
Krkonoše nabízí 400 km cyklotras na území národního 
parku a v podhorských oblastech dalších 300 km.

Cyklistika v Krkonoších má svá specifická pravidla. Po-
hybujete-li se na území Krkonošského národního par-
ku, je jízda na kole povolena v omezeném režimu, pou-
ze po značených cyklotrasách (dřevěné gravírované 
značení a žluté značení KRNAP). Na ostatních místech 
se setkáte se silničním značením podle metodiky KČT.

Horský terén je pro cyklistiku poměrně náročný, ur-
čený pro horská či treková kola. Na území národního 
parku jezděte pouze po vyznačených cyklotrasách. Kr-
konoše a jejich vzácná příroda si zaslouží vaši pozor-
nost, ohleduplnost a přirozenou ochranu. Vzhledem 

k ochraně přírody nesjíždějte mimo vyznačené trasy. 
Neodhazujte odpadky. V některých místech souběžně 
vede i turistická stezka. Upozorněte zvonkem pěší. 
Rychlost jízdy přizpůsobte kvalitě cesty. Dodržujte 
ustanovení návštěvního řádu Krkonošského národní-
ho parku. Nezapomeňte na správné cykli-
stické vybavení: helmu, rukavice 
a podrobnou cykloma- pu! Jízda 
po cykloturistických 
trasách je na vlastní ne-
bezpečí.

Cykloturistika v Krkonoších

Horská služba • Czeskie pogotowie górskie
Nonstop Tel.: +420 1210, +420 602 448 338
www.hscr.cz

Polski GOPR
non-stop 
Tel.: +48 985, +48 601 100 300

Cykloturistika do Krkonoš patří!

Nejezděte na kole do kopce!
Využijte pohodlí lanovek s letním provozem (kola přepravují zdarma) 
a Krkonošských cyklobusů a vydejte se dlouhými sjezdy do údolí.

Šlápněte do pedálů a přejeme vám šťastnou cestu 
a bezpečný návrat!

Z Horní Malé Úpy přes 
Polsko do Trutnova (43 km)

Z Horní Malé Úpy přejedete přes původní hraniční 
přechod a napojíte se na polskou značenou cyklotra-
su ER2. Tato cyklotrasa vás provede zvlněným pří-
hraničním územím Polska přes Opawu, Szcepanów, 
Bukovku do Lubawky. Přes hraniční přechod v Krá-
lovci přejedete zpět do České republiky.
A/ Zde najedete na cyklotrasu č. 4081, která vede 

přes Žacléř (Městské muzeum Žacléř), nad obcí Babí 
kolem největší pevnosti vybudované před druhou 
světovou válkou – Stachelbergem a kolem nové roz-
hledny Eliška přes školní polesí do Trutnova.
B/ Na křižovatce v Královci odbočíte vlevo k lomu. 
Pojedete po modře značené cyklotrase (modrý 
puntík) kolem Královeckého Špičáku traverzem Vra-
ních hor k šestiboké kapličce a dále asfaltovou De-
brnskou cestou (zaniklá obec Debrné) kolem Mrtvé-
ho jezera do Trutnova.

Rýchorský sjezd (25 km)

Z Horní Malé Úpy se po cyklostezce KRNAP č. 24 
vydáte do Dolní Malé Úpy. U kostela odbočíte vle-
vo na cyklotrasu č. 1A a budete stoupat na Cestník. 
Tato trasa je známá jako cesta bratří Čapků. Kolem 
Lysečinské boudy a přes Horní Albeřice vás dove-

de k Rýchorskému kříži, kde pokračujete na Roz-
cestí Kutná a k Rýchorské boudě. Zde se můžete 
občerstvit a pokochat krásným výhledem.  
Po cyklotrase č. 26 se vydáte jižním směrem přes 
Rýchory, objíždíte staré zlaté doly a zastavíte se na 
Lesní plovárně Sejfy. Po občerstvení pokračujete do 
Antonínova Údolí. Zde odbočíte vlevo na cyklotrasu 
č. 26A a sjedete do Svobody nad Úpou.

