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Pec pod SněžkouPec pod Sněžkou je malebným 

horským městem v údolí řeky Úpy 

pod nejvyšší českou horou Sněžkou  

a významným turistickým  

a sportovním střediskem. 

Město se skládá ze dvou částí — Pece pod Sněžkou 

a Velké Úpy, žije zde trvale přes 600 obyvatel. 

Většina z nich pracuje ve službách spojených  

s turistickým ruchem a společně usilují o to, aby 

se lidé do Pece rádi vraceli. Ať už kvůli Sněžce, 

krkonošskému kyselu, s rodinou, s přáteli nebo 

klidně načerpávat horskou sílu sami.

Po celý rok proto do horského města v srdci Krko-

nošského národního parku přijíždějí návštěvní-

ci z celé České republiky i zahraničí. Výhledy ze 

Sněžky, z rozhledny na Hnědém vrchu, z Liščí 

hory nebo z hřebenů patří mezi zážitky, kvůli kte-

rým lidé Pec často a rádi navštěvují. Krkonošská 

panoramata ale můžete pozorovat také na pro-

cházce Pecí cestou ze sauny, z restaurace nebo 

z baru. Každý si najde svůj způsob, jak si Pec 

pod Sněžkou užít 365 dní v roce. Pro milovníky 

pohybu má Pec pestrou škálu možností: v zimě 

jezdí návštěvníci zejména do jednoho z největších 

lyžařských středisek, v letní sezóně jsou tradičně 

největšími lákadly horská turistika, horský běh a 

cykloturistika. Během celého roku návštěvníci 

jezdí za jedinečnou horskou atmosférou, krko-

nošskou kuchyní a neopakovatelnými zážitky. 

Mezi oblíbené krkonošské tradice patří Pouť sv. 

Vavřince (10. srpna) nebo Krakonošův guláš, kdy 

mezi sebou kuchaři soupeří o ten nejvoňavější a 

nejchutnější recept. Přijďte také ohodnotit vašeho 

favorita! 

horské město v pohybu
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Praktické informace

Informační centra

Informační centrum Veselý výlet

Pec pod Sněžkou 196
Web: www.veselyvylet.cz
Telefon: +420 499 736 130,
E-mail: info@veselyvylet.cz

Informační centrum Turista

Pec pod Sněžkou 337
Web: www.turistapec.cz
Telefon: +420 499 736 280
E-mail: turista@turistapec.cz

Informační středisko KRNAP

Pec pod Sněžkou 172
Web: www.krnap.cz/ic-pec-pod-snezkou
Telefon: +420 499 896 213
E-mail: icpec@krnap.cz

Lanové dráhy a lyžařské areály

Lanová dráha Sněžka

Pec pod Sněžkou 230
Telefon: +420 499 405 531, +420 499 405 522
www.snezkalanovka.cz

skiareál Pec pod Sněžkou

Telefon.: +420 840 888 229
E-mail: skiresort@skiresort.cz
www.skiresort.cz

skiareál Velká Úpa

Velká Úpa 143 
Telefon: +420 840 888 229
E-mail: skiresort@skiresort.cz
www.skiresort.cz

Veřejné služby

Bankomaty

ČSOB, budova Městského úřadu, Pec pod Sněžkou čp. 230

Česká spořitelna, Penzion RELAX, Pec pod Sněžkou  
– Velká Úpa čp. 140

Česká spořitelna, Hotel Hradec, Pec pod Sněžkou čp. 137

Euronet, KlonDike music club, Pec pod Sněžkou čp. 139

Euronet, Café Promenáda, U Přehrady 302

KB, budova Lékařského domuPec pod Sněžkou čp. 320

Moneta, Hotel Krokus, Pec pod Sněžkou čp. 189

Unicredit Bank, Pec pod Sněžkou čp. 355

Praktický lékař, Horní Maršov, Tř. Josefa II. 239        
+420 603 484 020

po, út, čt                      8.00–11.00
st                    14.00–16.00

Chirurgická ambulance, Pec pod Sněžkou 319  
+420 499 329 346                         zimní sezona

Zubní ordinace, Pec pod Sněžkou 315, +420 603 413 113

Horská služba      +420 499 896 233, +420 602 448 444

Policie ČR                                            +420 974 539 721

Městský úřad             +420 499 896 215

Česká pošta

Pec pod Sněžkou, č.p. 197, +420 499 896 283 
po, st            10.00–12.00, 13.00–18.00 
út, čt, pá             8.00–12.00, 13.00–16.00

Poštovna na Sněžce 1602 m
Po - Pá 8:00 - 16:00, info@postovnasnezka.cz

Taxi - SkiTaxi

Pec pod Sněžkou:
TAXI-TRANSPORT PEC centrála, +420 774 120 014

Velká Úpa:
Transport Motoquad, +420 736 101 506
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Slevy  
pro držitele  
Karty hosta!



Pec pod SněžkouPec pod Sněžkou
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Mapa Velká Úpa

Velká ÚpaVelká Úpa
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Vycházkové stezky  
a turistické trasy  
v okolí 

Z Pece můžete vyrazit na kratší procházku 

i na vícedenní túry. Vycházkové trasy 

Okolo Pece, Zelený potok nebo Vlčí jáma 

jsou skvělým tipem pro nenáročnou 

procházku po nejhezčích místech 

nedaleko centra, nebo pro krátký běh. 

Vycházková trasa 

Okolo Pece

Centrum Pece pod Sněžkou – Velká pláň – 
Chaloupky – Malá pláň – centrum Pece pod 
Sněžkou (cca 5 km)

Začátek vycházky najdete na ná-

městí u Hospody na Peci. Po-

vedou vás dřevěné směrovky  

„Okolo Pece“ a těšit se můžete na 

jedinečné výhledy z obnovených 

lesních pěšin a romantických 

zákoutí. Cestou si můžete na 

informačních panelech přečíst 

nejrůznější informace o historii 

horského města. Krátké čtyřjazyčné texty 

přibližují založení někdejší hornické a dřevařské 

osady, vznik pošty, školy, lesní správy, vodárny pro celé město 

i výjimečnost zdejších horských luk. 

Nejoblíbenějším místem je poseze-

ní u sloupové kapličky se sochou 

poutníka u luční enklávy Chaloupky, 

nejklidnější je pak vyhlídka u Kamo-

ru ještě před luční enklávou Hnědý 

vrch s obnovenou kaplí svaté Bar-

bory.

Okruh nebo jeho části jsou vhodné  

i ke kratším procházkám seniorů, 

během cesty je zde možnost od-

počinku na lavičkách. Pokud se vám 

ale ani v závěru vycházky nebude 

chtít domů, můžete si okruh pro-

dloužit napojením na trasy Vlčí jáma 

a Zelený důl.
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Vycházková trasa 

Zelený potok

Parkoviště Zelený potok – Zelený důl – Jelení 
Louky – Chaloupky – Velká pláň – centrum Pece 
pod Sněžkou (cca 8 km)

U parkoviště Zelený potok začí-

ná směrovkami značená vy-

cházková trasa údolím kolem 

Zeleného potoka s několika 

malými vodopády a kaskáda-

mi. Cesta vede po lesní pěšině. 

Po dvou a půl kilometrech se 

údolí rozšiřuje, protože tu vyso-

kohorský ledovec před desítkami tisíc 

let vyhloubil široký ledovcový kar. V 16. století 

zde byla založena luční enkláva Jelení louky a ve stejnojmen-

ném hostinci s tradicí založenou již v roce 

1731 se můžete občerstvit i dnes.

