Do Krkonoš s kočárkem

9 tras v okolí Janských Lázní, které bez problémů projedete s kočárkem
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Do Krkonoš s kočárkem

Janské Lázně od malička miluju. Jezdila
jsem sem na letní tábory a mám na ně
mnoho krásných vzpomínek. Kdykoli
do Krkonoš přijedu, strávím alespoň
jeden den právě zde. Projdu se po
promenádě, vyvezu se lanovkou na
Černou horu, a když děti dovolí, sednu si
tam a odpočívám. Jen tiše koukám po
kraji, dýchám svěží vzduch a je mi
skvěle.
Černou horou i okolím Jánek vede
spousta lehkých i náročnějších
turistických tras. A mnoho z nich si
můžete bez potíží užít i s miminkem
v kočárku. Stejně jako my. Nahlédněte
do mého průvodce a vyrazte do hor.

Co vědět, než vyrazíte?
Pokud nebudete v Janských Lázních ubytováni (tudíž
nebudete využívat hotelových parkovišť) a pojedete sem
autem, musíte počítat s několika specifiky:

V červenci a srpnu lze denně (v září pak o
víkendech) využít k přepravě mezi Janskými
Lázněmi a Pecí pod Sněžkou TourBus. Jezdí

- Vjezd do centra města není povolen.
- Parkovat lze pouze na vyznačených místech.
Největší kapacitu má centrální parkoviště u dolní
stanice lanovky na Černou horu (asi 500 míst),
následuje parkoviště u hotelu Lesní dům (80 míst).
Zaparkovat se dá také u Stezky v korunách stromů.
- Parkování mimo vyznačená místa je přísně
zakázáno. Můžu potvrdit, že policie opravdu chodí,
důsledně kontroluje a hříšníky pokutuje.

každou hodinu, jen okolo poledne je časová
prodleva delší.

Kabinková lanovka
Černohorský express
Na vrchol Černé hory se s kočárkem dostanete pěšky. Trasa je
asfaltová, ovšem dlouhá a pochopitelně neustále stoupá. Proto je
mnohem rozumnější nahoru vyjet kabinkovou lanovkou. V provozu
je každý den.
V létě se vyplatí TourPas - letní skipas, díky kterému můžete
neomezeně využívat nejen lanovky na Černou horu, ale také
sedačkové lanovky z Pece pod Sněžkou na Hnědý vrch a z Velké
Úpy na Portášky.

Půjčovna koloběžek
a elektrokol
U dolní stanice lanovky si můžete půjčit terénní koloběžku,
nechat se vyvézt na vrchol Černé hory a cestou dolů si užít
parádní sjezd. Trasy pro koloběžky jsou dvě, měří téměř 8 km.
Nově je také možnost zapůjčení elektrokol.

Kam za vodními radovánkami?
I v Krkonoších se můžete dočkat tropických letních dnů. Proto je dobré vědět,
kde se zchladit. Nejblíže Janským Lázním je Baldův svět v Mladých Bukách obrovské hřiště plné prolézaček, houpaček, tobogánů, trampolín a dalších
zábavních prvků, kde se děti zaručeně vyřádí. Součástí je i vodní svět. Areál je
otevřen denně.
Další možností, kde si užít vodních radovánek a zároveň relaxovat, je
Aquacentrum v areálu Léčebných lázní. Kromě rehabilitačního bazénu na vás
čeká perličková koupel, vířivky, protiproud, vodní clona, a také finská či parní
sauna. Do Aquacentra mohou i malé děti, musí však mít koupací plenu. A
pozor, tu v areálu lázní neseženete, takže ji přibalte z domova.