Ze Špindlerovy boudy přes 
Polsko do Harrachova (33 km)

Ze Špindlerovy boudy sjedete pomalu a pozorně do 
polské Przesieky. Před prudkou zatáčkou odbočíte 
vlevo na cyklotrasu ER2 a po úbočí kolem vodopá-

du Wrzosówski u osady Jagniatków dojedete do 
Szklarske Poreby. Projedete opatrně městem smě-
rem ke státní hranici a za mostem přes říčku Kami-
enna odbočíte vlevo. Po ER2 pomalu stoupáte kolem 
železniční tratě do Jakuszyc. Nyní vás čeká dlouhý 
pohodlný sjezd po silnici první třídy do Harrachova.

Cyklovýlet do Polska (32 km)

Cyklobusem vyjedete na Špindlerovu boudu, prud-
kým klesáním sjedete do Polska cca 4 km na křižovat-
ku u parkoviště, kde odbočíte vpravo na mezinárodní 
cyklotrasu ER2. Cestou zvaná Droga Sudecka doje-
dete až do osady Borowice, kterou objedete vpravo. 
Míjíte Borowickie Skalki, za kterými odbočíte vpra-
vo. Na další křižovatce cca. po 1,5 km opět odbočíte 
vpravo na Karpacz Gorny (kostelík Wang). Po ER2 
sjíždíte okolo velikého hotelového komplexu Gole-

biewski, přejedete potok Lomnica. Zprava objedete 
Ksiežu Goru a kolem westernového městečka - Wes-
tern City míříte stále po ER2 směrem do Krzaczyna 
(část města Kowary). Do centra města nesjíždíte, ale 
po ER2 pokračujete přes Jedlinky a glaz pamiatkowy. 
Cesta zvaná Žolta Droga vás vede nad Gorne Kowa-
ry (Park Miniatur, radonové lázně, podzemní štoly 
cca 2 km s převýšením cca 100 m). Stále stoupáte po 
ER2 až přijedete na hlavní silnici vedoucí na Pomez-
ní Boudy. Zde odbočíte vpravo a vyjedete na Pomezní 
Boudy - Horní Malá Úpa (odjezd autobusu 16.50 h.).

Ze Špindlerova Mlýna přes 
Benecko do Vrchlabí (19 km)

Ze Špindlerova Mlýna vyjedete lanovkou na Medvě-
dín, po cyklotrasách KRNAP č. 13A sjedete na horskou 
silnici. Chcete-li si vyšlapat kopec k mohyle Hanče a 
Vrbaty na Zlatém návrší, odbočíte vpravo, jinak sjíždíte 
vlevo na Horní Mísečky (občerstvení). Cyklotrasou č. 
12 sjedete na cyklotrasu č. 11, po které se vydáte vpravo 

na rozcestí Na Rovince (občerstvení). 
Po cyklotrase č. 10 můžete pokra-
čovat na Benecko, nebo vystoupat 
pro cyklotrase č. 10A přes Janský 
vrch na rozhlednu Žalý a pokochat 
se krásným panoramatickým rozhle-
dem do kraje, ale i na hory. Z Benecka 
sjedete po silnici na Křížovky a dále 
do Vrchlabí.

Dlouhý sjezd z Černé hory 
(28 km)

Kabinkovou lanovkou z Janských Lázní vyjedete na 
Černou horu. Na kole budete pokračovat po štěrko-
vých cestách cyklotrasami KRNAP 19A, pod Černou 
boudou odbočíte vlevo na 90, vpravo na 19B, 38, 1B 
kolem Kolínské boudy a Pražské boudy. Pod Lesní 
boudou odbočíte vlevo k Tetřevím boudám. Na roz-
cestí nad Tetřevími boudami odbočíte vpravo na cyk-
lotrasu 18 a pokračujete po úbočí Liščí hory. Cesta se 
klikatí pod zadními Renerovkami. Vlevo vidíte bohaté 

prameniště Kotelského potoka a 
můžete se kochat nádhernými 
rozhledy do kraje. Pod Lahro-
vými boudami odbočíte vlevo, 
kde se napojíte na 
asfaltovou cestu, 
cyklotrasu 1A. Po 
ní sjedete okolo 
Hříběcích bud do Stráž-
ného a dále do Vrchlabí.