K návratu do Pece pod Sněžkou je 

dobré využít asfaltovou cestu. Ta je 

rovněž značena z Velké pláně a přes 

Chaloupky po červené turistic-

ké značce, a protože má příjemný 

mírný spád, stala se oblíbenou 

zejména rodiči s dětmi 

a kočárky.

Vycházková trasa 

Vlčí jáma

Centrum Pece pod Sněžkou – Sjezdovka Javor 
- Vysoký svah – Zahrádky – Hnědý Vrch –  
Centrum Pece pod Sněžkou (cca 8 km)

Tato značená trasa s informační-

mi panely byla pojmenována 

podle malého, ale dokonale 

vymodelovaného ledovcové-

ho karu Vlčí jáma a zavede 

vás do oblasti lyžařských sjez-

dovek. Z náměstí se vydáte po 

hlavní ulici, kde se nachází již 

první informační panely o historii dří-

ve hornické a dřevařské osady. Další zastávky 

připomínají založení Horské služby, osudy jednotlivých chalup 

a upozorňují na mnoho přírodních zajímavostí. 

Trasu pohodlně projdete za tři hodiny a rozhodně si cestou 

prohlédněte obnovenou kapli svaté Barbory na Hnědém vr-

chu, která ukrývá fresky s výjevy mučednického života této 

patronky horníků.

Jelení loukyJelení louky

ChaloupkyChaloupky
Velká pláňVelká pláň

Zelený potok

PecPec  
pod Sněžkoupod Sněžkou

PecPec  
pod Sněžkoupod Sněžkou

JavorJavor

ZahrádkyZahrádky

BraunbergBraunberg

Vlčí jáma
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Vycházková trasa 

Ke Krakonošově
zpovědnici
z Pece do Úpy po Staré cestě

Pec pod Sněžkou - Stará cesta do Velké Úpy -  
Dětské hřiště Velká Úpa (cca 2 km)

Od července 2014 je v Peci pod Sněžkou 

nová, unikátní vycházková trasa pro 

děti i dospělé - Putování ke Krako-

nošově zpovědnici. Krakonošova 

zpovědnice se nachází v býva-

lé kapličce u Staré cesty spojující 

centrum Velké Úpy a centrum Pece 

pod Sněžkou. Do zpovědnice patří 

všechna tajná dětská přání a hříšky.

Aby děti putování bavilo, bylo vyrobeno 8 herních  

zastavení a rozmístěno podél Staré cesty a v centru 

Velké Úpy.

Zastavení         u Penzionu ALENA - Piškvorky

Zastavení         pod penzionem U Pašáka - pro malé poplety

Zastavení         u potůčku - žabí bludiště

Zastavení         u lesa - hlavolam - zasazování klíčů

Zastavení         Krakonošova zpovědnice v kapličce

Zastavení         u mostu ve Velké Úpě - sportovní soutěž

Zastavení         pod lanovou dráhou Portášky - námořní bitva           

Zastavení         na dětském hřišti ve Velké Úpě - Hlavolam

Jednotlivá zastavení od sebe dělí průměrně 200 metrů.  

Až budete hledat ideální procházku i s kočárkem, odrážedlem  

či na kole pro děti, vyražte ke Krakonošově zpovědnici!

1

2

3

4

5

6

7

8

Lodě
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Turistické trasy od 3 km výše můžete 

kombinovat s vycházkovými trasami, 

využít lanovek nebo trasy prodloužit 

prostřednictvím následujících tipů 

(seřazeny jsou podle své délky). Po 

výstupu na hřebeny nemusíte hned 

spěchat dolů. Využijte horské chaty 

na hřebenech Krkonoš, přenocujte 

a vychutnejte si pravou horskou snídani. 

Turistické  
trasy

17



Turistická trasa 

Údolím Šramlu

Velká Úpa - cca 200 m nad Velkou Úpou  
směrem do Pece pod Sněžkou vpravo - zpět 
po stejné trase do Velké Úpy nebo do Pece pod 
Sněžkou (cca 3 km)

Trasa začíná na hlavní silnici mezi 

Velkou Úpou a Pecí pod Sněž-

kou. První ukazatel nalezne-

me u odbočky na pravé straně 

silnice směrem do Pece, kde 

cesta začíná nejprve úzkou 

stezkou vzhůru. Dále pokra-

čujeme štětovanou cestou, 

obnovenu v roce 2002, která je pro 

pohodlnou chůzi pokryta hlínou. Nenech-

te si ujít překrásné výhledy spolu s nedotčenou krkonošskou 

přírodou a vydejte se objevovat méně známé kouty Pece pod 

Sněžkou a Velké Úpy. 

PecPec  
pod Sněžkoupod Sněžkou

Velká ÚpaVelká Úpa

Údolím Šramlu

Portášovy  Portášovy  
boudyboudy

Tip pro děti: 
Údolím Šramlu se můžete  

napojit na novou dětskou 

stezku Putování ke Krakono-

šově zpovědnici a navštívit 

Louku smyslů s dětským 

hřištěm. Nesmíte minout 

nedalekou Emminu vyhlídku 

hned pod hřištěm. 
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Turistická trasa 

Na Výsluní

Pec pod Sněžkou - Šraml - Velká Úpa - Pec pod 
Sněžkou (cca 4 km) 

Trasa má svůj počátek v Peci pod Sněž-

kou na křižovatce. Odtud za ho-

telem Máj pokračuje cesta po 

jižní stráni nahoru, vede kolem 

penzionu Irena a pokračujete 

po cestě dál (nemá turistic-

kou značku) nahoru lesem až 

k rozcestníku známému jako 

„Šraml“. Zde je odpočívadlo a 

informační tabule vás seznámí s histo-

rií místa. Od Šramlu se dáte po žluté dolů a 

po necelém kilometru odbočíte doleva na cestu k chatě Po-

mněnka na Zadní Výsluní. Zde se před vámi otevře celé nád-

herné údolí Velké Úpy s lanovkou na Portášky uprostřed. Po 

silničce, která zde nemá turistické označení, budete pokračo-

vat dolů do Velké Úpy.

Zpět do Pece pod Sněžkou vás dovede modrá stezka -  

takzvaná horní cesta mezi Úpou a Pecí. Za zhlédnutí stojí  

známá úpská líheň pstruhů. Modrá vede po železném mostě 

přes řeku Úpu a pak pokračuje vpravo nahoru kolem pensionu 

Marienka. Z Úpy je to do Pece už jenom 1,5 km.

Velká ÚpaVelká Úpa
PecPec  
pod Sněžkoupod Sněžkou

ŠramlŠraml

 Výsluní
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Turistická trasa 

Obřím dolem  
podél řeky Úpy

Parkoviště U kapličky – po modré – Bouda  
v Obřím dole – Kaplička v Obřím dole – zpět po 
stejné trase (cca 6 km tam i zpět)

Krásná procházka kolem řeky 

Úpy po modré turistické 

značce je nejen začátkem 

náročného výstupu na Sněž-

ku, ale může se stát i samo-

statným výletem především 

pro rodiny s dětmi a kočárky. 

Toto mohutné horské údolí ledov-

cového původu s morénami, kary, vo-

dopády a lavinovými svahy je chráněnou přírodní rezervací  

s cennou flórou. Na konci asfaltové cesty dorazíte ke kap-

ličce v Obřím dole, která zde upomíná na tragickou událost  

z roku 1897, kdy z nedalekého svahu sjely zemní laviny (mury) 

a smetly dvě usedlosti. O život přišlo sedm horalů. 

Cesta je dobře dostupná po asfaltovém povrchu a díky  

oblíbeným chatám v Obřím dole a Pod 

Sněžkou máte o svačinu postaráno.

