
1. Kořenovská zubačka - Železniční trať Harrachov – Kořenov – Tanvald, kterou najdete v jízdním 
řádu pod číslem 035, je unikátní svým stavebním provedením a překonává výškový rozdíl 235 metrů. Úsek 
Tanvald – Kořenov byl vyhlášen kulturní památkou. Trať se honosí mnoha zajímavými stavbami, např. pěti 
tunely, z nichž nejdelší měří 940 metrů. Může se pochlubit mimo jiné i dodnes dochovanou dvoupásovou 
Abtovou ozubnicí kvůli stoupání až 58 promile, které je největším v ČR. www.zubacka.cz 

2. Sklárna Harrachov - Nejstarší fungující sklárna v Čechách byla založena před rokem 1712. Dochovala se zde 
tradiční ruční výroba sklářskými píšťalami a foukání do dřevěných forem, tedy techniky, které nebyly dodnes překonány. 
Provoz Sklárny Harrachov můžete s odborným výkladem navštívit po celý rok. Součástí areálu je minipivovar, pivní lázně, 
hotel a muzeum skla. www.sklarnaharrachov.cz

3. Mumlavský vodopád je nejvodnatějším krkonošským vodopádem s výškou 8 metrů. Na jeho 
úpatí jsou v žule vymleté obří hrnce vzniklé erozí vody.

4. Labský vodopád se nachází pouhý kilometr od pramene Labe. Spadá z výšky 45 metrů do Lab-
ské rokle a dále se pak řeka dere přes 200 m dlouhým úsekem kamenitých peřejí Labským dolem.

5. Pančavský vodopád je 148 m vysoký a je nejvyšším v Česku. Padá v několika kaskádách 
z okraje skály vysoké 250 m.

6. Úpský vodopád dělíme na Horní a Dolní, přičemž Horní patří se svými 120 m mezi nejvyšší 
v Krkonoších. Úpský vodopád spadá do Úpské jámy v blízkosti Obřího dolu.

7. Cesta česko-polského přátelství - Je to hřebenová červeně značená turistická magistrála napříč Krko-
nošemi. Téměř 28 kilometrů dlouhá trasa vede z rozcestí pod Tvarožníkem podél česko-polské státní hranice přes vrchol 
Sněžky až na Pomezní Boudy. Cesta vede nejcennějším územím národního parku po hraničním hřebeni kolem největších 
krkonošských zajímavostí.

8. Sněžné jámy jsou velkolepým dílem přírodních sil. Hloubka karu je v případě Velké Sněžné jámy 
250 metrů. Sněžná jezírka hluboká 1,5 metru vznikla při odtávání ustupujícího ledovce.

9. Pramen Labe - Labe pramení na Labské louce v rašeliništi mezi kosodřevinou, nedaleko skalního 
útvaru Violík na hlavním hřebeni Krkonoš. V nadmořské výšce 1386 metrů je pramen symbolicky upraven 
kruhovou studánkou a znaky měst, kterými na své trase Labe z Krkonoš do Hamburku protéká.

10. Labský důl - Strmé horské údolí, které tvaroval ledovec, překvapí svou mohutností a malebností. K vidění jsou tu 
pozůstatky ledovcové morény, vodopády Pančavský a Labský, meandry Labe, skalní kulisy, ale také tzv. „zahrádky“ s velkou 
rozmanitostí květeny.

11. Zlaté návrší a Mohyla Hanče a Vrbaty - Mohyla nad Vrbatovou boudou na Zlatém 
návrší připomíná tragickou událost z 24.3.1913, kdy zde při lyžařském závodě na 50 km ve sněhové bouři 
zahynul český závodník Bohumil Hanč a jeho přítel Václav Vrbata, který se mu snažil dojít pro pomoc. Od té 
doby je 24. březen uctíván jako Den Horské služby České republiky.