Klášterní zahrada – unikátní místo ve 
Vrchlabí a staré minerální lázně Fořt (34 km)

Výlet začnete návštěvou nové klášterní zahrady s geologickou, pomologickou a botanickou 
expozicí, kterou najdete za Augustiniánským klášterem ve Vrchlabí.. Po prohlídce sjedete 
k vlakovému nádraží, kde začíná Labská cyklotrasa č. 2. Ta vás podél řeky Labe dovede do 
Hostinného, kde navštívíte Františkánský klášter a Galerii antického umění. Zpět se vydáte 

cyklotrasou č. 4298 do Fořtu (bývalé minerální lázně, 
které zanikly v roce 1922, pramen tu však dál vytéká 

z útrob země a je k dispozici všem kolemjdoucím). 
Podjedete Kunčickou lanovku (nejdelší středo-

evropská lanovka, která vozí vápenec z Černé-
ho Dolu do Kunčic nad Labem) 

a pokračujete do Prostřed-
ního Lánova. Na cestu 

do Vrchlabí použijete 
novou cyklostezku, 

která kopí-
ruje hlavní 

silnici.

Za dalekými výhledy 
z Harrachova do Hrabačova (35 – 41 km)

A/ Z Harrachova se vydáte po hlavní silnici směr hraniční přechod Jakuszyce. 
Cca po 2,5 km odbočíte vpravo na cyklotrasu č. 2 (značení KRNAP). Krásné po-
hledy do kraje a na vrcholové partie západních Krkonoš vám zpříjemní 13 km 
dlouhou cestu na rozcestí Krakonošova snídaně. Po cyklotrase 2B a následně 
1A dojedete na rozcestí Ručičky.

B/ Lanovkou vyjedete na Čertovu horu. Cyklotrasou číslo 4 pojedete okolo 
Janovy skály, nad Studenovem směrem na Ručičky.

Po cyklotrase 1A vystoupáte na Dvoračky. Krátkým, ale prudkým sjezdem 
opatrně sjedete do Sedla pod Dvoračkami. Zde opustíte páteřní cyklotrasu 

1A a pojedete vpravo po cyklotrase č. 6 až na silnici spojující Rokytnici nad Jizerou 
a osadu Rezek, po které dojedete právě na Rezek. Dále pokračujete po cyklotrase 
č. 22 přes osadu Roudnice do Hrabačova u Jilemnice.

Regionální turistické informační centrum Krkonoše
Krkonošská 8, 543 01 Vrchlabí 

Tel./Fax: +420 499 405 744, E-mail: info@krkonose.eu

Turystyka rowerowa w Karkonoszach
Turystyka rowerowa w Karkonoszach – 
jak najbardziej na miejscu!
Karkonosze oferują 400 km szlaków rowerowych na 
terenie Karkonoskiego Parku Narodowego (KRNAP), 
a w rejonach podgórskich – kolejnych 300 km.
Jeżdżąc na rowerze po Karkonoszach przestrzegać 
trzeba pewnych specyficznych zasad. Na terenie 
Karkonoskiego Parku Narodowego wolno jeździć tylko 
po oznakowanych szlakach rowerowych (w Czechach 
są to drewniane tabliczki z wyrytymi znakami oraz żółte 
tabliczki KRNAP). Na pozostałych miejscach znajdziemy 
oznakowanie klasyczne szosowe, stosowane przez Klub 
Czeskich Turystów KČT.
Górski charakter regionu sprawia, że teren ten nie 
jest łatwy dla turystów rowerowych. Do jazdy nadają 
się rowery górskie i trekkingowe. Na terenie parku 

narodowego należy jeździć tylko po oznakowanych 
szlakach rowerowych. Karkonosze i ich cenna przyroda 
zasługują na uwagę, szacunek i ochronę. Dlatego 
nie zjeżdżajmy ze szlaków i  nie pozostawiajmy 
po sobie śmieci! Na niektórych odcinkach szlak 
rowerowy prowadzi po tej samej ścieżce, co szlak 
pieszy – ostrzegajmy pieszych dzwonkiem. Prędkość 
dostosowujmy do jakości trasy. Przestrzegajmy 
regulaminu Karkonoskiego Parku Narodowego 
(KRNAP). Nie zapominajmy o odpowiednim 
wyposażeniu: kask, rękawice i szczegółowa mapa 
rowerowa to podstawa! Pamiętajmy, że jazda po 
szlakach turystyczno-rowerowych odbywa się na 
własne ryzyko.

Skorzystajmy z wygodnych kolejek linowych – 
rowery przewożone są gratis! Warto korzystać także 

Po co jeździć pod górę?!

Depnij na pedały – szczęśliwej podróży 
i bezpiecznego powrotu do domu!