PecPec  
pod Sněžkoupod Sněžkou

Obří důlObří důl

Obřím dolem
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Turistická trasa 

Javořím dolem  
na Černou horu

Pec pod Sněžkou - Velká Úpa - Vlašské boudy - 
Černohorské rašeliniště - Černá hora - Slatinná 
stráň - Pec pod Sněžkou (cca 15 km)

Začínáme na modré turistické znač-

ce vedoucí z Pece pod Sněžkou 

po pravém břehu Úpy souběžně 

s hlavní silnicí do Velké Úpy. Po 

dvaceti minutách nás tato mod-

rá dovede k Javořímu mlýnu ve 

Velké Úpě, kde zahneme dopra-

va nahoru a stoupáme po zelené 

turistické značce až k Červenokostelecké 

boudě, odkud pokračujeme zase po modré turistické znač-

ce až k rozcestníku u Thámovým bud. Odtud opět po zelené 

až k Vlašským boudám. Dále pokračujeme po žluté turistic-

ké značce k Pěticestí a pak dál, až dorazíme k hranicím Čer-

nohorského rašeliniště. Vydejte se doleva přes rašeliniště až 

k Pardubickým boudám na JZ úpatí Černé a Světlé hory. 

Odtud jsou úžasné výhledy, obzvlášť na Pec 

pod Sněžkou, na obec Mladé Buky 

a město Trutnov. Po zelené a pak 

modré značce dojde-

te za 15 minut k  Černé 

boudě na úbočí Černé 

hory. Červená turistická 

značka nás zavede až ke 

Kolínské boudě. Hned 

kolem Kolínské odboču-

je doprava žlutá stezka, 

která nás dovede až do 

Pece.

 

 

 

 

PecPec  
pod Sněžkoupod Sněžkou

ČervenokosteleckáČervenokostelecká
boudabouda

Vlašské Vlašské 
boudyboudy

ThámovyThámovy
boudyboudyKolínskáKolínská

boudabouda
Javoří důlJavoří důl
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Turistická trasa 

K lesnímu hrádku 
Aichelburg

Temný Důl – Aichelburg – Vlašské boudy – 
Velká Úpa – Centrum Pece pod Sněžkou / nebo  
obráceně (cca 8 km)

Lesní hrádek Aichelburg  sto-

jí uprostřed lesů na úbočí Světlé 

hory. Z Temného dolu k němu 

vedou tradiční chodníky využíva-

né v minulosti ke svážení dřeva na 

saních rohačkách. Lesní hrádek 

vznikl v roce 1861 jako památník 

osvíceného majitele panství Bertholda 

Aichelburga. Uvnitř obnovené hradní síně najdete jeho do-

chovanou bustu, ale také vchod do vyhlídkové věže a další 

zajímavosti. 

V informačním centru Veselý výlet v Peci pod Sněžkou nebo 

v Temném dole si můžete za poplatek vypůjčit klíče a lesní 

hrádek si sami odemknout. V mapě i v terénu dobře značená 

vycházková trasa vede jak z Temného Dolu do Velké Úpy, tak i 

obráceně. Na zajímavá místa a události upozorňují informač-

ní panely se čtyřjazyčným textem. Projdete smíšeným lesem 

přes Aichelburg, kolem luční enklávy 

Velké Tippeltovy boudy se sou-

borem původní lidové 

architektury a 

přes Vlaš-

ské boudy 

do Velké 

Úpy.

Turistická trasa 

Modrý důl

Pec pod Sněžkou - Modrý důl - Richtrovy boudy 
- Pec pod Sněžkou (cca 10 km)

Do Modrého dolu vedou dvě cesty. 

Z centra Pece vyrazíme směrem 

do Obřího dolu a hned za par-

kovištěm U kapličky a přehradou 

v Bukovém údolí odbočíme vle-

vo po červené turistické značce 

na Milíře a dál do Modrého dolu. 

Asfaltová cesta zde prudce stoupá, na 

konci nás však čeká překrásné horské údo-

lí s  několika původními chalupami, které jsou zapsány jako 

chráněný soubor původní horské architektury. Druhou mož-

ností je pokračovat po modré turistické značce do Obřího 

dolu. Za Boudou v Obřím dole se na rozcestí vydáme po žluté 

přes most směrem na Modrý důl (asi 1,5 km). Je to kouzelné 

tiché místo pod masivem Luční a Studniční hory. Pokračujeme 

k rozcestníku (ke kterému bychom došli i od odbočky u pře-

hrady) a dál se vydáme vzhůru po červené „Železné stezce“. 

Při stoupání nás čeká krásný pohled na Modrý důl, Studniční 

horu a Sněžku. U Richtrových bud vyrazíme po zelené turi-

stické značce dolů do Pece pod Sněžkou. Pokud se chcete 

vyhnout klesání po asfaltové silnici, odbočte 

po cestě na červenou. Bude to sice 

hodně prudké klesání, ale 

pak vás čeká odměna  

v podobě procházky 

nádherným údolím 

Zeleného potoka. 

 

 

PecPec  
pod Sněžkopod Sněžkouu

ChaloupkyChaloupky
Zelený důlZelený důl

Jelení  Jelení  
BoudyBoudy

RichtrovyRichtrovy
boudyboudy

Modrý důlModrý důl

Obří důlObří důl

Modrý důlModrý důl

PecPec  
pod Sněžkoupod Sněžkou

Velká ÚpaVelká Úpa

Vlašské boudyVlašské boudy

Velké Tippeltovy Velké Tippeltovy 
boudyboudy

Temný  Temný  
důldůl

Pec - AichelburgPec - Aichelburg
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Turistická trasa 

Slatinná stráň

Pec pod Sněžkou – Slatinná stráň – Kolínská 
bouda – Pec pod Sněžkou (cca 12 km)

Vyrazíme z křižovatky na začátku Pece 

po mostě kolem hotelu Corso. 

Hned za mostem se vydáme na-

horu po cestičce kolmo vzhůru do 

stráně a po 100 metrech protne-

me cestu. My se ovšem musíme 

držet žluté značky, která pokraču-

je vzhůru. Stoupání po chvíli poleví, 

po cca 200 m přejdeme potůček a pokra-

čujeme do kopce až na asfaltovou silnici, která nás zavede ko-

lem Javorských bud až na Vébrovy boudy. Čeká nás poslední 

malé stoupání na Slatinnou stráň a napravo se objeví nádherné 

panorama se Sněžkou, Studniční a Luční horou. Zde se může-

te rozhodnout, zda jít dále po žluté ke Kolínské boudě a pak 

na Pražskou, což je asi jen o 0,5 km delší než jít přímo. Právě 

u Kolínské boudy vás kromě unikátní malé ZOO čeká pohled 

na jedno z nejkrásnějších panoramat Krkonoš. Lučiny, jak se 

toto místo nazývá, sloužily pro chov panského dobytka. Zpát-

ky do Pece se můžeme vydat po žluté turi-

stické značce kolem Husovy boudy 

a dál po modré až dolů do 

centra města. Od Lučin 

se však můžete vydat 

ještě dále po červené 

turistické značce až k 

ekofarmě Lesní bou-

da (cca 2,5 km). Zpět 

do Pece se pak dosta-

nete po žluté turistic-

ké značce. 

PecPec  
pod Sněžkoupod Sněžkou

LesníLesní
boudabouda

PražskáPražská
boudabouda

KolínskáKolínská
boudabouda

VébrovyVébrovy
boudyboudy

JavorskéJavorské
boudyboudy

Slatinná stráňSlatinná stráň
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Turistická trasa 

Malý Staw

Pec pod Sněžkou - Sněžka - Malý Staw - Obří důl 
- Pec pod Sněžkou (cca 20 km)

Malý Staw je ledovcové jezero na 

polské straně Krkonoš, jen 1,5 

hodiny cesty od Sněžky.