Když se vám nechce chodit po horách
V Krkonoších si musíte užít turistiky naplno, ale s malými dětmi pravděpodobně nebudete chodit po horách
každý den. Zvláště pokud máte ke kočárkovému dítku ještě jedno starší, to bude vyžadovat i jinou zábavu.
A my dospělí odpočinkový den též uvítáme. Co stojí za návštěvu?
Farmapark Muchomůrka (viz doporučené trasy)
Minigolf a hřiště ve Formánkách
Bobová dráha a zábavní areál Mladé Buky
Relax park v Peci pod Sněžkou
Lanový park a baby lanový park
Možná už jste s dětmi nějaký ten lanový park navštívit chtěli, ale narazili jste na předpisy – dětem do
140 cm vstup na překážky zakázán. V Janských Lázních si s tím poradili a kromě dospěláckého lanového
parku postavili Baby lanový park. Ten je určen právě nejmenším lanolezcům – tedy dětem 100–140 cm
vysokým. Bezpečí dětí na překážkách hlídá samojisticí zařízení.
Rodiče se pak mohou těšit na 40 překážek ve dvou okruzích, překonání vzdálenosti od stromu ke stromu
na kole či saních nebo seskok z 12metrové výšky. Lanový park najdete poblíž dolní stanice lanovky na
Černou horu.

Stezka v korunách stromů
Najdete ji už i v Krkonoších. Vyrostla právě v Janských Lázních,
nedaleko Hofmannových Bud a ještě září novotou. Otevřena
není ještě ani rok (od 2. července 2017). Těšte se na 45 metrů
vysokou věž, kterou vede více než 1300 metrů dlouhá
vycházková trasa. Zcela bezbariérová. Takže pro kočárek žádný
problém.
Nejen pro děti jsou na stezce připraveny 3 adrenalinová zákoutí
a 3 vzdělávací stanice. Až se nabažíte korun stromů, sejděte do
podzemí. Přímo pod rozhlednou na vás čeká jeskyně, ve které se
dozvíte vše o životě pod povrchem. Stezka je otevřena kromě
Štědrého dne každý den. Parkovat můžete přímo v areálu nebo
na některém z parkovišť uvedených výše.
Informace o vstupném a probíhajících akcích najdete na webu.

In

Kdyby vás potrápilo zdraví

Kde se dobře najíst?

Ani na dovolené se nám nemoci či úrazy nevyhýbají. Je proto
dobré vědět, kam v nehorším zamířit. Nejbližší pohotovost
a nemocnice je v Trutnově, 15 kilometrů od Janských lázní. Druhá
nemocnice je pak ve Vrchlabí, 18 km od Janských Lázní opačným
směrem.

Třeba v Hospůdce na Formánkách. Pizza,
grilované speciality či tradiční borůvkový koláč –
už se vám sbíhají sliny? Než vám jídlo připraví,
děti se určitě stihnou vyřádit na trampolíně
a dětském hřišti.

Pokud potřebujete lékárnu, najdete ji buď v Trutnově, v budově
Kauflandu (otevřena denně 8–20 hodin), nebo ve Svobodě nad
Úpou. Tam je ale otevřeno jen ve všední dny do 16:30.

Výborně, ale za vyšší ceny, se najíte také ve
čtyřhvězdičkovém hotelu Omnia. V jídelním lístku
najdete českou i mezinárodní kuchyni. Typických
dětských jídel tu mají méně. Dětský koutek je
samozřejmostí.
Pokud preferujete občerstvení s výhledem, jeden
z nejkrásnějších najdete na vrcholu Černé hory.
Oběd a Krkonoše jako na dlani.

9 tras v Janských Lázních a okolí, které s kočárkem hravě
zvládnete

1.

NAUČNÁ STEZKA ČERNOHORSKÉ RAŠELINIŠTĚ

Délka: 5 km
Povrch: zpevněná cesta, povalové chodníčky, balvany
Vhodné pro: kočárek – ano, odrážedla, kola – ne,
na rašeliniště je jim vstup zakázán
Výchozí bod: horní stanice lanovky Černá hora
Černohorské rašeliniště patří mezi nejnavštěvovanější místa v okolí Janských Lázní. Je staré
přes 6 tisíc let a zaujímá rozlohu 66 ha. Naučná stezka, která jím vede, je nejstarší stezkou
v Krkonoších. Návštěvu naplánujte v období od června do poloviny října. Čeká na vás
6 zastavení a vyhlídková věž.
Na naučnou stezku se vydejte od horní stanice lanovky na Černé hoře. Po červené
pokračujte k Černé Boudě pohodlnou lesní cestou. Zde se napojte na značenou stezku,
která vás dovede přes Václavák k Hubertově vyhlídce. S kočárkem doporučuji trasu ukončit
právě tady a vrátit se zpátky.
Od Hubertovy vyhlídky k Pardubickým boudám (asi 500 metrů) je cesta pro kočárek velice
náročná. Krom toho, že strmě klesá, jsou na ní obrovské balvany a přenášení kočáru se
nevyhnete. Pokud máte s sebou silného tatínka a nezaleknete se terénu, pokračujte přes Velké
Pardubické boudy. Tak projdete celým rašeliništěm. Samotná stezka měří cca 3,5 km, trasa od
lanovky a zpět má délku 5 km.
Je nutné ještě počítat s tím, že chodníčky na stezce jsou úzké. Bude-li tu hodně lidí, můžete
s kočárkem překážet.