Horní Malá Úpa (Przełęcz Okraj) przez Polskę do Trutnova (43 km)

Z Przełęczy Okraj (Horní Mala Úpa) przez drogowe 
przejście graniczne jedziemy na polski oznakowany 
szlak rowerowy ER2. Poprowadzi nas on przez 
Opawę, Szczepanów, Bukówkę do Lubawki. Przez 
przejście graniczne Lubawka / Královec wjeżdżamy 
do Czech.
A/ Tu wjeżdżamy na szlak rowerowy oznakowany 
nr 4081, prowadzący przez Žacléř (Muzeum Miejskie 
w Žacléřu), nad wsią Babí koło Stachelbergu – 
największej twierdzy wybudowanej przed drugą 

wojną światową i koło nowej wieży widokowej Eliška 
przez Školní polesí do Trutnova.
B/ Na krzyżówce w Královcu odbijamy w lewo 
do kamieniołomu. Jedziemy niebieskim szlakiem 
rowerowym (niebieska kropka) koło Královeckiego 
Špičáka trawersem przez Góry Krucze (Vraní hory) 
do sześciobocznej kapliczki, a następnie asfaltową 
drogą zwaną Debrnska cesta (nieistniejąca wieś 
Debrné) koło Jeziora Martwego (Mrtvé jezero) do 
Trutnova.

Rychorski zjazd (25 km)
Z Przełęczy Okraj (Horní Mala Úpa) szlakiem 
rowerowym KRNAP nr 24 jedziemy do Dolnej Malej 
Úpy. Koło kościoła odbijamy w lewo na szlak 1A 
i jedziemy pod górę na Cestník. Trasa ta znana jest 
jako Droga Braci Čapków – Cesta bratří Čapků. Koło 
Lysečinskiej boudy i przez Horní Albeřice zaprowadzi 
nas do Rychorskiego Krzyża, skąd jedziemy dalej na 

rozdroże Rozcestí Kutná i do Rychorskiej boudy. 
Tu możemy coś przekąsić i popodziwiać widoki. 
Następnie szlakiem nr 26 ruszamy w kierunku 
południowym przez Rychory, objeżdżamy starą 
kopalnię złota i zatrzymujemy się na kąpielisku 
w lesie – Lesní plovárna Sejfy. Po przekąszeniu 
i wypiciu czegoś jedziemy dalej do osady Antonínovo 
Údolí. Tu odbijamy w lewo na szlak nr 26A 
i zjeżdżamy do Svobody nad Úpou.

Špindlerova bouda przez 
Polskę do Harrachova (33 km)

Spod schroniska Špindlerova bouda zjeżdżamy ostro 
w dół powoli i ostrożnie w kierunku Przesieki. Po ok. 
4,5 km docieramy na parking, gdzie wjeżdżamy na 
szlak rowerowy ER2 i jedziemy w dół do Przesieki. 
Tu możemy odwiedzić wodospad Podgornej. 

Następnie jedziemy dalej po ER2 koło Wodospadu 
Wrzosówki koło Jagniątkowa i docieramy do 
Szklarskiej Poręby. Przejeżdżamy przez miasto 
w kierunku granicy państwowej i za mostem na 
rzece Kamienna odbijamy w lewo. Trzymając się 
ER2 powoli wjeżdżamy pod górę równolegle do linii 
kolejowej aż do Jakuszyc. Tu czeka nas wygodny 
długi zjazd szosą do Harrachova.

Wycieczka z Czech 
do Polski (32 km)

Wjeżdżamy cyklobusem pod schronisko Špindlerova 
bouda na Przełęczy Karkonoskiej, ostro w dół 
zjeżdżamy do Polski ok. 4,5 km na skrzyżowanie 
koło parkingu, gdzie odbijamy w prawo na 
międzynarodowy szlak ER2. Drogą Sudecką 
docieramy aż do Borowic, które objeżdżamy prawą 
stroną. Mijamy Borowickie Skałki, za którymi 
odbijamy w prawo. Na kolejnej krzyżówce po ok. 
1,5 km znów odbijamy w prawo na Karpacz Górny 
(kościół Wang). Trzymając się ER2 zjeżdżamy koło 