Cesta k Malému a Velkému Sta-

wu je poměrně náročná kvůli 

převýšení a pro někoho nepo-

hodlné kamenné cestě na posl-

ské straně, a proto doporučujeme 

vyjet až na Sněžku lanovkou. Zdatnější 

turisté se mohou nechat dovézt jen na Růžovou 

horu a na Sněžku si vyšlápnout pěšky.

Po cestě česko-polského přátelství sejdete ke Slezské boudě 

a odtud tůra po modré pokračuje na Polské straně Krkonoš.

Modré značení vás zavede až k boudě „Strzecha Akademicka“ 

- a zde pozor! Modrá zde pokračuje těsně kolem boudy,

ale nepokračuje po silnici, proto zde doporučujeme sledovat 

značky. Za pár minut jste již u Malého Sta-

wu. Cesta pokračuje podél Stawu, 

pak asi kilometr překrásným 

údolím a napojuje se 

na silnici. Po ní se 

vydáte nahoru a 

dovede vás zpět 

na vrcholky a ke 

Slezské boudě.

PecPec  
pod Sněžkoupod Sněžkou

Obří důlObří důl

Luční boudaLuční bouda

MalýStawMalýStaw
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Využijte k výletům  
lanovou dráhu

Využít můžete nejen lanovky na Sněžku, 

ale také ty na Hnědý vrch nebo Portášky. 

Horní stanice těchto lanovek jsou skvělým 

výchozím místem. S využitím lanovky snadno 

překonáte značné převýšení, a zůstane vám 

ještě dostatek sil na výlety po značených 

turistických trasách.

Hnědý vrch: Z horní stanice lanov-

ky Hnědý vrch se můžete vydat na Liščí 

horu, Zadní Rennerovky a Klínové 

Boudy, nebo přes Lučiny až na Čer-

nou horu. Pro výlet s kočárkem vy-

užijte jednu z mnoha asfaltových cest 

vedoucích zpět do Pece pod Sněžkou. 

Portášky: Po výjezdu lanovkou na 

Portášky můžete zvolit cestu přes Rů-

žovou horu na Sněžku nebo směr 

Janovy Boudy a  Spálený Mlýn do 

Malé Úpy.
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Je nejvyšší horou v Krkonoších a v České republice. Vrchol 

Sněžky přitahuje poutníky už přes pět set let. Na vrcholu hory 

bylo postaveno několik staveb – Polská bouda s meteorolo-

gickou stanicí, konečná stanice lanovky z Pece pod Sněžkou, 

kamenná mohyla a 14 m vysoká rotundová kaple sv. Vavřin-

ce, která je nejstarším objektem na vrcholu Sněžky a pochází 

již z roku 1681. Najdeme zde i nejvýše položenou poštovnu 

u nás, kde nesmíte zapomenout na odeslání pohlednice se 

speciálním razítkem. Svým tvarem připomíná Sněžka trojbo-

ký jehlan, kde prudký severní svah spadá na polskou stranu, 

západní hřeben na vrcholovou planinu Úpské rašeliny a jižní 

svah do Obřího dolu. Přes její vrchol prochází česko-polská 

státní hranice a najdete zde unikátní vysokohorskou přírodu, 

která nemá ve střední Evropě obdobu. Na vrchol se může-

Sněžka 
nejvyšší hora České republiky  

(1 603 m n.m.)

te dostat novou kabinkovou lanovkou, která se pyšní titulem 

Stavba roku 2014. Nová lanovka nahradila původní lanovku 

z roku 1949. 

Vrcholu Sněžky lze dosáhnout mnoha cestami a z různých 

směrů, zde vám představíme některé z nich vedoucí z Pece 

pod Sněžkou a Velké Úpy. Při všech výstupech se však dob-

ře připravte na změnu počasí i teploty, na vrcholu budete  

o 800 metrů výš než dole v údolí. Nejpohodlnější způsob, jak 

se dostat na vrchol Sněžky, je kabinková lanovka s přestupní 

stanicí na Růžové hoře. Pěšky z Pece na Sněžku můžete vy-

razit buď Obřím dolem, přes Růžovou horu nebo okružním 

výletem přes Luční boudu. Další trasa využívá lanovku z Velké 

Úpy na Portášky a dále pěší trasu přes Růžovou horu.

Alespoň jednou za rok zažijte východ slunce 
na Sněžce. Vyrazte z Pece, nebo přespěte na 

některé z bud na hřebenech. Nezapomeňte si 
čelovku a teplé oblečení. Odměnou za ranní 

vstávání vám bude neopakovatelný zážitek  
– a snídaně vám bude o to více chutnat!

Tip
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Horský běh

Pec pod Sněžkou je ideálním mís-

tem pro horský běh neboli trail 

running. Všechny výše zmíněné 

trasy můžete absolvovat i jako 

běžci, od lehkých tras v Peci 

po delší trasy. 

Chcete vyrazit na hřebeny, ale nechcete být 

unavení hned po výběhu na Sněžku? Využijte 

lanovku na Sněžku, Hnědý vrch nebo Portášky. 

Pokud si chcete běh prodloužit a ztížit, lanovky vy-

nechejte. 

S výhledy na Sněžku

Vyjeďte lanovkou na Hnědý vrch, vyšplhejte na rozhlednu 

a poté se vydejte k Lyžařské boudě. Od ní se dejte směrem k 

Pražské boudě, odkud můžete seběhnout do Pece buď přímo, 

nebo po žluté kolem chaty Kladenka. Můžete pokračovat až 

ke Kolínské boudě a seběhnout do Velké Úpy. Pokud byste 

si chtěli přidat tréninkové kilometry a další výhledy, můžete 

vyběhnout až na Černou horu. 

Doběhněte do Karpacze! 
Trénovat na půlmaraton můžete 

například cestou ze Sněžky 

až k polskému kostelíčku 

Wangu v polské Karpaczi. 

Zpátky můžete vyrazit buď 

po stejné cestě, nebo přes 

skály Slonecznik s odbočkou na 

Luční boudě. Místní pivo Paroháč 

doporučují nejen běžci z Pece.

LANOVKOU

Nejsnadněji se na nejvyšší horu České republiky 

dostanete novou lanovkou, jejíž dolní stanice je 

vzdálena přibližně 30 minut z centra města. La-

nová dráha je v provozu denně od 8 do 18 

hodin. Provoz druhého úseku z Růžové 

hory na Sněžku je v závislosti na počasí. 

Lanovkou můžete přepravit dětské ko-

čárky, imobilních na vozíku, psy (na vo-

dítku a s košíkem), lyže i saně, přepravovat 

nelze kola.

Informace na: www.snezkalanovka.cz 

tel. +420 499 405 531, +420 499 405 522

PĚŠÍ VÝSTUP

Na nejvyšší českou  horu je možný vystup 

mnoha způsoby s využitím značených turi-

stických tras. Zde uvádíme některé z nich: 

• OBŘÍM DOLEM z Pece pod Sněžkou,

• PŘES RŮŽOHORKY z Pece pod 

Sněžkou,

• ÚDOLÍM ŠRAMLU z Velké Úpy přes 

Růžohorky,

• Z HORNÍ MALÉ ÚPY PŘES CHATU  

JELENKA,

• LANOVKOU NA PORTÁŠKY z Velké Úpy 

přes Růžohorky,

• LANOVKOU NA HNĚDÝ VRCH, přes LIŠČÍ HORU, CHALUPA 

NA ROZCESTÍ, VÝROVKU A LUČNÍ BOUDU,

• PŘES RICHTROVY BOUDY, VÝROVKU A LUČNÍ BOUDU 

(zde je možná zimní varianta přes Modrý důl – v létě je trasa 

uzavřena),

• PŘES SEVERKU, CHALUPA NA ROZCESTÍ, VÝROVKU  

A LUČNÍ BOUDU.

