opozycja 

w czasach komunizmu.

5.

na
Pančavy z 148 metrami wysokości jest 
najwyższym wodospadem w RCz.
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Torfowisko Úpy obejrzeć można 
spacerując po ścieżce edukacyjnej 
Torfowisko Černej hory (Černohorské 

rašeliniště). Ścieżka prowadzi przez teren I, 
najściślejszej strefy ochrony Parku, korzystać z 
niej można od czerwca do października. 

6.

IV 
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Tipy na výlety
na 4 dny

Pomysły na wycieczkę 
na cztery dni

Zajímavá místa 1. dne 
• Západní Krkonoše
Ciekawe miejsca I dnia 
• Karkonosze Zachodnie 

Zajímavá místa 2. dne 
• Údolí Labe
Ciekawe miejsca II dnia 
• Dolina Łaby 

Zajímavá místa 3. dne 
• Údolí Úpy
Ciekawe miejsca III dnia 
• Dolina Upy 

Zajímavá místa 4. dne 
• Východní Krkonoše
Ciekawe miejsca IV dnia 
• Karkonosze Wschodnie

4.
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