
1.     MĚSTSKÉ INFOCENTRUM VRCHLABÍ,
        informací na cestu po okolí tě vybaví. Sídlo – stará radnice, úředníků jest zde velice. Co tě nemá,

holánku, ještě více jich je na zámku.

          Název hotelu na náměstí s ptačím jménem:   ...... ...... ...... ...... ......
         20   10     6     7, 17, 18, 23

2.     ZÁMEK,
        původně to sídlo bylo, když se v okolí železo těžilo. Nechal postavit ho sám, Kryštof Gendorf

z rakouských Korutan (16. stol.). Ve všední den zatlač dveře, v hale na stěnách spousta zvěře.

          Počet zámeckých věží:   ...... ...... ...... ...... ......
        4      2 

100 metrů na západ, krajem parku je nutno se vydat. Pak z pěšiny vpravo odbočíš, moderní architekturu
tam zříš. Beton, sklo, střecha přírodní, v sousedství budova správy parku tě ohromí.

3.     KRTEK
        Zdejší KRTEK je tak trochu hranatý a nedrží se lopaty. Ze země sic vykukuje, ale na Milera si nepamatuje.

Podívej se na mapu, jsi u sídla KRNAPu.

Hledačka – quest – Vrchlabí jih

S Gendorfem
až na Kačák

Obtížnost:                   malá (mimo zimní období), stanoviště 7 a 9 na kopci
Délka:                            5,5 km, cca 2–2,5 hod.
Upozornění:               vhodné i pro rodiny s kočárky, cesta vede po zpevněném povrchu

Pro nalezení pokladu je třeba vyluštit tajenku. Na jednotlivých stanovištích získáš
písmena, která podle čísel zaznamenáš do klíče – tajenky. Ta tě dovede k pokladu.

Začínáme v centru města, na náměstí TGM. V městském informačním centru si můžeš
vyzvednout hledačku, nebo si ji vytiskni. Zpět do centra města je to od pokladu 15–20
min. chůze, ulicí Pražskou a Krkonošskou. V křižovatce ul. Pražská a Komenského je za-
stávka MHD. Hledačka na vlastní nebezpečí.
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          Co znamená zkratka KRNAP?   .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
         9                                                                                            8            5           12 15

Za budovou Správy KRNAP doleva zatočíš a nad silnicí dřevěnou lávku uvidíš. Před ní dáš se mírně
vpravo, branka snad bude otevřená – „bravo“! Jdi cestou přímo za nosem, architektura hrobky ti bude
přínosem.

4.     HROBKA,
        Letní kino, modlitebna, původně však hrobka panovníka to byla. Hašek, Gendorf, Morzinové? Pochováni

jsou tu Černínové (výstavba 1887).

          Žlutý kámen, ze kterého je hrobka postavena:   ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
         1

Pod dřevěnou lávku, podél zámecké zdi, u vchodu vlevo do parku jdi. Přes park, směrem k zámku běž,
najdeš tam rybník, to mi věř.

5.     ZÁMECKÝ RYBNÍK,
        kulatý je. Kapři, kachny, ne však zmije. V 14. století stála tu tvrz, panovník Hašek vládl tu brz.

          V pravé části rybníčku se nachází (zdrobněle):   ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
         13    22

Najdi východní boční cestu ze zámeckého parku, projdi průchodem na hlavní Krkonošskou ulici, zahni
vlevo na sever. Za moderní stavbou s prosklenými rohy, na kraji Evropského náměstí, odboč vpravo
k Labi. To by snad nezveršoval ani Daněk Wabi.

6.     DŮM SEDMI ŠTÍTŮ
        300 let stojí tu, Dům sedmi štítů, dnes libá kavárna i muzeum je tu. Pod pavlačí šumí Labe, v kavárně se

i dobře dlabe.

          Dům stojí v ulici:   ...... ...... ...... ...... ...... ......
         16

Když Labe překročíš, vpravo zatočíš. Po proudu půjdeš, až skály uvidíš. Vlevo skála, nad ní dům, vyběhni
kopec, u kapličky stůj (100 m).

7.     OLIVETSKÁ HORA
        Na Olivetské hoře stávalo sousoší, jaké, to běžný Verchlabák dnes už netuší. V dobách dávno minulými,

žilo to tu poutěmi křesťanskými. Z Městského parku sem, k sousoší Krista s andělem. Tak aspoň
zvoneček z kapličky, když zacinká, pohladí naše dušičky.

          Kaplička je zasvěcena:   ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
         19

Na patě se otočíš, dolů z kopce, za náhonem vlevo, polikliniku uvidíš. Kolem půjdeš, přechod přejdeš
a na pěší zóně zelený zámeček najdeš.

8.     ZÁMEČEK
         Nejprve Willibald Jerie (1857) spřádal tu ze lnu nitě, později rodinné sídlo, dnes galerie k návštěvě zve tě.

          Za zámečkem roste památný strom:   ...... ...... ...... ...... ......
         21
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Po pěší zóně jižně k Lidlu se dáš, doprava přes Labe se vydáš. V křižovatce s ostrůvky zebru vlevo
přeběhni a kopec na sídliště vyběhni. Za zastávkou vpravo zahneš, k rohu školy tudy dojdeš. Pak vlevo,
do kopce chviličku, najdi plácek, stromový kalendář a lavičku.

9.     ZŠ ŠKOLNÍ – PANORAMA
        Rorýsí škola, ekologie, fotbal, zdravé

stravování, jen malý výčet toho, co zde
žáci mají k mání. Na chodbách
vyobrazený Krakonoš, jsou odtud krásná
panoráma Krkonoš (ještě lepší výhledy
jsou z atletického oválu nedalekého
školního hřiště).

          Za lavičkou u hřiště stojí velmi stará budova, sídlo bývalých financů.

          Barva střechy domu je:   ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
         11

100 metrů vrať se, zahni vlevo, kolem školy k hospodě, jednosměrka dolů tě navede.
Přes hlavní silnici k rybníku, Bufet Kačák u skluzavky stojí tu.

10.  KAČÁK
        Relaxační zóna na Kačáku, zve k návštěvě dítě, mámu, tátu. Hřiště, občerstvení

i koupání je tu, také kousek přírody rádi zachováme světu.

          Na střeše bufetu věžička, která připomíná pobřežní stavbu:   ...... ...... ...... ...... ......
         14     3

Obkrouži kolem rybníka, nedbej křiku vodníka. Na Valteřické doprava, pak pokračuj,
kolem krotitelů ohnivého kohouta vykračuj.

11.  POKLAD
        Za zónou parkování dětské hřiště. Stromů větvoví, ptáků útočiště.
        Po objevu pokladu se posadíš a v místní restauraci se klidně občerstvíš.

          Ze získaných indicií – písmen sestav klíč k vyhledání pokladu.
          Hodně štěstí.

1 2 3 4      5 6     7      8 9 10 11 12 13 14 15   16   17 18   19 20 21   22   23

V případě nesrovnalostí kontaktujte obsluhu restaurace nebo hotelu Zelená Marína.
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Vyrobeno 2016 v rámci projektu Krkonoše všemi smysly a tak trochu ještě dál. Finančně podpořeno ze
Státního fondu životního prostředí České republiky a Ministerstva životního prostředí, z rozpočtu Města
Vrchlabí a ZŠ Školní Vrchlabí.

Questing vyvinula nestátní nezisková organizace Vital Communities ve Vermontu, USA,
v roce 1995 a je vlastníkem příslušné obchodní známky.

MĚSTO VRCHLABÍ
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