 
S KARTOU  

HOSTA  
SLEVA 30 %  

NA LANOVOU  
DRÁHU
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Značené cyklotrasy
Správy KRNAP 
Trasa č. 20

Pec pod Sněžkou - Husova bouda - Pražská bou-
da - Kladenská bouda – Pec pod Sněžkou

Trasa začíná u dolní stanice sjezdovky Javor (Pec pod 

Sněžkou), je dlouhá 5,5 km a vede souběžně s modrou turis-

tickou značkou po asfaltovém a zpevněném povrchu.

Trasa č. 21

Pec pod Sněžkou – Chata Betyna – Bouda v Ob-
řím dole – Bouda pod Sněžkou - Kaplička

Trasa začíná na parkovišti Kaplička (Pec pod Sněžkou), je 

dlouhá 4 km a vede souběžně s modrou turistickou značkou 

po asfaltovém povrchu. Dál již není jízda na kolech povolena.

Trasa č. 23

Velká Úpa - Vlašské Boudy - Velké Tippeltovy 
boudy - Krausovy Boudy

Z hlavní silnice vedoucí z Velké Úpy do Pece pod Sněžkou 

odbočíme vlevo do Javořího Dolu. Trasa je dlouhá 7 km a z 

větší části vede souběžně se zelenou turistickou značkou po 

zpevněných i nezpevněných cestách. Alternativou je trasa  

č. 23A z Vavřincova dolu (Velká Úpa) přes Hlušiny.

Trasa č. 22

Velká Úpa – Výsluní – Janovy Boudy

Z hlavní silnice vedoucí z Velké Úpy do Pece pod Sněžkou od-

bočíme vpravo souběžně s modrou turistickou značkou, ze 

které odbočíme zhruba po kilometru vlevo. Trasa je dlouhá  

3 km a vede po zpevněných i nezpevněných cestách.

Trasa č. 1F

Janovy boudy – Chata Růžohorky – Růžová hora

Tato trasa se napojuje na trasu č. 22 na Janových boudách 

a vede souběžně se žlutou turistickou značkou na Růžovou 

horu. Trasa je dlouhá 4,5 km a vede po zpevněných a asfal-

tových cestách.

Pec pod Sněžkou a její okolí nabízí velké množství zna-

čených, různě náročných cyklotras. Počáteční výškový rozdíl 

lze snadno překonat pomocí lanovky – přepravu kol nabízí 

lanovka na Hnědý vrch, Portášky i na Černou Horu v Janských 

Lázních. Od června do září je možné využít pravidelné linky 

Krkonošských cyklobusů – aktuální informace o jejich provo-

zu naleznete na www.krkonose.eu.

Pro vyznavače extrémních sportů je v Peci připravena i sjezdo-

vá trať pro horská kola. Pro výjezd je možné opakovaně využít 

lanovku na Hnědý vrch. Na území KRNAP a jeho ochranného 

pásma je vybudován systém terénních tras vhodných převáž-

ně jen pro horská kola. Je značen dřevěnými gravírovanými 

piktogramy a udržován Správou KRNAP. V Peci pod Sněžkou 

a Velké Úpě se každoročně pořádá několik zajímavých cykli-

stických závodů (např. český pohár MTB XCO nebo podzimní 

vyjížďka Okolo Pece).

Cyklotrasy
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Prozkoumejte interaktivní videa cyklotras!
www.pecpodsnezkou.cz/cyklotrasy



Trasa č. 1A

(část Krkonošské diagonály vedoucí přes celé 
Krkonoše)

Trasa vede z Harrachova a Špindlerova mlýna, přes Strážné, 

Výrovku a Čertovy schody do Pece pod Sněžkou, kde hned 

za křižovatkou odbočuje podle značky vlevo z hlavní si-

lnice vedoucí do Velké Úpy a pokračuje na Janovy bou-

dy, Spálený Mlýn a Lysečinské Boudy. Zde je možnost 

pokračovat po 1A až do Žacléře, nebo zvolit trasu 1B 

přes Horní Maršov, Krausovy Boudy, Černou horu a 

Tetřeví Boudy zpět do Pece pod Sněžkou.

Trasa Výrovka – Kaplička – Luční bouda je zatím ve-

dena jako trasa ve zvláštním režimu a měří 2,5 km.

Další navazující značené  
cyklotrasy v okolí

Trasa č. 26

Cestník – Dlouhý hřeben – Stará hora – Horní 
Maršov – Mánkova cesta – Antonínovo Údolí – 
Bystřice – Rýchorský kříž

Trasa měří 23 km a vede po všech druzích povrchu – asfalt, 

zpevněná i nezpevněná cesta.

Trasa č. 24

Spálený Mlýn – Pomezní Boudy – Eliščino údolí

Trasa měří 10 km a vede po asfaltovém a zpevněném povrchu.

Trasa č. 19A

Za Hoffmanovými boudami (Janské Lázně) – 
Zinneckerova bouda – Sokolská bouda (mimo 
provoz) – Pension U staré lanovky – vrchol Černé 
hory – Černá bouda

Trasa měří 7,5 km a až na vrchol Černé hory vede po asfal-

tovém povrchu. K Černé boudě je pak zpevněný povrch.

Trasa č. 18

Pod Renerovkami – Tetřeví boudy (Liščí cesta)

Trasa měří 5,5 km a vede po zpevněných i nezpevněných 

cestách.

Do Pece pod Sněžkou s dětmi

Děti Pec milují. Pec nabízí spoustu atrakcí - bo-

bovou dráhu, lanové centrum Monkey park, 

Lemurii - dětskou arénu plnou prolézaček, 

obří skluzavky či trampolíny.

Výlet na Sněžku nebo na rozhlednu 

Hnědý vrch, ať už pěšky, nebo lanov-

kou, je oblíbeným cílem rodin s dětmi.

Nemusíte ale nutně stoupat nahoru: 

dětská stezka Putování ke Krakonošově 

zpovědnici vede z Pece pod Sněžkou na dět-

ské hřiště Velké Úpy a na děti cestou čeká cel-

kem 8 zajímavých úkolů.

Při procházce nezapomeňte navštívit také nedalekou Louku 

smyslů s velkým dětským hřištěm. Vyzkoušejte svůj čich u 

Stromu vůní, prověřte hmat u Obří ruky a zavolejte Zemním 

telefonem. Hned pod hřištěm se nachází 

Emina vyhlídka.

Když už jste jednou ve Velké Úpě, ne-

měli byste si nechat ujít unikátní herní 

krajinu PecKa v srdci krkonošských 

lesů. Vyvezte se lanovkou na vrchol 

Portášek a odtud už je to jen kousek pěš-

ky.

Spoustu aktivit pro děti nabízejí také boudaři. Ekofarmy na-

jdete například na Lesní boudě na úpatí Liščí hory nebo na 

Děčínské boudě na Růžohorkách.

Interaktivní stezka k lanovce v Peci pod Sněžkou
Cestu z parkoviště k dolní stanici lanové dráhy na Sněžku vám 

zpříjemní interaktivní hra. Na stezce potkáte sedm stanovišť s 

otázkami, na které budete moci odpovědět pomocí mobilního 

telefonu. Otázky jsou zaměřené na okolí Pece pod Sněžkou.