Abyste si stezku prošli v klidu i s kočárkem,
vydejte se na ni ráno. To tam ještě nebývá
tak rušno.

Od Velkých Pardubických Bud se můžete dát po zelené (asfaltka) na
vyhlídku Modré kameny. Zpočátku je cesta asfaltová a bez potíží
sjízdná. To se změní na rozcestí Nad Modrými kameny. K vyhlídce je
pak potřeba dojít asi 300 metrů pěšky.

2.

JANSKÉ LÁZNĚ - FARMAPARK MUCHOMŮRKA

Délka: 4 km
Povrch: asfalt, zpevněná cesta, 100 metrů lesní „horší“ cesta
Vhodné pro: kočárek – ano, odrážedla, kola - ano
Výchozí bod: Janské Lázně

Dětský ráj bez pravidel, to je Farmapark Muchomůrka. Děti všech věkových kategorií se tu zabaví na celý den. Čeká na ně
spousta her, přírodních prolézaček a volně se pohybující zvířata. Prasátko, kozy, krůty, slepice, králíci aj., které mohou
hladit nebo pozorovat. A děti, které se odváží, si mohou zajezdit na ponících.
Farmapark je otevřen od května do září, od 10 ráno do 6 večer. Vstupné v letních měsících činí 70 Kč, mimo sezónu
60 Kč. Za jízdu na poníkovi zaplatíte 100 Kč.
Jak se sem dostat? Auto zaparkujte u hotelu Lesní dům, z centrálního parkoviště byste to měli zbytečně daleko. Od vozu
se vydejte směr penzion Duncan, na cestě je několik směrovek. K Farmaparku vás dovede zelená turistická stezka
Javorovou alejí. Cesta je příjemná, jen asi 100metrový sešup od Duncana vede po lesní cestě plné výmolů. Ten kousek ale
v pohodě zvládnete.
Až seběhnete dolů, trasa se napojí na Krakonošovu Muchomůrku. Podél cesty jsou nejrůznější dřevěné instalace pro
aktivní i pasivní odpočinek (židle, postel, obří lavice). Zpět se vrátíte stejnou cestou nebo oklikou přes Svobodu nad
Úpou.

Pokud je opravdu horké a slunečné
počasí, návštěvu odložte. Jak na trase,
tak v samotném Farmaparku je
minimum stínu.

Víte o tom, že v Krkonoších byly nalezeny kosterní pozůstatky
jeskynního medvěda? Nalezištěm byla Medvědí jeskyně, která je ukryta
jen kilometr od Svobody nad Úpou. Dostanete se tam po žluté a zelené
značce právě z centra Svobody nad Úpou.

3.

ČERNÁ HORA – STEZKA V KORUNÁCH STROMŮ
– LÉČEBNA VESNA - JANSKÉ LÁZNĚ

Délka: 9 km
Povrch: asfalt
Vhodné pro: kočárek – ano, odrážedla, kola – ano, z Černé hory s opatrností
Výchozí bod: horní stanice lanovky Černá hora

Příjemnou vycházkou je okruh kolem Janských Lázní. Nejprve vyjeďte
lanovkou na Černou horu. Tam můžete zajít na rozhlednu, projít se po mnoha
turistických cestách nebo se jen kochat výhledem. Pak sejděte dolů po
asfaltové černohorské silnici až k Hofmannovým Boudám a Stezce v korunách
stromů. Tady se napojte na bezbariérovou stezku.
Přejděte přes silnici směrem ke Zlaté vyhlídce a pokračujte do Rudolfova dolu.
Ten vás dovede k dětské léčebně Vesna. Míjet budete několik lázeňských
pramenů. Od léčebny do centra Janských Lázní se projdete Horní
promenádou. Celý okruh měří 9 km. Na cestě je několik kaváren, kde můžete
posedět, dobít energii a dát si něco na zub.

