
Vrchlabí
po celý rok • zu jeder Jahreszeit 

Dopravíte se městskou hromadnou dopravou anebo vlastním vozem. Parkoviště jsou bezplatná.

Vrchlabí
po celý rok • zu jeder Jahreszeit

Jedině ve Vrchlabí najdete všechny zimní radovánky nedaleko od sebe.
Sjezdařské areály disponují kvalitní infrastrukturou i technickým zasněžováním. Dětská 
lyžařská hřiště uspokojí nejenom ty nejmladší, ale i jejich rodiče. Předejte je zkušeným 
instruktorům a vy si sami zalyžujte. Skiareály jsou vybaveny půjčovnami, ski servisy, 
lyžařskými školami, možností k občerstvení.

Běžecké, sjezdové lyžování
Nur in Vrchlabí liegen alle Winterfreuden dicht beieinander. 
Die Skigebiete verfügen über eine moderne Infrastruktur und technische 
Beschneiungsanlagen. Ski-Spielplätze für Kinder machen nicht nur den Kleinsten Spaß, 
sondern auch ihren Eltern. Oder überlassen Sie ihre Sprösslinge erfahrenen Instruktoren 
und toben Sie sich selbst auf der Piste aus. Die Skigebiete haben alles, was man braucht – 
Skiverleihe, Skiservice und Skischulen, Imbissmöglichkeiten.

Hin fährt man entweder mit dem ÖPNV oder mit dem eigenen Pkw. Die Parkplätze sind gebührenfrei.

Präparierte, in der Abenddämmerung beleuchtete Skiloipen in der Umgebung des Teiches 
Vejsplachy:

Když zaprší a vítr zafouká, zajděte do sauny, na bowling, squash, či do wellnes, 
nebo solné jeskyně. Zajeďte se vykoupat do aquaparku ve Špindlerově Mlýně, na-
vštivte muzea Správy Krkonošského národního parku, augustiniánský klášter, nebo 
kulturní pořady v KD Střelnice a Divadelním klubu. 

Další tipy na výlety a zajímavosti najdete na www.krkonose.eu

Wenn es mal regnet oder stürmt, dann geht man am besten in die Sauna, zum 
Bowling, ins Wellnesscenter oder in eine Solegrotte. Oder man besucht das 
Erlebnisbad (Aquapark) in Spindlermühle, das Museum der Verwaltung des 
Nationalparks Riesengebirge, das Augustianerkloster oder Kulturveranstaltungen 
im Kulturhaus Střelnice oder im Theaterklub.

Weitere Tipps zu Ausflügen und Sehenswürdigkeiten
siehe www.krkonose.eu

Skilaufen & Skifahren 

Sjezdovky v Kněžicích a Bubákově 
jsou pro začátečníky a rodiny s dětmi.

Die Skipisten in Kněžice und Bubákov sind besonders gut 
für Anfänger und Familien mit Kindern geeignet.

Wer gern in klassischer Technik in der Spur gleitet oder auf ‚Manchester‘ skatet, dem 
seien wärmstens die perfekt präparierten und künstlich beschneiten und tagtäglich bis 
20 Uhr beleuchteten Loipen in Vrchlabí im Skigebiet Vejsplachy empfohlen. 
Zur Loipe gelangt man zum Beispiel beim Teich Kačák, wo man auch parken kann. 

Es stehen gleich ein paar Rundweg zur Auswahl: 
Rundloipe Vejsplachy • 3.5 km
Rennloipe Vrchlabí  Vejsplachy • 4 km
Vrchlabí  Vejsplachy – Horní Branná – Vrchlabí  Vejsplachy • 6 km
Vrchlabí  Vejsplachy – Dolní Branná – Vrchlabí  Vejsplachy • 6 km
Vrchlabí  Vejsplachy – Kněžice – Valteřice – Vrchlabí  Vejsplachy • 7 km
Seilbahn-Bergstation über dem Berg Kněžický vrch nach Křižovky • 7 km
Křižovky – Herlíkovice • 1 km
Vrchlabí-Stadtpark – Měsíční údolí/Mondtal – Lánov – Jankův kopec – Vrchlabí samt 
Möglichkeit aus Lánov nach Strážné weiterzulaufen.
Insgesamt hat Vrchlabí 35 km regelmäßig gespurte Skiloipen zu bieten.
Im Eisstadion kann man vom Herbst bis in den Frühling hinein Schlittschuh laufen. In 
strengen Wintern kann auf eigene Gefahr auch auf dem Teich Kačák Eislaufen. 