hotelu Gołębiewski, przejeżdżamy przez potok 
Łomnica. Z prawej strony objeżdżamy Księżą Górę 
i koło Western City ciągle jadąc ER2 jedziemy na 
Krzaczynę (dzielnica Kowar). Do centrum miasta 
nie wjeżdżamy, trzymając się ciągle ER2 jedziemy 
przez Jedlinki (mijamy głaz pamiątkowy). Żółta 
Droga poprowadzi nas nad Kowary Górne (Park 
Miniatur, inhalatorium radonowe, sztolnie kowarskie 
o długości ok. 2 km i różnicy wysokości ok. 100 m). 
Jedziemy ciągle pod górę szlakiem ER2, aż dotrzemy 
na główną drogę prowadzącą na Przełęcz Okraj. Tu 
odbijamy w prawo i wjeżdżamy na Przełęcz Okraj – 
Horní Malá Úpa (odjazd autobusu godz. 16.50).

Ze Szpindlerowego Młyna kolejką linową wjeżdżamy 
na Medvědín, szlakiem KRNAP (nr 13A) zjeżdżamy na 
górską asfaltową drogę. Można wjechać pod kopiec-
pomnik Hanča i Vrbaty na Złotym Wzgórzu (Zlaté 
návrší) – żeby tam dotrzeć trzeba odbić w prawo. 
O ile nie mamy zamiaru tam wjeżdżać, jedziemy w lewo 
na Horní Mísečky (bufet). Szlakiem rowerowym nr 12 

zjeżdżamy na szlak nr 11, którym jedziemy w prawo na 
rozdroże Na Rovince (bufet). Stąd możemy jechać na 
Benecko szlakiem rowerowym nr 10 albo szlakiem nr 
10A przez Janský vrch udać się na wieżę widokową 
Žalý i popodziwiać piękne panoramiczne widoki na 
dalsze i bliższe okolice. Z Benecka zjeżdżamy szosą na 
Křížovky, a następnie do Vrchlabí.

Długi zjazd 
z Černej hory (28 km)

Kabinową kolejką linową z Jańskich Łaźni (Janske 
Lázne) wjeżdżamy na Černą horę. Następnie 
wsiadamy na rower i jedziemy szutrowymi drogami 
szlakiem KRNAP nr 19A, pod schroniskiem Černa 
bouda odbijamy  w lewo na szlak nr 90, następnie 
19B, 38, 1B koło Kolínskiej boudy i Pražskiej boudy. 
Pod Lesní boudą odbijamy w lewo na Tetřeví 

7. Ogród przyklasztorny we Vrchlabí oraz 
stare uzdrowisko Fořt (34 km)

Wycieczkę zaczniemy odwiedzinami w ogrodzie przy byłym klasztorze 
augustianów we Vrchlabí, gdzie obejrzeć możemy nowo otwartą stałą 
wystawą geologiczną, pomologiczną i botaniczną. Po zwiedzaniu 
jedziemy w kierunku dworca kolejowego, gdzie zaczyna się szlak 
rowerowy Łaby – Labská cyklotrasa nr 2. Można nim dojechać 
do Hradca Králové i dalej do Niemiec, gdzie Łaba uchodzi do 
Morza Północnego. My jednak jedziemy tylko do Hostinnégo, gdzie 
odwiedzimy klasztor franciszkanów i Galerię Sztuki Antycznej 
(Galerie antického umění). Następnie jedziemy szlakiem nr 4298 
do Fořtu. Jest to byłe uzdrowisko na bazie wody mineralnej, które 
przestało istnieć w 1922 r. Źródło jednak ciągle istnieje, można w 
nim nabrać wody. Przejeżdżamy pod kolejką 
linową Kunčicka lanovka (najdłuższa 
w Europie Środkowej kolejka linowa 
zwożąca wapień z kamieniołomu 
w Černy Dul do Kunčic nad Labem) 
i jedziemy dalej do wsi 
Prostřední Lánov. Do 
Vrchlabí wracamy nową 
ścieżką rowerową 
prowadzącą wzdłuż 
szosy.