Více informací na pecpodsnezkou.cz/zabava-pro-deti

Tip 

Nechtějí vaše děti 

chodit pěšky? Výlety 

na koloběžkách patří 

mezi nejoblíbenější 

zážitky dětí v Peci 

pod Sněžkou.
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Krakonošova zpovědnice
Od července 2014 je v Peci pod Sněžkou nová vycházková 

trasa pro děti i dospělé - Putování ke Krakonošově zpovědnici.

Krakonošova zpovědnice se nachází v bývalé kapličce u Staré 

cesty spojující centrum Velké Úpy a centrum Pece pod Sněž-

kou. Do zpovědnice patří všechna tajná dětská přání a hříšky.

www.krakonosovokralovstvi.cz

Louka smyslů
Na naší Louce smyslů si můžete vyzkoušet svůj čich u Stromu 

vůní, prověřit hmat u obří ruky, kde můžete zkusit vidět ruka-

ma, svůj zrak můžete ošálit u tabulí s optickými klamy, a po-

povídat si přes Zemní telefon. A všemi smysly vnímat krásy 

květin na Krakonošově zahrádce – nasát jejich vůni, pokochat 

se barvami, dotknout se jejich stonků 

i listů a poslechnout si, jak včelky 

a čmeláci čile pracují. A když bu-

dete mít chuť, můžete si pose-

dět na lavicích nebo si třeba 

něco opéct na ohni. A nebo 

si jen tak lehnout do trá-

vy a  odpočívat, zatímco 

děti si mohou zařádit 

na Lučním hřišti.

www.loukasmyslu.cz

Herní krajina PecKa
Herní krajina PecKa je unikátní soubor dřevěných 
modelů zvířat v nadživotní velikosti, lanových 
stezek a prolézaček. Zdarma ji můžete navštívit 
u horní stanice lanovky na Portášky ve Velké Úpě. 

PecKa představuje život ve větvích stromů, na louce i v blíz- 

kosti horské bystřiny, který je typický pro krkonošskou pří- 

rodu. Navštivte ji s dětmi a společně se rozhlédněte do kraje 

z vyhlídky, kterou tvoří paroží jelena. Po povalovém chodní- 

ku projděte mezi obří dřevěnou sochou rysa (15x5m), zmije 

(5x10m), či vřetenovky (6x3,5m). Všechny tyto prvky jsou prů- 

chozí a děti po nich mohou i lézt. Prolézt si mohou taky liščí, 

či jezevčí nory, naučí se poznávat zvířecí stopy, nebo si mohou 

prohlédnout rozestavěné mraveniště v nadživotní velikosti. 

Děti bude bavit i 180 metrů dlouhá lanová stezka mezi stro-

my. Zjistí například, jak v Krkonoších hnízdí vzácný čáp černý. 

Suvenýr PecKy, dřevěnou kuličku, pak nejvíc upotřebí ve Vod-

ním světě. V instalaci velkého mloka, který je tvořen soustavou 

dřevěných klauzů, si děti vyzkouší motoriku i logiku.

Herní krajina se otvírá v létě 2018. PecKa je součástí spo-

lečného projektu s polským městem Karpacz (proto PecKa). 

V Polsku se na konci roku 2018 otevře podobná herní krajina 

zaměřená na krkonošskou architekturu. Aktuální informace 

o provozu najdete na webu města.

Projekt „PecKa – Společné dědictví měst Pec pod Sněžkou a Karpacz“ je realizován 
s podporou programu Interreg V–A Česká republika – Polsko.

36 37



Lyžařské  
areály

Lyžařské areály

SkiResort  
ČERNÁ HORA – PEC 

největší český lyžařský resort 

Černá hora, Pec pod Sněžkou, Černý Důl, Malá Úpa,  

Velká Úpa a Svoboda nad Úpou    

Každý den můžete lyžovat v jiném areálu. 

Vybrat si můžete z desítek kilometrů sjezdovek 

různé náročnosti a délky. Východní Krkonoše 

jsou jediným místem v Česku, kde lyžujete  

v šesti areálech na jediný skipas.

Dohromady jde o 50 kilometrů sjezdovek na jeden skipas. 

Každý z areálů má přitom jinou atmosféru. Černý Důl je ro-

dinný, ve Svobodě nad Úpou můžete díky slalomu s časo-

mírou při každém sjezdu závodit. Velká Úpa nabízí všechny 

zážitky na jediném kopci, neopakovatelný výhled na panora-

ma Krkonoš si vychutnáte z kabinkové lanovky, která vystou-

pá z Janských Lázní až na Černou horu. Odtud vedou jedny  

z nejdelších sjezdovek v Čechách. Pec pod Sněžkou je  

areálem se sjezdovkami rozsetými po celém údolí. 

Večer se ve SkiResortu dá lyžovat v pěti ze šesti areálů na nej-

širších a nejdelších osvětlených svazích v Česku. Tím, co šest 

areálů spojuje, jsou kilometry kvalitně upravených tratí a pro-

pojení pomocí speciálních roleb SkiTour i skibusů. Lyžovat tu 

můžete ve výšce od 580 do 1260 metrů nad mořem. Běžkaře 

potěší až 90 kilometrů pravidelně upravovaných tras, které 

vás provedou krásnou přírodou Krkonošského národního par-

ku s výhledem na Sněžku. A po lyžovačce? Vyzkoušet můžete 

Černohorskou sáňkařskou cestu nebo bobovou dráhu v Peci 

pod Sněžkou. Ve SkiResortu ČERNÁ HORA – PEC prostě za-

žijete více!
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Novinky v SkiResortu  
ČERNÁ HORA - PEC  

• Javořák - nová sjezdovka a vlek 

v Javořím Dole v Peci pod Sněž-

kou 

• SkiResort Live ve Velké Úpě - 

nově otevřená půjčovna lyžařského 

vybavení, špičkový servis Wintersteiger 

a nový LIVE park s pojízdným kobercem 

u dolní stanice lanovky Portášky

• SkiTour – propojení areálů 

Černá hora a Pec pod Sněžkou 

na lyžích a rolbou

• Děti mladší šesti let lyžují zdarma 

(paket Malé dítě, Střídavý skipas, 

Rodinné jízdné)

Pro vyznavače lyžování, snowboardingu, freestylu 
i telemarku jsou zajištěny kompletní služby

• Sezónní jízdenky, které platí i v létě

• Večerní lyžování zdarma v ceně šesti 

a sedmidenních skipasů

• Tři tratě obřího slalomu s časomírou, 

dvě zábavné sjezdové tratě s radarem

• Funline – zábavná sjezdovka s  klopenými  

zatáčkami a 8 metrů dlouhým tunelem

• Specializované půjčovny vybavení, servis i výukové lekce 

všech úrovní (lyžařská škola SkiResort Live)

• Podpora vícedenního ubytování a lyžařských kurzů – 

s platnou KARTOU HOSTA ve vybraných termínech sleva 10% 

na skipas. 

• Slevy pro školní skupiny

• Lyžařské školy – skupinové a individuální kurzy pro děti 

i dospělé (lyžařská škola SkiResort Live)

• Partneři areálu: Lyžařská škola SkiResort Live, Pec pod 

Sněžkou (www.skiresort.cz)
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SkiResort ČERNÁ HORA – PEC 

Velká Úpa

Vyzkoušejte vše na jednom místě. Zažijte 
atmosféru kompaktního lyžařského centra se 
širokými sjezdovkami pro pohodové lyžování. 

1x 3sedačková lanovka

4x lyžařský vlek

2,4 km sjezdových tratí

přepravní kapacita: 4200 os./h.

