
Karpacz je atraktivní horské městečko, které leží pod nejvyšší 
horou Krkonoš Sněžkou (1603 m n. m.). Výjimečné přednosti, 
jedinečné zajímavosti a skvělé zázemí sem každoročně přilákají 
milion návštěvníků. 

Středisko nabízí velmi dobré podmínky pro trávení volného času. 
Okolí je protkáno zhruba 100 kilometry značených turistických tras, které umo-
žnují objevovat jednu z  nejcennějších přírodních lokalit Polska. Příznivci lyžo-
vání mohou v zimě využívat četné lyžařské svahy a sjezdovky s vleky. K dispozici 
jsou také běžecké tratě a skialpinistické lokality. 

Město nabízí pestrou nabídku ubytovacích kapacit. Najdete zde zhruba 15 ti-
síc lůžek v objektech různého druhu a standardu. Jsou mezi nimi jak klidné 
penziony pro rodinné pobyty, tak rekreační střediska pro organizované skupiny. 
Nechybějí ani luxusní hotely pro nejnáročnější návštěvníky a setkání hostů ze 
světa byznysu.

Kostel Wang je jedinečná památka severské sakrální archi-
tektury z 12. století. Původně stával v norské obci Vang na 

jezeře Vangsmjøsen, odkud pochází jeho současný 
název. V Krkonoších se ocitl v roce 1842 díky pruskému 
králi Fridrichu Vilémovi IV. Během rekonstrukce byl jeho 
vzhled mírně pozměněn, při čemž k němu na ochranu 
před silnými větry byla také přistavěna kamenná věž. 

Prohlídky: denně (15.IV. – 31.X.) 9:00 – 18:00, (1.XI. – 
14.IV.) 9:00 – 17:00.

Divoký vodopád vznikl vybudováním přehrady proti 
skalním sutím na říčce Łomnica. Jeho název odkazuje 
na charakter této horské řeky, která se zvláště na hor-
ním toku vyznačuje velkým spádem vody. Po silných 
deštích a při jarním tání sněhu na horách to bylo opa-
kovaně příčinou nebezpečných povodní.

Přehrada na řece Łomnica byla postavena v letech 1910 
– 1915 v rámci protipovodňových opatření. Nadbytečná 
voda z přehradního jezera přepadává dolů přes malebné 
kaskády. Délka koruny hráze, po níž vede červená turi-
stická značka, činí 105 metrů.

Muzeum sportu a turistiky sídlí v památkově chráněném pod-
stávkovém domě. Expozice je koncipována do tří oddělení, 
která prezentují vznik turistiky v Krkonoších, rozvoj zimních 
sportů a přírodní pozoruhodnosti. Prohlídku Karpacze je nej-
lepší začít právě odtud, protože nikde jinde nezískáte lepší 
přehled o všech místních zajímavostech. Prohlídky: úterý – 
neděle 9:00 – 17:00 (pondělí zavřeno).

Mlýn lásky připomíná příběh velké lásky mlynářky a rytíře. „Pouze zde mlýn-
ské kolo zrní na mouku měnilo, s lidskými osudy točilo a mlynářovu dceru 
rovnou princezně učinilo,“ praví lidová průpovídka. Mlýn má kouzelnou moc, 
díky níž způsobuje, že láska dojde opětovaní.

Krkonošská tajemství je magické Krakonošovo království, kde mají návštěvníci příle-
žitost poznat legendy a pověsti spojené s Krkonošemi. Interiéry expozice, která má 
interaktivní charakter, byly navrženy celosvětově známými tvůrci. Díky vymoženo-
stem současných technologií tu lze všemi smysly zažít kouzla a moc, která dřímá v 
Krkonoších.

Centrum rekreace a sportu Kolorowa nabízí sáňkování po celý rok. Na svahu hory 
Pohulanka na vás čekají dvě sáňkařské dráhy, včetně jedné celoroční. Delší dráha 
umožňuje vychutnat si více než kilometrový sjezd s maximální rychlostí 30 km/h. 
Sáňky jsou určeny pro maximálně dvě osoby. 

Náměstíčko stop přemožitelů se nachází v centru Karpacze u městského úřadu. 
Bronzové odlitky podrážek bot tu připomínají úspěchy polských horolezců.

Soudní lípa je stará více než 200 let. Pod touto lípou malolistou s obvodem kmene 
pět metrů se podle legendy konaly rychtářské soudy. Vedle stromu stojí symbolický 
kamenný stůl, soudcova lavice a také pranýř, kde stávali odsouzení zločinci.

Lyžařský můstek Orlinek s konstrukčním bodem K85 je pojmenován podle Stanisława 
Marusarze. Rekord můstku patří Adamu Małyszovi, který zde v roce 2004 během 
mistrovství Polska skočil do vzdálenosti 94,5 metrů. V současnosti se můstek využívá 
k provozování extrémních sportů a jako rozhledna.