Szlakiem pięknych widoków 
z Harrachova do Hrabačova (35 – 41 km)

A/ Z Harrachova jedziemy główną szosą w kierunku przejścia granicznego Jakuszyce. Po 
około 2,5 km odbijamy w prawo na szlak rowerowy nr 2 (oznakowanie parku narodowego 
KRNAP). Piękne widoki na Czechy i na partie szczytowe Karkonoszy Zachodnich 
uprzyjemnią tę mierzącą 13 km trasę na rozdroże Krakonošova snídaně (dosłownie: 
Śniadanie Liczyrzepy). Szlakiem rowerowym 2B, a następnie 1A dojeżdżamy na rozdroże 
Ručičky.
Szlakiem nr 1A wjeżdżamy pod górę na Dvoračky. Następuje krótki, ale ostry zjazd – jedźmy 
ostrożnie! – na przełęcz Sedlo pod Dvoračkami. Tu zjeżdżamy z osiowego szlaku 1A 
i jedziemy w prawo szlakiem nr  6 aż na szosę łączącą Rokytnice nad Jizerou i osadę Rezek. 
Szosą jedziemy na Rezek, następnie szlakiem nr 22 przez osadę Roudnice do Hrabačova 
koło  Jilemnic.
B/ Kolejką linową wjeżdżamy na Čertovą horę. Szlakiem rowerowym nr 4 jedziemy koło 
Janovej skály nad Studenovem w kierunku na Ručičky.

Działające w lecie 
kolejki linowe:

Pec pod Sněžkou - Hnědý vrch
Velká Úpa - Portášky

Špindlerův Mlýn - Medvědín
Špindlerův Mlýn - Pláň

Janské Lázně - Černá hora
Vrchlabí, Herlíkovice - Žalý

Rokytnice nad Jizerou - Lovčenka 
Harrachov - Čertova hora

Z Horní Malé Úpy přes 
Polsko do Trutnova 1.

2.

Ze Špindlerovy boudy přes 3.

Cyklovýlet do Polska 4.

Ze Špindlerova Mlýna přes 5.

6.

Klášterní zahrada – unikátní místo ve 
Vrchlabí a staré minerální lázně Fořt7.

8.

Horní Malá Úpa (Przełęcz Okraj) przez Polskę do Trutnova 1.

Rychorski zjazd 
Z Przełęczy Okraj (Horní Mala Úpa) szlakiem 

2.

Špindlerova bouda przez 
Polskę do Harrachova 3.

Wycieczka z Czech 
do Polski 4.

5.

Długi zjazd 
z Černej hory 
Długi zjazd 
z Černej hory 
Długi zjazd 6.

7. Ogród przyklasztorny we Vrchlabí oraz 
stare uzdrowisko Fořt7.

Szlakiem pięknych widoków 
z Harrachova do Hrabačova 8.

www.krkonose.eu

boudy. Na rozdrożu nad schroniskiem Tetřeví 
boudy odbijamy w prawo na szlak rowerowy nr 18 
i jedziemy po zboczu Liščí hory. Droga prowadzi 
zakosami poniżej osady Zadní Renerovky. Po lewej 
stronie widać bogate źródlisko potoku Kotelsky, 
można też podziwiać piękne widoki na Czechy. 
Poniżej  osady Lahrovy boudy odbijamy w lewo, 
gdzie wjeżdżamy na asfaltową drogę – szlak 1A. 
Zjeżdżamy nią koło  schroniska Hříběcí bouda do 
Strážnégo i dalej do Vrchlabí.

Lanovky 
s letním provozem:

Pec pod Sněžkou - Hnědý vrch
Velká Úpa - Portášky

Špindlerův Mlýn - Medvědín
Špindlerův Mlýn - Pláň

Janské Lázně - Černá hora
Vrchlabí, Herlíkovice - Žalý

Rokytnice nad Jizerou - Horní Domky
Harrachov - Čertova hora

z karkonoskich cyklobusów, czyli dostosowanych do 
przewozu rowerów autobusów. Dzięki nim możemy 
wjechać w partie grzbietowe gór – i długim zjazdem 
zjechać w dół.

Krkonošské cyklobusy
Od května do září křižují nejvyššími českými ho-
rami cyklobusy, přepravují turisty i cykloturisty 
s koly (jízdní řád najdete na www.krkonose.eu).

Podrobné informace o provozu cy-
klobusů a další tipy na cyklovýlety 
získáte na www.krkonose.eu nebo 
v mobilní aplikaci Krkonoš.