Na Černé hoře na vás kromě rozhledny čeká nová
lezecká stěna. Je určena jak dětem, tak dospělým. Na
vaši bezpečnost dohlíží instruktoři. Kromě klasického
lezení s lanem můžete vyzkoušet i bouldering či
drytooling – letní lezení s cepíny.

Po asfaltce se dostanete i k rozhledně Zlatá
vyhlídka. Kočárek pak nechte dole a s dítkem na
břiše či na zádech vystoupejte 70 schodů.
Odměnou vám bude výhled nejen na Krkonoše,
ale i na Broumovsko a Orlické hory.

4. ČERNÁ HORA - PRAŽSKÁ BOUDA - JANSKÉ LÁZNĚ
Další z krásných tras, kterou zvládnete
i s kočárkem, je až na Václavák shodná
s vycházkou na Černohorské rašeliniště
(trasa 1). Proto můžete tyto dvě trasy
různě kombinovat. Cestu začněte
u horní stanice lanovky Černá hora
a po červené dojděte přes Černou
Boudu až na Václavák.

Z Václaváku stále pokračujte po
červené až na Pražskou Boudu. Minete
Sedlo pod Kolínskou Boudou
a Kolínskou Boudu. Až se u Pražské
Boudy vynadíváte do Podkrkonoší a na
Ještěd, vraťte se na rozcestí Sedlo pod
Kolínskou Boudou a odbočte na
modrou. Je to zároveň cyklostezka
a místy vede z pěkně prudkého kopce.
Dovede vás přímo pod dolní stanici
lanovky. Nebo můžete u Silbersteinova
plodného pramene odbočit na asfaltku
a dojít k Hoffmannovým Boudám.
Celkem ujdete 9 km.

Délka: 9 km
Povrch: asfalt, zpevněná cesta
Vhodné pro: kočárek – ano, odrážedla, kola – ano, z Černé hory s opatrností
Výchozí bod: horní stanice lanovky Černá hora

Na občerstvení se zastavte u Kolínské Boudy. Je
plná dobrot a děti určitě potěší místní minizoo.

5. ČERNÁ HORA - PEC POD SNĚŽKOU – VELKÁ ÚPA
Délka: 5,5 – 13 km
Povrch: Černá hora – Pec: zpevněná cesta, Pec – Úpa: asfalt
Vhodné pro: kočárek – ano, odrážedla, kola – ano
Výchozí bod: Pec pod Sněžkou, případně horní stanice lanovky Černá hora

Pec pod Sněžkou je od Janských Lázní vzdálena jen
18 km. Dostanete se tam buď autem, nebo již
zmiňovaným TourBusem. S většími dětmi můžete ale
vyzkoušet i pěší variantu. Lanovkou vyjeďte na
Černou horu a po červené dojděte až k Pražské
Boudě. Tam se napojte na cyklotrasu (až na jeden
úsek jde souběžně s modrou), po které sejděte do
Pece. Necelých 6 km máte za sebou.
Pokud do Pece dojedete autem, zaparkujte
u autobusové zastávky nebo u Relax parku. Dejte se
po modré značce směr Velká Úpa. Procházka je
bezpečná i pro odrážedla, tříkolky či koloběžky. Vede
asfaltovou stezkou Krakonošova zpovědnice. Vznikla
v roce 2014 a kopíruje Starou cestu z Pece do Velké
Úpy. Na jejím konci, u bývalé kapličky, najdou děti
Krakonošovu zpovědnici, které mohou svěřit
všechna svá přání.
V průběhu trasy na děti čeká 8 zábavných zastávek –
žabí bludiště, piškvorky, lodě, hra Vezmi šišku
a sestřel zajíce a další. Pokud máte k dítku v kočárku
ještě jedno starší, je možné, že vám cesta bude trvat
celý den. Děti se na ní dobře baví. Trasa končí u
dětského hřiště.