- Večerní lyžování Modřín  
(délka 0,5 km)

- SkiResort Live - lyžařská škola,  

půjčovna a špičkový servis v těsné  

blízkosti vstupu do areálu 

- LIVE park Velká Úpa - nová dětská výuková lokalita  

s pojízdným kobercem

Skiareál Velká Úpa
tel: +420 840 888 229

e-mail: skiresort@skiresort.cz

www.skiresort.cz

SkiResort ČERNÁ HORA – PEC 

Pec pod Sněžkou

Údolí plné sjezdovek, ve kterém si vyberou zdatní 
lyžaři i rodiny s dětmi.

2x 4sedačková lanovka

11x lyžařský vlek

3x pojezdový pás

14,1 km sjezdových tratí

přepravní kapacita: 14 900 os./h.

- Funpark a Snowpark na 
sjezdovce Javor

- Večerní lyžování na sjezdovkách 
Javor 1, 2 (2x1,3 km)

- Trať obřího slalomu s časomírou na sjezdovce Klondike 1

- Top Speed – sjezdová trať s měřením rychlosti

- Funline – zábavná sjezdovka s klopenými zatáčkami  
a 8 metrů dlouhým tunelem

- SkiResort Live – lyžařská škola, půjčovna, babysitting  
a servis

- LIVE park Javor a Klondike – výukové lokality s pojízdnými 

koberci a dětskými vleky

Skiareál Pec pod Sněžkou
tel: +420 840 888 229

e-mail: skiresort@skiresort.cz

www.skiresort.cz
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Pec pod Sněžkou nabízí mnoho 

možností také pro běžkaře, skialpinisty i 

vyznavače zimní turistiky. K dispozici jsou 

upravené trasy Krkonošské magistrály 

a další doplňkové služby, jako jsou 

půjčovny vybavení, úschovna a servis. 

Pokud teprve začínáte, můžete zlepšit 

svou techniku díky lekci s instruktorem  

a vyrazit na hřebeny. 

Pro běžkaře  
a skialpinisty

Pec pod Sněžkou  

je také místem nástupů 

oblíbených skialpových 

tras. Mapy, popisy s GPS 

souřadnicemi naleznete  

na www.krnap.cz.

Prozkoumejte  

interaktivní videa  

běžkařských tras!

www.pecpodsnezkou.cz/
bezky/
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Nenechte si ujít

RELAX PARK

www.relaxpark.cz, +420 739 335 466

Horská bobová dráha

Bobová dráha je dlouhá 900 m, na její vr-

chol se přepravíte vlekem. Dvoumístný 

speciální bob vhodný i pro rodiče s dět-

mi dosahuje rychlosti až 40 km/h, ale 

díky ovladači si sami můžete určovat tem-

po sjezdu. V některých místech pak jedete 

i 8 metrů nad zemí.

• Děti do 8 let musí jízdu absolvovat 

s doprovodem osoby starší 12 let.

• Dětmi se rozumí osoba do 140 cm 

výšky.

• Děti do 3 let u nás neplatí.

Bobová dráha je v provozu i v zimě.

Skluzavky

Čtyři nerezové skluzavky každá o délce cca 

55 metrů jsou určené nejen pro děti, ale 

i pro dospělé. Dolů se jezdí na speciál-

ních klouzácích, takže nehrozí žádné 

poškození oblečení. Na skluzavku „Pek-

lo“, kde na vás čeká 12 metrů volného pádu, 

je třeba trochu odvahy.

Trampolíny

Překonejte gravitaci! Na každou trampolínu se vejde až osm 

dětí i dospělých do hmotnosti 70 kg.

Lemurie

Areál pro malé i velké děti plný prolézaček, 

dlouhých adrenalinových skluzavek, ve-

likých trampolín a s nafukovacím hra-

dem je oblíbeným místem dětí v Peci 

pod Sněžkou.

ROZHLEDNA HNĚDÝ VRCH

Město Pec pod Sněžkou vystavělo pro návštěvníky východních 

Krkonoš novou rozhlednu na Hnědém vrchu u horní stanice 

lanové dráhy. Pata rozhledny se nachází v nadmořské výš-

ce 1207,45 m n. m., hlavní vyhlídková plošina je umístěna ve 

výšce 27 metrů nad okolním terénem a svým návštěvníkům 

nabízí nezapomenutelný panoramatický výhled. Rozhledna 

je nejvyšší stavbou tohoto druhu v oblasti Krkonoš. Celková 

výška rozhledny je 30,85 metrů. Otevřena je červen—říjen 

dle provozu lanové dráhy Hnědý vrch. Vstup na rozhlednu je 

zdarma.

LANOVÁ DRÁHA HNĚDÝ VRCH

www.skiresort.cz, +420 840 888 229  

Přeprava jízdních kol, kočárků a koloběžek je zdarma. 

LANOVÁ DRÁHA PORTÁŠKY

www.skiresort.cz, +420 840 888 229 

Přeprava jízdních kol, kočárků a koloběžek je zdarma. 

Nenechte si ujít
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Nenechte si ujít

LANOVÉ CENTRUM – MONKEY PARK

Park se skládá z 22 po sobě jdoucích lanových 

překážek včetně 4 přemostění (přejezdů). 

Vstup do Monkey parku je povolen dě-

tem a dospělým od 140 cm a 4 let věku 

a výhradně po absolvování speciální 

instruktáže odborným personálem 

parku. K povinnému vybavení pat-

ří sedací úvazek s jistícími karabinami  

a kladkou, helma a ochranné rukavice. 

Pro děti jsou připraveny 2 varianty okruhů  

a dětský přejezd „Fly“. Děti mohou absolvovat 

a zažít úžasný pocit z 2 přejezdů přes horní část 

pecké přehrady. Trasu s dětmi vždy absolvuje jeden z průvod-

ců a jsou tedy pod neustálým dohledem. Povinné vybavení je 

doplněno o celotělový sedací úvazek. Možnost focení a ko-

munikace s dětmi pro rodiče a příbuzné.

Nabídku doplňuje horolezecká stěna, lukostřelba pro děti i 

dospělé, půjčovna horských kol a terénních koloběžek. Infor-

mace na telefonech: +420 777 801 050, +420 777 949 338, 

+420773 949 490, +420 777 949 336

www.monkeypark.cz, www.happyhill.cz

STEZKA KORUNAMI STROMŮ

Stezka korunami stromů se nachází v srdci majestátních lesů 

Krkonošského národního parku. Ukáže vám, v čem je příroda 

Krkonoš jedinečná. Poznáte zdejší krásné lesy doslova od ko-

řenů až po jejich koruny a na chvíli se stanete součástí lesního 

života. Zcela vás uchvátí výhled ze 45 metrů vysoké věže, díky 

kterému budete mít nadosah ruky lesní mohy-

kány, z nichž některé jsou staré přes 150 let. 

Ke stezce a zpět se z Pece dopravíte snadno 

autobusem, vystupte na zastávce Jánské 

Lázně, Hofmanova Bouda. Můžete jet 

také autem, stezka má samostatné 

parkoviště. www.stezkakrkonose.cz

AKCE V PECI POD SNĚŽKOU

Krkonošký festival minipivovarů, červenec

Pivní turistika je v České republice stále oblíbenější a Krko-

noše mají v tomto směru hodně co nabídnout. Zavítejte 

do Velké Úpy na unikátní festival minipivovarů, kde 

na vás kromě představení lokálních pivovarů bude 

čekat také ochutnávka od místních sládků, soutěže, 

hudba a další zábava. Nezapomněli jsme ani na naše 

nejmenší, pro které jsme připravili bohatý program. 