Vám, kteří si rádi kondičně běháte klasickou technikou ve stopě anebo bruslíte na manšestru, 
doporučujeme upravované, uměle zasněžované a denně do 20 hodin osvětlené běžecké 

tratě ve Vrchlabí v areálu Vejsplachy. 
Nastoupit do nich můžete třeba u rybníku Kačák, kde se dá pohodlně zaparkovat.

Vybrat si můžete z několika okruhů:
Běžecký okruh Vejsplachy • 3.5 km

Závodní běžecké tratě Vrchlabí  Vejsplachy • 4 km
Vrchlabí  Vejsplachy - Horní Branná - Vrchlabí  Vejsplachy • 6 km
Vrchlabí  Vejsplachy - Dolní Branná - Vrchlabí  Vejsplachy • 6 km
Vrchlabí Vejsplachy - Kněžice - Valteřice - Vrchlabí  Vejsplachy • 7 km
Z horní stanice LD Kněžický vrch na Křižovky • 7 km
Křižovky – Herlíkovice • 1 km
Vrchlabí Městský park - Měsíční údolí - Lánov - Jankův kopec - Vrchlabí. Možnost z Lánova
pokračovat na Strážné. 
Celkem Vrchlabí disponuje 35 km pravidelně upravovaných běžeckých tratí.
Zimní  stadion v centru města umožňuje bruslení od léta do jara. Když přijde tuhá zima, 
bruslit se dá na vlastní nebezpečí na rybníku Kačák. 
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Skiareál v Herlíkovicích je pro zdatné sjezdaře 
a snowboardisty

Das Skigebiet in Herlíkovice wiederum ist ein Eldorado 
für routinierte Skifahrer und Snowboarder.

BaunatalTrouville-sur-Mer KowaryBaunatalTrouville-sur-Mer Kowary

Skiaerál Herlíkovice a Bubákov Skiareál Kněžický vrch

VRCHLABÍ

Benecko - 6 km
Horní Mísečky - 14 km

VEJSPLACHY

VRCHLABÍ

Strážné - 4 km

Lánov -1,5 km

Ganztägige Skiausflüge 
Mit dem Bus nach Spindlermühle, hier mit der Seilbahn nach Pláň (Planur) 
hinauf, von hier begeben wir uns nach links auf die Riesengebirgsmagistrale 
(Wanderzeichen der Magistrale) zur Blockhütte und danach in angenehmer 
Abfahrt am Kopřívník (Skiwanderwegmarkierung) nach Zadní Struhadla 
weiter, von hier dem gelben Wanderzeichen folgend nach Strážné. Bei 
ausreichender Schneedecke kann man hier über Strážná Hůra zur Ferra-Hütte 
und anschließend auf dem gelben Wanderweg nach Vrchlabí zurückfahren.

www.muvrchlabi.czVýlet na běžkách celodenní
Do Špindlerova Mlýna dojedeme autobusem, vyjedeme lanovkou na Pláň 
a vydáme se po krkonošské magistrále vlevo (značka magistrály) ke sru-
bu a poté se příjemným sjezdem svezeme kolem Kopřívníka a dále (znače-
ní lyžařské trasy) na Zadní Struhadla a po žluté turistické značce do Strážné-
ho. Bude-li dostatek sněhu můžeme pokračovat přes Strážnou Hůru k Ferra 
chatě a poté po žluté turistické trase do Vrchlabí .