12. Janatův Mlýn Buřany - Roubený mlýn je výjimečnou stavbou lidové architektury i význam-
ným dokladem historie mlynářství. V původně dvoupodlažním mlýně s nástavbou mlýnice na pět podlaží můžete vidět 
dosud kompletní mlýnskou technologii i např. s tzv. francouzskými kameny pravděpodobně původními z roku 1767 a také 
funkční chlebovou pec. Janatův mlýn je zatím přístupný o Františkovském dřevosochání a po dohodě.

13. Rautis Poniklá - Tradiční ruční výroba vánočních ozdob ze skleněných perlí. Nechte se okouzlit starobylou 
krásou ozdob a zručností těch, kteří je vyrábějí dodnes. Při exkurzi můžete sledovat celý proces výroby, od ručního foukání 
skleněných perliček přes stříbření a barvení až k samotné montáži ozdoby. Současně si můžete vánoční ozdoby zakoupit 
nebo i sami vyrobit. www.rautis.cz

14. Zvědavá ulička Jilemnice je ojedinělým souborem roubených chaloupek, které se zde za-
chovaly ze starých časů. Neříká se jí Zvědavá pro nic za nic. Domy jsou tam totiž postaveny tak, že vypadají, 
jakoby vykukovaly do ulice a sledovaly tak čilý ruch na jilemnickém náměstí. 
www.mestojilemnice.cz

15. Labská přehrada Špindlerův Mlýn - První přehrada na řece Labi – Přehrada 
Labská - dříve přehrada Krausovy Boudy je k vidění při příjezdu do Špindlerova Mlýna. Impulsem k výstavbě tohoto krásného 
díla byly povodně, které způsobily katastrofální škody koncem 19. století. www.mestospindleruvmlyn.cz

16. Rozhledna Žalý - Vrchol Přední Žalý je dominantou Benecka. Na jeho vrcholu najdete 
nejstarší kamennou 19 m vysokou rozhlednu v regionu, kterou nechal postavit hrabě Harrach. Z rozhled-
ny, která je přístupná za příznivého počasí, je krásný kruhový rozhled nejen na Krkonoše, ale i do širokého 
okolí. www.zaly.cz

17. Augustiniánský klášter Vrchlabí - Barokní augustiniánský klášter byl realizo-
ván podle projektu rakouského stavitele Matyáše Auera. Klášterní kostel s hlavním oltářem vysokým 19 metrů a cennými 
varhanami z roku 1895 slouží zejména jako koncertní sál. V klášteře je umístěno Krkonošské muzeum Správy KRNAP, audio-
vizuální expozice „Kámen a život“.  www.krnap.cz/km-ve-vrchlabi-klaster

18. Kunčická lanovka - Nejdelší středoevropská lanovka protíná kra-
jinu mezi Černým Dolem a Kunčicemi nad Labem, místo lidí však vozí vápenec. 
Unikátní zařízení, poslední svého druhu v Česku, je možné zaregistrovat i při ces-
tě autem z Vrchlabí do Trutnova.

Více se dozvíte na www.krkonose.eu · Regionální infocentrum Krkonoše, Tel.: +420 499 405 744, info@krkonose.eu

19. Zvonkohra Dolní Dvůr - Zvonkohra o 11 zvonech byla na kostel sv. Josefa instalována v roce 
1995. Zvonky hrají čtyři melodie odlišné pro každé roční období a o vánocích pak navíc koledy, od pondělí do 

pátku v 10 a 17 hodin, v sobotu a neděli v 10, 12 a 17 hodin. www.dolnidvur.cz/zvonkohra/d-1125/p1=1123

20. Františkánský klášter Hostinné - Františkánský klášter i klášterní kos-
tel Neposkvrněného početí Panny Marie prošel v poslední době rozsáhlou rekonstrukcí. 
V přízemí konventu se nachází moderní městská knihovna a v prostoru prvního patra je 
nainstalovaná expozice městského muzea. Součástí je Galerie antického umění se stálou 
expozicí sádrových odlitků antické plastiky. Světovými unikáty jsou zejména rekonstruo-
vané sochy a sousoší ztracených nebo zničených originálů. www.klasterhostinne.cz

21. Sněžka - Nejvyšší česká hora (1602 m n. m.) má na Krkonoše neobvykle špičatý tvar. Vytvořily 
ho ledovce svírající horu ze tří stran a zpětná říční eroze. Vrchol Sněžky lze od roku 2014 zdolat novou 
kabinovou lanovkou.

