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Krkonoše jsou hory pohádkového vládce 
Krakonoše. Místní lidé ho mají za vlídného 
šedovousého starce, jenž dohlíží na spra-
vedlnost v podhůří. Zároveň ovšem vládne 
vichřicím, sněhovým bouřím a krupobitím. 
Nebývalo tomu tak vždy. Rýbrcoul byl 
ještě před sto lety nevyzpytatelný a často 
zlý pán. Vládl nad životy svých poddaných 
schovaných v bídných chaloupkách na úbo-
čích hor. Bořil, ničil, zapaloval a nechával 
hladovět.

Nejdrsnější hory mezi Alpami a Skandinávií 
jsou cílem tisíců lidí v létě a milionů v zimě. 
Nejvíce ze svých krás odhalí těm, kteří ne-
váhají nazout pohorky nebo běžky a vyrazí 
na hřebeny. Nejkrásnější jsou v okamžicích, 
kdy hřebeny ozařuje slunce, ale v údolích 
leží mlha, ze které vykukují jen špičky turis-
tických rozhleden na okolních kopcích. 

Vysoko na horských loukách lákají k ná-
vštěvě tzv. boudy, horské chaty, které zde 
stojí už stovky let. Dá se v nich dobře najíst, 
přespat nebo jen na chvíli schovat před deš-
těm. Neváhejte a užijte si zdejší přírodu! Ur-
čitě nebudete litovat – stejně jako kolektiv 

autorů tohoto netradičního outdoorového 
průvodce. Budeme rádi, když se necháte 
inspirovat právě k tomu, co vás nejvíce baví. 
Potěší nás samozřejmě, pokud v průvodci 
najdete i něco jiného, co vás osloví a při-
nutí poznat Krkonoše z jiných stránek než 
obvykle.

Jakub Turek

NEJVYŠŠÍ HORY MEZI ALPAMI A SKANDINÁVIÍ  
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Co byste v Krkonoších neměli vynechat? Přece Sněžku! Ale kromě ní také dalších šest 
míst, kde by měla noha každého správného turisty zanechat svůj otisk.

Sněžka
Nejvyšší české hora Sněžka (1602 m n. m.) je symbolem všech českých hor. Převyšuje 
své okolí o dobrých dvě stě metrů a poskytuje dokonalý kruhový rozhled. Několikahodino-
vá pěší túra za dalekými rozhledy se za jasných dní vyplatí. Pohodlnější turisté mohou vyjet 
až na vrchol lanovkou z obce Pec pod Sněžkou. 

Žalý
Prastará kamenná rozhledna stojí za návštěvu, přehlédnete z ní téměř celý hřeben Krko-
noš. 

Pramen Labe
Vysoko v horách, a přesto lehce dostupná studánka, je hojně navštěvovaným začátkem 
evropského veletoku. 

Špindlerův Mlýn
Sportovní centrum Krkonoš je místo, kde se jezdí na horském kole, splouvá se divoká 
voda na raftu anebo se zde jezdí na jedné z nejdelších letních bobových drah. Kdo má 
raději sportování pod střechou, najde tu tenisové kurty, bowlingové a kuželkářské dráhy 
či plavecké bazény.

Zámek Vrchlabí
Starobylé horské městečko nabízí vše, co od něj návštěvníci očekávají. Zachovalé dřevené 
domy a gotický kostel na náměstí, renesanční zámek a barokní augustiniánský klášter.

Obří důl
Divoké strmé údolí, vodopády a nad nimi vysokohorské rašeliniště vytvářejí nejdivočejší 
kout krkonošské přírody. 

Harrachov
Nejstarší sklárna v Evropě existuje v podhorském městečku už 300 let. Návštěvníci pro-
cházejí mezi skláři, kteří před jejich očima v historických pecích vyfukují z horké hmoty 
sklenice nebo brousí pomocí vodního mlýna mohutné skleněné vázy. 

KRKONOŠSKÁ HITPARÁDA
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SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDING

Býval to postrach lyžařů a stále zůstává jed-
nou z nejprudších a nejtěžších tratí v Čes-
ku. Řeč je o černé sjezdovce z Čertovy hory 
nad Harrachovem.

Sedačkovou lanovkou se necháte vyvézt 
z Rýžoviště na „Čerťák“ do tisícimetrové 
nadmořské výšky. O víkendech často vysto-
jíte více než půlhodinovou frontu, ale ani ve 
všední dny nemůžete čekat, že pojedete na-
horu hned. Harrachov je zkrátka populární 
zimní středisko.

Stále dolů
Nahoře je trochu zmatek v několika smě-
rech – na kterou sjezdovku se vydat. Vy 
zamíříte doprava na černou. Prvních pár 

desítek metrů nenaznačuje, co za okamžik 
přijde. Najednou se svah ostře sklopí, vy ani 
nemáte čas zvednout od sněhu oči a podí-
vat se na krásné výhledy do údolí. Už jste 
v tom až po uši. Pod vámi se otevře kilometr 

Nejprudší „padák“ v Harrachově 1
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„padáku“ bez jediné zatáčky. Asi vás v tu 
chvíli nebude zajímat, že tento rovný úsek 
sjezdovky má převýšení 250 m z celkových 
300 m, kterými celá sjezdovka disponuje. 
Jestli chcete udržet aspoň trochu „fazónu“ 
a nohy u sebe v dobrém lyžařském postoji, 
budete se muset hodně snažit! Sjezdovka 
je tak prudká, že se dříve neupravovala té-
měř vůbec, dnes ji sice rolby projíždějí, ale 
během pár hodin se na ní stejně udělají 
boule. V čerstvém měkkém sněhu nebo 
mokrém firnu se kolem poledne mohou 
vytvořit až metrové hrby, mezi kterými je 
nutné kličkovat. 

Kde zůstal styl?
Kde zůstala skvělá technika, elegantní styl 
jízdy a dandyovská ležérnost na lyžích či 
snowboardu? V tak prudkém terénu jste 
je odhodili na vrcholu a bojujete s gravita-
cí, která vás chce strhnout k zemi. (Stejné 
pocity zažívají rekreační lyžaři na všech 
vyhlášených „padácích“, jako je např. Hah-
nenkamm v Kitzbühelu, Face ve Val d´Isé-
re nebo rychlostní sjezdovka v Les Arcs.) 
Lyžařskou čest seberete v první a zároveň 
poslední zatáčce černé trati, kde se strmost 
sníží. Závěrečný buben vám už připadá jako 
cvičná sjezdovka pro děti. Většina lyžařů si 