Pokud se vám nechce zpátky pěšky
(stejnou trasou nebo podél hlavní
silnice), počkejte v Úpě na autobus.

Chcete-li vidět Pec pod Sněžkou z výšky, vydejte
se na okružní trasu Okolo Pece. Měří 5 km, ale
nemusíte ji projít celou.

Speciální dětské stezky
Každý z nás tráví dovolenou jinak. Někdo se vydá jen do nejbližšího okolí,
jiní toho touží procestovat co nejvíce. Patříte mezi ty druhé? Pak jsou
následující řádky určeny právě vám.
Tedy, hlavně vašim dětem. Vybrala jsem 4 dětské stezky, na kterých není
o zábavu nouze. Kromě Včelí stezky (50 km od města) se všechny nachází
ve vzdálenosti cca 30 kilometrů od Janských od Janských Lázní a všechny
projedete s kočárkem.

6. LUFŤÁKOVA STEZKA NA BENECKU
Délka: 2 km
Povrch: asfalt
Vhodné pro: kočárek – ano, odrážedla, kola – ano
Výchozí bod: Benecko

Víte, kdo je to lufťák? No přeci ten,
kdo o svém volnu utíká z města na
čerstvý vzduch do přírody. A ideálně
do té krkonošské. Na Benecko, které
je díky kvalitě a čistotě ovzduší
nazýváno vzdušnými lázněmi
Krkonoš.
A právě tady vznikla v roce 2014
krátká, ale o to zábavnější Lufťákova
stezka. Děti se můžou těšit na několik
zastávek s hrami, úkoly a hádankami.
Stezka je přístupná od jara do
podzimu.

Po absolvování stezky si dojděte
do Infocentra nebo Wellness
hotelu Skalka pro diplom a
samolepku lufťáka. Stačí znát
správnou odpověď na kvízovou
otázku.

Když už budete na Benecku, byla by škoda
nevystoupat na rozhlednu Žalý, jedinou
kamennou rozhlednu v Krkonoších.
I s kočárkem se k ní dostanete, i když úsek
od Zlaté vyhlídky vede po kamenité cestě.
Pak vás čeká vyšlápnout 89 schodů. Za
ten výhled to ale stojí.
.

7. NS KRAKONOŠŮV PŘÍBĚH (ŠPINDLERŮV MLÝN, MEDVĚDÍN)

Délka: 9,5 km
Povrch: zpevněná cesta
Vhodné pro: kočárek – ano, odrážedla, kola – ne, vzhledem k povaze trasy (NS s úkoly)
Výchozí bod: horní stanice lanovky Medvědín
Turistická trasa, na které se budou bavit i starší děti. Čeká na ně
několik úkolů a kvízů. Zábavnou formou se dozvědí o tom, jak to
vlastně bylo s Krakonošem. Kde se narodil? A jak získal své jméno?
Jsou Krkonoše pojmenovány po Krakonošovi nebo Krakonoš po
Krkonoších? Jak vůbec žil? Všechny odpovědi najdete na stezce.
Cesta začíná i končí u dolní stanice lanovky na Medvědín. Lanovkou
vyjeďte nahoru. Tam vás čekají nádherné výhledy na Krkonoše. Až
se dostatečně vynadíváte, vydejte se po cyklotrase K13A. Chvíli
s vámi půjde i červená turistická značka, ta však na rozcestí Nad
Jilemnickou Boudou uhýbá. Směřujte po asfaltce na Horní Mísečky.
Projděte kolem Jilemnické Boudy, přes Ski areál až na rozcestí Horní
Mísečky – vlek.
Od rozcestí jděte po cyklotrase K12 a kolem bobové dráhy
a přístřešku Medvědín dojdete zpátky do Špindlerova Mlýna.

Už samotný Medvědín děti zabaví. Nachází
se tady totiž dvě dětská hřiště plná
klouzaček, lezeckých stěn, venkovních
trampolín či houpaček. Nedaleko horní
stanice lanovky je navíc speciální dětská
lanovka – Ski Dive. Svézt se na ni mohou
děti od 7 let s výškou alespoň 120 cm.