22. Obří důl – Kovárna - Obří důl je ledovcem tvarované horské údolí mezi 
Sněžkou a Studniční horou. V anketě 7 divů Krkonoš obsadil Obří důl první místo. Důl Ko-
várna nabízí netradiční pohled na Sněžku, a to na její útroby. Nejvyšší česká hora od stře-
dověku lákala hledače drahých kamenů a horníky. Po těžbě železa, arzenu a mědi zůstaly 
v nitru Sněžky překvapivě velké prostory, které lze po předchozím objednání navštívit. 
www.veselyvylet.cz

23. Černá hora - Po výjezdu kabinovou lanovkou z Janských Lázní na vrchol Černé hory (1299 m n. m.) se 
kromě dalekých rozhledů nabízí výstup na ochoz ocelové rozhledny vzniklé úpravou podpěry původní lanovky 

a procházka naučnou stezkou Černohorským rašeliništěm. Stezka je přístupná od června 
do října a vede první zónou Krkonošského národního parku. Nejvíce kvetoucích rostlin tu 
můžete spatřit v červenci.

24. Hrádek Aichelburg Horní Maršov - Po roce 1883, kdy panství 
Maršov zakoupila hraběnka Aloisie Czernin-Morzinová, začal hrádek chátrat 

a v roce 1945 byl téměř zapomenutý. Díky Hradní společnosti Aichelburg, která vznikla v roce 1995, 
byl hrádek obnoven a v roce 2000 zpřístupněn veřejnosti. Klíče od hradu si vyzvedněte v Informačním 
centru Veselý výlet v Horním Maršově. www.veselyvylet.cz 

25. Vřídlo Janské Lázně - Vyvěrají tu tři desítky pramenů s radioaktivní, mine-
rální a termální vodou. Janské Lázně jsou významným lázeňským střediskem ČR zaměře-
ným na léčbu pohybového ústrojí a léčbu stavů po dětské obrně. www.janske-lazne.cz

26. Muzeum Vápenka Horní Albeřice - Expozice zachycuje zdánlivě 
obyčejné příběhy lidí z Albeřického údolí připomínající rozpolcenou historii. Klíče 
k novému muzeu vybudovanému na osmiboké kamenné věži šachtové vápenky 
z 19. stol. si vyzvedněte v Informačním centru Veselý výlet v Horním Maršově. 
www.veselyvylet.cz

27. Dvorský les - Rýchorský, neboli Dvorský, prales se nachází v nejvyšším místě hřebene Rýchor. Jedná 
se o přírodní rezervaci se zbytky tzv. bukového pralesa, zakrslými a do bizarních tvarů pokroucenými stromy, 
s větvemi porostlými mechem. Pozoruhodná je i Rýchorská květnice se vzácnými rostlinami.