Turystyka rowerowa zach

Depnij na pedały – szczęśliwej podróży 

Karkonoskie cyklobusy
Od maja do września po Karkonoszach kursują cyklobusy, 
które wożą turystów i rowerzystów z rowerami (rozkłady 
jazdy znajdziemy na www.krkonose.eu).
Szczegółowe informacje o kursach cyklobusów 
oraz pomysły na wycieczki rowerowe znaleźć 
można na www.krkonose.eu albo w aplikacji 
mobilnej Karkonoszy.

nim nabrać wody. Przejeżdżamy pod kolejką 
linową Kunčicka lanovka (najdłuższa 
w Europie Środkowej kolejka linowa 

i jedziemy dalej do wsi 
Prostřední Lánov. Do 
Vrchlabí wracamy nową 

7. Ogród przyklasztorny we Vrchlabí oraz 7. Ogród przyklasztorny we Vrchlabí oraz 

Wycieczkę zaczniemy odwiedzinami w ogrodzie przy byłym klasztorze 
augustianów we Vrchlabí, gdzie obejrzeć możemy nowo otwartą stałą 
wystawą geologiczną, pomologiczną i botaniczną. Po zwiedzaniu 
jedziemy w kierunku dworca kolejowego, gdzie zaczyna się szlak 
rowerowy Łaby – Labská cyklotrasa nr 2. Można nim dojechać 
do Hradca Králové i dalej do Niemiec, gdzie Łaba uchodzi do do Hradca Králové i dalej do Niemiec, gdzie Łaba uchodzi do 
Morza Północnego. My jednak jedziemy tylko do Hostinnégo, gdzie 
odwiedzimy klasztor franciszkanów i Galerię Sztuki Antycznej 
(Galerie antického umění). Następnie jedziemy szlakiem nr 4298 
do Fořtu. Jest to byłe uzdrowisko na bazie wody mineralnej, które 
przestało istnieć w 1922 r. Źródło jednak ciągle istnieje, można w 

7. Ogród przyklasztorny we Vrchlabí oraz 

Wycieczkę zaczniemy odwiedzinami w ogrodzie przy byłym klasztorze 
augustianów we Vrchlabí, gdzie obejrzeć możemy nowo otwartą stałą 
wystawą geologiczną, pomologiczną i botaniczną. Po zwiedzaniu 
jedziemy w kierunku dworca kolejowego, gdzie zaczyna się szlak 
rowerowy Łaby – Labská cyklotrasa nr 2. Można nim dojechać 
do Hradca Králové i dalej do Niemiec, gdzie Łaba uchodzi do do Hradca Králové i dalej do Niemiec, gdzie Łaba uchodzi do 
Morza Północnego. My jednak jedziemy tylko do Hostinnégo, gdzie 
odwiedzimy klasztor franciszkanów i Galerię Sztuki Antycznej 

které zanikly v roce 1922, pramen tu však dál vytéká 
z útrob země a je k dispozici všem kolemjdoucím). 

Podjedete Kunčickou lanovku (nejdelší středo-
evropská lanovka, která vozí vápenec z Černé-

ho Dolu do Kunčic nad 
a pokračujete do Prostřed-

ního Lánova. Na cestu 
do Vrchlabí použijete 

novou cyklostezku, 

ruje hlavní 
silnici.

Ze Szpindlerowego Młyna przez Benecko do Vrchlabí (19 km)



• Cykloturistické značení v polských Krkonoších
• oznakowanie rowerowe w polskich 
   Karkonoszach

• Cykloturistické značení na Žacléřsku
• oznakowanie rowerowe na Ziemi Žacléřskiej

• Dřevěné gravírované značení KRNAP 
  a žluté značení KRNAP
• drewniane rzeźbione znaki czeskiego 
  Karkonoskiego Parku Narodowego KRNAP

• Silniční značení podle metodiky KČT
• oznakowanie szosowe zgodne z metodologią 
  Klubu Czeskich Turystów KČT

Značení cyklotras
Oznakowanie szlaków rowerowych

• Pásové značení podle metodiky KČT
• oznakowanie paskowe zgodne z metodologią 
  Klubu Czeskich Turystów KČT

• Cykloturistické značení, se kterým se v Krkonoších potkáte, má několik podob. 
  Pro Vaši lepší orientaci je představujeme:

• W Karkonoszach i na ich przedgórzu występuje kilka typów oznakowania 
  rowerowego. Dla lepszej orientacji przedstawiamy:

Regionální turistické informační centrum Krkonoše
543 01 Vrchlabí, Krkonošská 8
Tel./Fax: +420 499 405 744, E-mail: info@krkonose.eu
www.krkonose.eu
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Cykloturistika 
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Turystyka rowerowa 
w Karkonoszach