Karpatka je původním borovým lesem zarostlý, žulový kopec, který přitahuje po-
zornost turistů již z dálky. Jeho vrchol a svahy pokrývají žulové skalní bloky. V 18. 
století tu vznikly stříbrné doly, těžba se však nevyplácela. Kolem vrchu vede červe-
ně značená turistická trasa.

Dům adoptivních panenek je kouzelné místo založené místní obyvatelkou. „Bydlí“ v 
něm panenky darované blízkými lidmi, ale i ty pohozené a nechtěné. V Karpaczi pak 
všechny našly společný domov. Jejich majitelka jim šije originální oblečky. 

Soukromé muzeum techniky a budov ze stavebnic Lego není pouhou expozicí, ale i 
velkou hernou pro malé i velké. Je vybaveno knoflíky, joysticky a dálkovými ovlada-
či, které umožňují uvádět modely do pohybu. V expozici lze mj. pozorovat robota ze 
stavebnic Lego jak skládá Rubikovu kostku.

Místo gravitační anomálie svědčí o tom, že na Zemi najdeme místa, která se vymy-
kají zákonům gravitace. Tento vzácný jev lze pozorovat na jednom úseku Strażacké 
ulice. Zdá se, že zde ulice mírně klesá směrem k řece, avšak auta s vypnutým mo-
torem couvají pozpátku do kopce. Podle provedených výzkumů se jedná o zónu 
anomálie s gravitací, která je o 4 % slabší.
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Muzeum hraček nabízí dospělým příležitost, jak se ve vzpomínkách vrátit do světa 
dětství. Sbírka ukazuje průřez hračkářstvím za zhruba 200 let. Najdete zde be-
tlémové figurky z 18., panenky z 19. a hračky typické pro 20. století. Muzeum 
vzniklo na základě soukromé sbírky zakladatele wroclawského divadla pantomimy 
Henryka Tomaszewského. Prohlídky: úterý – pátek 9:00 – 16:30, sobota – neděle 
10:00 – 17:30.

16. MUZEUM HRAČEK

Poklady země Juna je název expozice, která obsahuje bohaté sbírky minerálů a dra-
hokamů z Polska i ze světa. K vidění jsou tu mj. exponáty, které byly zachráněny 
při požáru Muzea země JUNA ve Szklarské Porębě a také nejkvalitnější exponáty, 
zapůjčené spřátelenými geology a sběrateli. Najdete tu ametysty, horské křišťály, 
malachity, ale i diamanty, safíry a zlato. 

17. POKLADY ZEMĚ JUNA 

Park pohádek představuje způsob, jak se přenést do pohádkového světa a zároveň 
aktivně strávit čas na čerstvém vzduchu. Mezi lesními pěšinami se skrývají chatičky, 
z nichž každá je symbolem pro jiné pohádkové vyprávění. Můžete zde potkat mj. 
Sněhovou královnu, Malenku, Šípkovou Růženku a Popelku.

19. PARK POHÁDEK

Infocentrum polského Krkonošského národního parku KPN sídlí v jednom z mála 
dochovaných typických krkonošských domů. Uvnitř najdete geologicko-geomorfo-
logickou expozici včetně geologické mapy vytvořené v podobě kamenné mozaiky a 
dotykový model. K domu přiléhá zahrada s rostlinami a keři typickými pro Krkonoše 
a tzv. Laborantův dům.

20. INFOCENTRUM POLSKÉHO KRKONOŠSKÉHO 
NÁRODNÍHO PARKU KPN 

Interaktivní výstava modelů ze stavebnic Lego ukazuje více než 200 unikátních mo-
delů, pro jejichž konstrukci bylo použito více než 500 tisíc stavebnic. Každý model 
je unikátní projekt autorů expozice. Můžete zde najít modely odkazující na Karpacz 
a okolí, mj. kostel Wang nebo téměř dva metry vysokou postavu Krakonoše.

15. INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA MODELŮ ZE STAVEBNIC LEGO 

3. MÍSTO GRAVITAČNÍ ANOMÁLIE 

Krkavčí skály je skalní výchoz se skalními bloky, jež jsou vyso-
ké až 25 metrů. Skály najdeme v údolí potoka Płomnica na 
stráních hory Krucza Kopa. Vyskytují se tu velké shluky peg-
matitů, křišťály a další vzácné minerály. Podle pověstí zde 
nejstarší štoly vyhloubili středověcí hledači zlata a drahoka-
mů. V současnosti jsou Krkavčí skály lezeckým střediskem s 

různě obtížnými trasami.

18. KRKAVČÍ SKÁLY 

Další informace lze najít na www.karpacz.pl a na oficiální 
fanpagi na Facebooku www.facebook.com/UMKarpacz

TURISTICKÉ INFORMACE
ul. Konstytucji 3 Maja 25; 
tel. 75 76 19 716, 75 76 18 605; it@karpacz.eu
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