28. Důl Jan Šverma Žacléř - Hornický skanzen plný důlních památek je v oblasti celé dolnoslezské 
uhelné pánve mimořádně, ojediněle a autenticky dochovaný. Jeho hodnota spočívá v téměř provozuschop-
ném provozním zařízení a architektonickém pojetí. www.hornickyskanzenzacler.cz

29. Pevnost Stachelberg Žacléř - Největší dělostřelecká pevnost 
v Čechách rozestavěná v r. 1937 jako součást československého pohraničního 
opevnění proti hitlerovskému Německu. Zpřístupněna je část unikáních pod-
zemních prostor. www.stachelberg.cz

30. Bitva 1866 Trutnov - Naučná stezka „Po stopách války 1866 – Den bitvy u Trutnova 
27.6.1866“ zve všechny milovníky vojenské tématiky k procházce okolím Trutnova se zastavením 
u Janské kaple, kde je dnes malé vojenské muzeum a u památníku Generála Gablenze, sedmnáctime-
trového litinového pomníku ve tvaru obelisku. Okolí naučné stezky i celého Trutnova je poseto mnoha 
různými pomníky z této doby. weby.trutnov.cz/1866

1. Zahnradbahn in Kořenov - Die Bahnstrecke Harrachov – Kořenov – Tanvald, im Fahrplan 
unter der Nummer 035 zu fi nden, überwindet einen Höhenunterschied von 235 Metern und ist in 
ihrer baulichen Ausführung einfach einzigartig. Der Abschnitt Tanvald – Kořenov wurde gar zum 
Kulturdenkmal ausgerufen. Die Strecke ist regelrecht gespickt mit interessanten künstlichen Bauten, 
u.a. mit fünf Tunnels, von denen der längste 940 Meter lang ist. Sie rühmt sich unter anderem eines bis 
heute bewahrten Abschnitts mit zweilammeliger Abt-Zahnstange, die zur Überwindung einer Neigung 
von 58 Promille dient – der größten in ganz Tschechien. www.zubacka.cz 

2. Glashütte Harrachov - Die älteste noch in Betrieb befi ndliche Glashütte 
Böhmens wurde vor 1712 gegründet. Bis heute bewahrt man hier die Tradition der 
manuellen Glasherstellung mittels Glasmacherpfeife und Glasblasen in Holzformen 
– Techniken, die bis heute unübertroff en sind. Das ganze Jahr über bietet die 
Glashütte Harrachov Betriebsbesichtigungen mit fachkundiger Führung. Weiteres 
Erlebnispotenzial bieten eine Minibrauerei, ein Bierbad, Hotel und Glasmuseum direkt 
auf dem Betriebsgelände.  www.sklarnaharrachov.cz

3. Der acht Meter hohe Mummelfall (Mumlavský vodopád) ist der wasserreichste 
Wasserfall des Riesengebirges. An seinem Fuße hat das wirbelnde Wasser mächtige Vertiefungen, sogenannte 
Riesentöpfe ausgehöhlt.

4. Der Elbfall (Labský vodopád) rauscht nur einen Kilometer hinter der 
Elbquelle. Die Elbe stürzt hier 45 Meter tief in den Elbgrund hinab und springt 
anschließend auf einem über 200 Meter langen Abschnitt in felsigen Stromschnellen 
durch den Elbgrund. 

5. Der Pantschefall (Pančavský vodopád) ist mit 148 Metern der größte 
Wasserfall Tschechiens. Die Pantsche stürzt hier in mehreren Kaskaden von einer 
250 Meter hohen Felsklippe hinab.

6. Der Aupafall (Úpský vodopád) unterteilt sich in den Oberen und Unteren Fall, der Obere Fall 
gehört mit 120 Metern zu den höchsten Wasserfällen des Riesengebirges. Die Aupa stürzt in die gewaltige 
Aupa-Grube im Abschluss des Riesengrunds (Obří důl).

7. Weg der tschechisch-polnischen Freundschaft - Der rot 
markierte, 28 km lange Kammweg, auch Riesengebirgsmagistrale genannt, führt 
über den gesamten Gebirgskamm – von der Wegscheide unter den Quarksteinen 
(Tvarožník), entlang der tschechisch-polnischen Grenze, über den Gipfel der 
Schneekoppe, bis zu den Grenzbauden (Pomezní Boudy). Mitten durch den 
wertvollsten, sich am Grenzkamm ausbreitenden Teil des Nationalparks und vorbei an 
den größten Highlights des Riesengebirges. 