Z vrcholu Medvědína je to asi 1,5
kilometru po červené ke Šmídově
vyhlídce.

8. SVATÝ PETR - STEZKA STOPAŘE
Délka: 7,7 km
Povrch: zpevněná cesta
Vhodné pro: kočárek – ano, odrážedla, kola – ne, vzhledem k povaze trasy (NS s úkoly)
Výchozí bod: dolní stanice lanovky Svatý Petr - Pláň

Cílem naučné stezky je seznámit děti se
zvířátky žijícími v naší přírodě a s otisky
jejich stop. Pro malé stopaře je to to pravé.
Cestou musí najít 7 zvířecích stop, které
postupně zakreslí do mapky.
Trasa začíná ve Svatém Petru, u dolní
stanice lanovky Přední Pláň. Tam si kupte
jízdenku nahoru a zároveň vyzvedněte
mapku.
Od horní stanice pak pokračujte přes Boudu
Na Pláni, Krásné Pláně, U Hromovky a Pod
Hromovkou zpátky do Špindlerova Mlýna,
k dolní stanici lanovky.

Dostanete-li cestou chuť na něco dobrého,
zastavte se v hotelu Hromovka. Mají tu
výbornou zmrzlinu.

Na Medvědíně najdete i další Naučné stezky –
Medvědí cesta (8,6 km) a Mechová peřinka
(3,8 km). Děti musí po svých nebo je můžete
nést, pro kočárek jsou cesty nesjízdné.

9. VČELÍ NAUČNÁ STEZKA JANA HRABĚTE HARRACHA
Délka: 3,5 km
Povrch: asfalt, polní cesta, lesní zpevněná cesta, 4 schody
Vhodné pro: kočárek – ano, odrážedla, kola – ne
Výchozí bod: Harrachov

Jak název napovídá, na naučné
stezce s 11 zastávkami se dozvíte
něco o včelách a včelaření. Trasa
začíná u harrachovského
autobusového nádraží, pokračuje
přes Rýžoviště podél Ryzího potoka
až do penzionu Renata.
3/4 cesty vede po asfaltu, zbytek je
polní nebo lesní zpevněná cesta. Na
stezce se nachází 4 schody, kde
bude nutné kočárek přenést, a na
jednom úseku počítejte
s náročnějším stoupáním. Ale to
zvládnete. Stezka je obvykle
otevřena od května do půlky října –
záleží na tom, zda na cestách leží
sníh.
Na některých stanovištích stezky si
můžete zakoupit med od místních
včeliček.

O AUTORCE A PROJEKTU

Miluju hory. Od malička trávím většinu volného času někde v kopcích. A ani po narození dítka
se horské turistiky nevzdávám. Měla jsem představu, jak zdoláváme vrcholy se synem
v nosítku na zádech. Jenže on před první horskou dovolenou začal preferovat kočárek. A nám
nezbývalo nic jiného, než volit trasy, které s ním projedeme.
Překvapilo mě, jak málo informací bylo k dohledání. A tak jsem založila svého online
„kočárkového“ průvodce www.skocarkemnahory.cz. Mapuje naše pohoří a cesty, které
zvládnete i s kočárkem. Aktuálně tu najdete přes 100 tras vhodných pro kočárkovou turistiku.
Vyberou si jak náruživí turisté, kterým 20 kilometrová túra nedělá problém, tak ti, kteří chtějí
podnikat jen kratší výlety za čerstvým horským vzduchem.
Veronika Haláková

Za fotografie děkuji:
Skiareál Benecko (www.benecko.info)
K+K Ski School Janské Lázně (www.ski-school.cz)
Stezka Krkonoše (www.stezkakrkonose.cz)
Hotel Pražská bouda (www.prazskaboudapec.cz)

Pec pod Sněžkou (www.pecpodsnezkou.info)
Skiareál Špindlerův Mlýn (www.skiareal.cz)
Včelí stezka Harrachov (www.vcelistezka.cz)
Fotograf Petr Růžek (www.grafika-foto.cz)

