ZÁKLADNÍ INFORMACE
Vyberte si vstupenku skrze výběr a vyplnění možností, o které máte zájem. Poté, co si vstupenku
vyberete a uhradíte, systém vám pošle vaši vstupenku ve formátu PDF na emailovou adresu, kterou
uvedete během nákupu. Pokud jste registrovaný uživatel na eparki.pl, bude vaše vstupenka také
viditelná ve složce MOJE VSTUPENKY. Zde se nachází správa vašich vstupenek. Pamatujte, že
během pobytu na území polského Krkonošského národního parku je třeba mít svoji vstupenku s
sebou. Před vstupem na území Krkonošského národního parku si vstupenku vytiskněte. Bude vám
potřebná v případě kontroly. Můžete si také vstupenku uložit do svého mobilu. V případě kontroly jí
ukážete na obrazovce vašeho zařízení. Vstupenky do Krkonošského národního parku se prodávají
na jméno. Podrobnosti najdete v PRAVIDLECH.

DRUH VSTUPENKY
Jednodenní individuální
Jednodenní pro účastníky skupin s
horským průvodcem
Třídenní individuální

BĚŽNÝ POPLATEK
8,00 zł

POPLATEK SE SLEVOU
4,00 zł

7,00 zł

3,50 zł

20,00 zł

10,00 zł

Poplatek za vstup do Parku nejsou povinní hradit:
1. děti ve věku do 7 let
2. osoby mající povolení ředitele Parku za účelem vědeckého průzkumu
3. žáci a studenti mající v Parku didaktické hodiny v rozsahu projednaném s ředitelem Parku
4. obyvatelé obcí: Kowary, Karpacz, Podgórzyn, Jelenia Góra, Piechowice, Szklarska Poręba
5. členové rodiny s mnoha dětmi dle polského zákonu ze dne 5. prosince 2014 o Kartě velké
rodiny („Dziennik Ustaw“ z roku 2014, položka 1863) majících platnou Kartu velké rodiny
Poplatek za vstup na území Parku ve výši 50% sazby poplatku hradí:
1. žáci a studenti
2. důchodci
3. hendikepované osoby
4. vojáci z povolání
Pozor: Vstupné do Krkonošského národního parku neopravňuje do vstupu do soutěsky
Wąwóz Kamieńczyka.
PRAVIDLA VSTUPU A POHYBU
1. Na území Krkonošského národního parku jsou možné následující formy turistiky: pěší,
lyžařská, cyklistická a jezdecká.
2. Individuální pěší turistika je běžná, může se konat celoročně na vyznačených turistických
cestách a naučných stezkách s ohledem na jejich zimní trasy a úseky uzavřené v zimním i
jarním období.
3. Lyžařská turistika (běžecké a skitouringové lyže) se může konat pouze na vyznačených
turistických cestách, s ohledem na jejich zimní trasy a úseky uzavřené v zimním i jarním
období. Sjezdové lyžování a jízda na snowboardu jsou možné pouze na sjezdovkách k tomu
určených a připravených.
4. Organizovaná pěší i lyžařská turistika se mohou konat ve skupině nepřesahující 50 osob,
pouze s dohledem oprávněného průvodce.
5. Cykloturistika je povolena pouze na vhodně označených a k tomu přizpůsobených vnitřních
cestách Parku a na vyhrazených turistických cestách.
6. Jezdecká turistika je povolena pouze na vhodně označených a k tomu přizpůsobených
vnitřních cestách Parku a na vyhrazených turistických cestách.
7. Provozování ostatních forem rekreace (pochodoběh, nordic walking, kolečkové lyže) je
povoleno na turistických cestách a vnitřních cestách k tomu určených, vhodně připravených

a označených.
8. Provozování extrémních sportů jako paragliding, výuka jak se chovat v náročných
podmínkách, organizace rekreačně-sportovních akcí na vybraných turistických cestách, se
konají na žádost a po splnění formálních i finančních podmínek.
9. V případech, kdy se pěší, lyžařské, cyklistické nebo jezdecké trasy pokrývají, přednost na
této trase mají v tomto pořadí: (1) pěší turisté, (2) turisté na lyžích, (3) cyklisté, (4) turisté na
koních.
10. Provozování turistiky na území polského Krkonošského národního parku je povoleno pouze
během dne (od východu až po západ slunce), s výjimkou turistických cest spojujících horské
boudy s obcemi ležícími na úpatí Krkonoš.
11. Filmování a focení je na turistických cestách běžné a zdarma. V místech, která jsou pro
všechny nepřístupná je ale třeba k tomu splnit formální i případné finanční podmínky.
12. Na některé cesty je možné vzít psa na vodítku (i s náhubkem).
13. Turista by se měl na území Krkonošského národního parku chovat s ohledem na ochranu
přírody, a pokud je to možné brát své odpadky s sebou (pokud to není možné nechat
odpadky v koších k tomu určených anebo v boudách).
14. Turista by si měl zakoupit vstupenku do Krkonošského národního parku. Vstupenky jsou
dostupné v prodejnách u vchodu na hlavní cesty Parku anebo na internetových stránkách.
BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA
Pobyt na území Krkonošského národního parku, které je zpřístupněno za účely turistickými,
rekreačními i sportovními, může být zdraví i životu nebezpečný. Turista je ohrožený ze strany
přírodních živlů, takových jako: silný vítr, intenzivní déšť, bouřky, nízké teploty, námraza, sněhové
laviny, lámání a padání stromů a větví. Rozhodnout se, zda vstoupit na území Parku, musí každý
turista samostatně na základě vlastních zkušeností a zpráv umístěných na internetových stránkách
Krkonošského národního parku a horské skupiny Grupa Karkonoska GOPR. V případě
organizovaných skupin vedených oprávněným průvodcem, rozhoduje průvodce, který vede
skupinu. V případě organizované rekreačně-sportovní akce je za bezpečnost zodpovědný
organizátor.
Provozování turistiky na území Krkonošského národního parku vyžaduje dobrou kondici, získání
vhodných informací o potížích a ohroženích, využívání vhodného oblečení, zařízení a vybavení
umožňující pohyb v náročné horské oblasti. Vyžaduje také ohled na předpovědi a zprávy umístěné
na internetových stránkách Krkonošského národního parku a také horské skupiny Grupa
Karkonoska GOPR.
Než vyrazíte do hor, získejte informace o horské oblasti/regionu, kam se chcete vydat (kudy vedou
cesty, jejich stav, podmínky v horách, případná ohrožení), trasy plánujte dle možností a zkušeností
všech účastníků výletu, před vyražením do hor si ověřte aktuální podmínky a předpověď počasí.
Pokud je to možné, nevyrážejte do hor sami a vždycky dejte o vašich plánech a orientační době
návratu vědět rodině, známým, vedoucím boudy nebo chaty.
Před vyražením do hor se musíte vhodně obléct, dle aktuálních podmínek počasí (ochrana před
chladem, větrem, srážkami) a dle délky a obtížnosti trasy. Do baťohu sbalte nutné věcí, obzvlášť:
•
náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky ad.)
•
příruční lékárničku, včetně nutných léků a obvazového materiálu
•
občerstvení a nápoje
•
mapu a kompas
•
mobilní telefon s nabitou baterkou a zapsanými čísly tísňového volání
•
v zimním období čepici a rukavice, mačky
•
případně peníze, svítilnu, hole, chrániče, ochranné brýle, krém a sluneční brýle
Zapamatujte si čísla tísňového volání do horksé skupiny GOPR – 985, +48 601 100 300 a také
obecné číslo 112.