8. Schneegruben (Sněžné jámy) - Ein grandioses Werk der Natur. Die schroff en Wände des Kars der 
Großen Schneegrube fallen in eine Tiefe von 250 m ab. Die bis zu 1,5 Meter tiefen Schnee-Seen entstanden 
beim Abtauen des zurückweichenden Gletschers.

9. Elbquelle (Pramen Labe) - Die Elbe entspringt auf der Elbwiese, in einem Hochmoor, inmitten von 
Latschenkiefern und unweit der bizarren Veilchenspitze/Violík auf dem Hauptkamm des Riesengebirges. 
In 1386 Metern Meereshöhe ist die Quelle symbolisch in einen runden Brunnen mit den Wappen der Städte 
gefasst, durch welche die Elbe auf ihrem Weg aus dem Riesengebirge nach Hamburg fl ießt. 

10. Elbgrund (Labský důl) - Das schroff e, von Eiszeitgletschern geformte Tal wirkt gigantisch und 
malerisch zugleich. Dem Blick bietet sich ein faszinierendes Schauspiel – Reste von Gletschermoränen, der 
Pantsche- und Elbfall, die Mäander der Elbe, schroff e Felswände aber auch sog. ‚Gärtchen‘ mit bestrickender 
fl oristischer Vielfalt.

11. Grabmal von Hanč und Vrbata - Das Grabmal auf der Goldhöhe (Zlaté návrší) über der 
Vrbata-Baude erinnert an das tragische Ereignis, das sich am 24.3.1913 bei einem 50-Kilometer-Skilauf abspielte 
und bei dem der Skiläufer Bohumil Hanč und dessen Freund Václav Vrbata ums Leben kamen – der letztere 
beim selbstlosen Versuch, seinem Freund das Leben zu retten. Seither begeht man den 24. März als Tag des 
Bergrettungsdienstes der Tschechischen Republik.

12. Janata-Mühle (Janatův Mlýn), Buřany - Die gezimmerte 
Mühle ist ein außergewöhnliches Beispiel der traditionellen Architektur und 
zugleich ein beredtes Zeugnis der Geschichte der Müllerei. In der ursprünglich 
zweigeschossigen Mühle mit dreigeschossigem Aufbau des Mahlwerks ist die 
bis heute komplette Mühlentechnologie, auch mit den sog. (wahrscheinlich 
ursprünglichen) ‚französischen Steinen‘ (Mahlsteinen) aus dem Jahre 1767 und 
einem funktionstüchtigen Brotofen zu besichtigen. Die Janata-Mühle ist derzeit 
lediglich in den Tagen der ‚Kettensägenkunst in Františkov‘ zu besichtigen.

13. Rautis Poniklá -  Traditionelle Herstellung von Christbaumschmuck aus Glasperlen. Lassen Sie sich 
von der archaischen Schönheit dieses Schmucks und der Geschicklichkeit der Menschen verzaubern, in deren 
Händen er entsteht. Bei Betriebsbesichtigungen kann man den gesamten Herstellungsprozess mitverfolgen 
– von der Herstellung der mundgeblasenen Perlen, über das Versilbern und Färben, bis hin zur Montage zu 
fantasievollen Gebilden. Christbaumschmuck bekommt man hier nicht nur gekauft – man kann ihn sogar 
selbst herstellen.  www.rautis.cz

14. Neugierige Gasse in Jilemnice - Die ‚Neugierige Gasse‘ ist ein einzigartiges Ensemble 
gezimmerter Holzhäuser, die wie ein Vermächtnis aus uralten Zeiten anmuten. Ihren Namen bekam die Gasse 
nicht von ungefähr. Die Häuser wurde nämlich so errichtet, dass es aussieht, als würden sie neugierig aus der 
Straße hervorlugen, um nichts vom emsigen Treiben auf dem Markplatz zu verpassen. www.mestojilemnice.cz 