Doporučujeme vám spojit návštěvu festivalu s prohlíd-

kou herní krajiny Pecky na vrcholu Portášek. Odtud se pak 

můžete pohodlně svést lanovkou přímo na festival, nebo sejít 

dolů pěšky.

Pouť Svatého Vavřince, 10. srpna

Další tradiční událostí, na kterou vás můžeme pozvat, je ka-

ždoroční Pouť sv. Vavřince, která se koná vždy 10.  srpna. 

Během pouti vystoupají účastníci ve společném průvodu na 

Sněžku, kde se procesí spojí s proudem z Polska a na Sněžce 

je držena mše v kapli sv. Vavřince.

Krakonošův guláš a Den záchranářů, září

Druhou nejvýznamnější akcí ve městě je 

soutěž o nejlepší guláš pod Sněžkou. 

Každoročně se tu utkává pestrá paleta 

soutěžících — od místních bouda-

řů, přes gastronomické nadšen-

ce, až po přední české šéfku-

chaře, ale třeba také významné 

herce a zpěváky. Pořadí určují jak 

návštěvníci, tak odborná porota. 

Akci každoročně provází přehlídka 

techniky místních záchranářů a nesmí 

chybět ani hudební doprovodný program.

Nenechte si ujít
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Kam za zábavou  
a sportem?

Bowling
Bowling bar Pec pod Sněžkou,  

+420 605 213 695
Bowling penzion Relax Velká Úpa,  

+420 499 629 446 
Bowling Bouda Máma,  
+420 499 896 273

Music Club
Music Club KlonDike Pec pod Sněžkou,  

www.klondikeklub.cz, info@klondikeklub.cz
+420 728 502 738

Sportcentrum, bazén a relaxace

Aparthotel Svatý Vavřinec  
www.svatyvavrinec.cz,  
hotel@svatyvavrinec.cz,  
+420 770 122 121

• interaktivní herna (laserová střelnice,  
simálátor F1)
• golfový trenažér

Hotel Horizont
www.hotelhorizont.cz, tel. +420 499 861 111

• bazén s protiproudem (v letních měsících i venkovní vstup 
do bazénu s možností slunění)
• sauna s osvěžujícím bazénkem a odpočinkovým prostorem
• whirlpool
• masáže a wellness procedúry
• fitness: posilovací stroje, veslovací trenažér, rotopedy...
• spinning
• kuželková dráha, stolní tenis, ricochet (2 kurty Fiberesin), 
squash (1 kurt)

Krkonošské Wellness Svatý Vavřinec 
www.svatyvavrinec.cz, wellness@svatyvavrinec.cz,  
+420 770 182 964

• privátní vířivka, veřejná vířivka 
• finská sauna, bio sauna, parní kabina  
• kneippův chodník
• párové masáže, masáže, zábaly 
• péče o pokožku obličeje a dekoltu

Hotel Energetik
www.energetikpec.cz, tel. +420 499 329 411 
• bazén

Panorama Wellness Hotel Pecr
www.pecr.cz ,+420 739 484 261
• Suché sauny: finská sauna, biosauna, 
infrasauna
• Mokré sauny: solná lázeň s inhalátorem, 
Hammam - parní lázeň
• Vodní radovánky: Vnitřní vířivka, venkovní 
vířivka, Kneippův chodník, zážitkové sprchy
• Odpočívárny: solární louka, amorova komora
• Masáže 
• Vstup do hlavní části wellness pouze pro hotelové hosty, 
privátní wellness a masáže na objednávku. Více informací 
na webu.

SkiResort Live 

Výlety na sněžnicích s výukou lavinového vyhledávání  
rezervace: +420 734 621 272 

Závody pro děti a dospělé (každý čtvrtek)  
rezervace: +420 734 621 272

SkiResort Live půjčovna koloběžek u dolní i horní  
stanice lanovky Portášky, +420 734 621 272,  
livepec@skiresort.cz

Vyhlídkové jízdy
Okružní jízdy rolbou Snow-Track - Martin Doulík

www.snezne-skutry-pec.cz +420 775 103 010

Vyjížďky s kočárem a koňmi  
tel.: + 420 737 877 582 

Vyjížďky se psím spřežením  
www.alaskandogs.cz,  
tel.: +420 776 794 142

Víceúčelová hřiště
Vysoká stráž, www.vysokastraz.cz 

Bouda Máma, www.boudamama.cz

Bruslení
Bouda Máma (pouze v zimě, možnost zapůjčení bruslí), 

www.boudamama.cz

• Malá ZOO Kolínská bouda, www.kolinskabouda.cz

• Ekofarma Lesní bouda, www.lesnibouda.cz

• Ekofarma Děčínská bouda, +420 724 955 265

• Discgolf Pražská bouda, www.prazskabouda.cz
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Posláním Krkonošského národního parku 
je, kromě uchování a zlepšení přírodního 
prostředí daného území, rovněž využití tohoto 
území k ekologicky únosné turistice a rekreaci 
nezhoršující životní prostředí. 

V Krkonoších má pěší turistika již dlouholetou tradici. Při  

pohybu v KRNAP je třeba mít na paměti především ustanovení 

návštěvního řádu, které zakazuje na území I. zóny Krkonošské-

ho národního parku vstupovat mimo turisticky značené cesty 

a v zimním období také mimo tyčové značení. V Krkonoších je 

cca 700 km turisticky značených tras. Tyto trasy vedou všemi 

zónami a rozmanitým terénem s různou náročností. V zimním 

období jsou některé z nich uzavřeny. V celém pohoří je tzv. 

pásové značení ve čtyřech základních barvách – červené, 

modré, žluté, zelené (na polské straně navíc v černé). Zimním 

turistům (ať pěším či lyžařům) slouží pro lepší orientaci tyčové 

značení doplněné o „němé“ plechové značky se symboly bud, 

osad a vrcholů.

Desatero zásad  
bezpečného chování  
při pohybu v horském  
terénu

Vždy pečlivě naplánovat trasu túry a vybavení na ni (ne-

zapomenut na léky). Túru plánovat podle fyzické a psy-

chické kondice nejslabšího ze skupiny.

S předstihem získat co nejvíce informací o prognóze 

počasí, sněhové a lavinové situaci.

Před odchodem na túru předat informace o trase 

a předpokládané době návratu. Tempo na túře zvolit 

podle nejslabšího ze skupiny.

Správně používat mapu, znát druhy značení turistických 

cest specifické pro jednotlivá pohoří.

Znát typy výstražných tabulí a jejich význam.

Nepohybovat se mimo značené cesty.

Mít s sebou lékárničku a v případě potřeby umět  

poskytnout první pomoc.

Znát kontakty na Horskou službu, nebo na Zdravotní 

záchrannou službu. Mít vždy nabitý a zapnutý mobilní 

telefon.

Znát zásady chování pro případ zbloudění, pádu laviny, 

nebo zřícení v exponovaném terénu.

Nikdy nepodceňovat hory a nevystavovat nezodpo-

vědným chováním nebezpečí sebe ani ostatní.

KRNAP
Krkonošský národní park

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

52 53



Užitečné 
odkazy

www.pecpodsnezkou.cz

www.snezkalanovka.cz

www.krkonose.eu

www.turistapec.cz

www.veselyvylet.cz

www.relaxpark.cz

www.horskasluzba.cz

www.skiresort.cz

www.krnap.cz
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www.pecpodsnezkou.cz

facebook.com/mesto.pec.pod.snezkou

instagram.com/pecpodsnezkou

HORSKÁ SLUŽBA

1210

Pec pod Sněžkou


