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KRKONOŠE 
• Nejvyšší pohoří v České republice. 

• Od roku 1963 národní park (KRNAP) – nejstarší v ČR. 

• Pohoří je velmi intenzivně turisticky využívané, zejména v zimě. 

• V Krkonoších pramení řeky Labe a Úpa. 

• Útočiště celé řady endemických druhů rostlin i živočichů. 

• Strážným duchem Krkonoš je jistý Krakonoš, Němci mu říkali Rübezahl. 

 



Labská louka  
• Náhorní plošina s porosty 

kosodřeviny a rašeliništi.  

• Prameniště Labe a Mumlavy. 

• V zimě zde bývají až tři metry 

sněhu. 



Obří důl 
• Údolí ledovcového 

původu mezi Pecí pod 

Sněžkou a Sněžkou. 

• V minulosti těžba 

železa a mědi. 

• Ledovcové morény. 

 

Labský důl 
• Ledovcové údolí pod 

Labským vodopádem. 

• Vedla tudy první  tzv. 

Harrachova turistická 

stezka. 



Sněžka (1602 m.n.m.) 
• Nejvyšší hora České republiky, vrcholem prochází hranice s Polskem. 

• Na hoře najdeme polskou boudu, českou poštovnu a kapli sv. Vavřince z 

roku 1665. 

• V minulosti stála na vrcholu také česká bouda a meteorologická stanice. 

• Každý rok sem vystoupá Václav Klaus. 



Horské boudy  
• Původně měly účel hospodářský – sloužily ke skladování sena a k 

ustájení dobytka. 

• Až v 19. století začínají být využívány k ubytování turistů a začínají se 

stavět nové, již jako horské chaty. 

Luční bouda zde stojí již od 17. století. Současná podoba pochází z 2.                       

       svět. války.  

       Součástí boudy je i 

       pekárna a pivovar. 

       Celková kapacita je 

       150 lůžek. 



Labská bouda 

• Kontroverze vzbuzující 

bouda pracuje v 

minimálním režimu a 

uvažuje se o její 

demolici. 

Petrova bouda 



Harrachov 
• Hlavní turistické centrum 

západních Krkonoš. 

• Skokanské můstky, včetně 

můstku mamutího pro lety 

na lyžích. 

• Sklárna Novosad je nejdéle 

fungující sklárnou v Evropě. 



Špindlerův mlýn 
• Velmi vyhledávané středisko, 

kde si dává sraz česká 

smetánka, jakýsi český Davos. 

• Místní sjezdovky poskytují 

nejkvalitnější služby z celých 

Krkonoš. 



Pec pod Sněžkou 
• Horské středisko s dominantou hotelu Horizont. 

• V minulosti těžba mědi. 

• Z místní části Růžový Důl vede lanovka na Sněžku. 

 



Janské Lázně 
• Lázeňské městečko se rozkládá na 

úpatí Černé hory, na níž vede lanovka. 

• Dětské lázně – léčba pohybového 

ústrojí.  

• Sáňkařská dráha z Černé hory. 

• Centrem lázeňského života je 

kolonáda. 



Rázovití horalé 



Ponikelské ozdoby 
jsou regionálním 

produktem, vyráběným 

tradiční metodou firmou 

Rautis v Poniklé.  



ZDROJE: 

http://itras.cz/krkonose/galerie/4231/ 

http://www.vrcholkyhor.cz/trasy/mezi-prameny-labe.html 

http://www.cestykrajem.cz/katalog/dle-lokalit/objekty/labsky-dul/ 

http://www.hotel-sedy-vlk.cz/ 

http://www.viafabrilis.eu/cz/places/harrachov_novosad 

http://www.spmlyn.com/html/cz/Restaurace-a-bary/Restaurace 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Spindlersmuehle.JPG 

http://www.pragap.com/en/spas/janske-lazne/ 

http://www.horydoly.cz/turiste/neslychana-vec-na-lucni-boude.html 

http://hradec.idnes.cz/majitel-prodal-labskou-boudu-dia-/hradec-

zpravy.aspx?c=A121105_181634_hradec-zpravy_js 

http://www.rautis.cz/cz/ozdoby/ozdoby-v-soucasnosti/ 

 