15. Elbetalsperre in Špindlerův Mlýn - Der ersten Talsperre an der 
Elbe, früher Krausebauden-Talsperre und heute Přehrada Labská genannt, begegnet 
man gleich am Ortseingang von Špindlerův Mlýn. Den Ausschlag zum Bau dieses 
eleganten Bauwerks gaben katastrophale Hochwasserschäden am Ende des 
19. Jahrhunderts. www.mestospindleruvmlyn.cz 

16. Aussichtsturm auf dem Heidelberg (Žalý) - Der Přední Žalý (Heidelberg) ist das Wahrzeichen von 
Benecko. Auf seinem Gipfel ragt 19 Meter hoch der älteste steinerne Aussichtsturm des Riesengebirges auf, den Graf Harrach 
erbauten ließ. Vom Aussichtsturm, der nur bei günstigem Wetter zu besteigen ist, bietet sich ein fantastischer Rundblick nicht 
nur auf das Riesengebirge, sondern auch auf dessen weite Umgebung. www.zaly.cz

17. Augustinerkloster in Vrchlabí - Das barocke Augustinerkloster wurde nach Plänen des 
österreichischen Baumeisters Matthias Auer ausgeführt. Die Klosterkirche mit ihrem 19 Meter hohen Hauptaltar und 
wertvoller Orgel aus dem Jahre 1895 dient heute vor allem als Konzertsaal. In der Klosteranlage siedelt zudem das 
Riesengebirgsmuseum der Verwaltung des KRNAP, samt audiovisueller Ausstellung ‚Stein und Leben‘. 
www.krnap.cz/km-ve-vrchlabi-klaster

18. Materialseilbahn Kunčice - Die längste Seilbahn in Mitteleuropa überquert die 
Landschaft zwischen Černý Důl und Kunčice nad Labem, statt Touristen transportiert sie jedoch Kalkstein. 
Die einzigartige Lastenseilbahn – die allerletzte ihrer Art in ganz Tschechien – unterquert man auf der 
Straße von Vrchlabí nach Trutnov. 

19. Glockenspiel in Dolní Dvůr - Das Glockenspiel mit 11 Glocken wurde 1995 in der Kirche 
St. Joseph installiert. Die Glocken spielen vier verschiedene Melodien für jede Jahreszeit und zu Weihnachten 
überdies noch Weihnachtslieder und zwar jeweils montags bis freitags um 10 und 17 Uhr sowie samstags 
und sonntags um 10, 12 und 17 Uhr. www.dolnidvur.cz/zvonkohra/d-1125/p1=1123

20. Franziskanerkloster, Hostinné - Franziskanerkloster und Klosterkirche der Unbefl eckten Empfängnis 
der Seligen Jungfrau Maria wurden in letzter Zeit gründlich rekonstruiert. Im Erdgeschoss des Konvents befi ndet sich 
nun eine moderne Bibliothek, im ersten Stock ist eine Ausstellung des Stadtmuseums installiert. Die ‚Galerie der Kunst 
der Antike‘ wartet mit einer ständigen Ausstellung von Gipsabgüssen griechisch-römischer Skulpturen auf. Weltweit 
einzigartig sind vor allem die rekonstruierten Skulpturen und Skulpturengruppen verschwundener oder zerstörter 
Originale. www.klasterhostinne.cz

21. Schneekoppe (Sněžka) - Der höchste Berg Tschechiens (1602 m ü.d.M.) hat eine für das Riesengebirge 
ungewöhnlich spitze Form (Karling genannt). Sie wurde von Gletschern, die den Berg einst von drei Seiten einschlossen sowie 
von regressiver Flusserosion geformt. 2014 nimmt eine neue Kabinenseilbahn den Betrieb zum Gipfel der Schneekoppe auf.

22. Bergschmiede ‚Kovárna‘ im Riesengrund - Der Riesengrund (Obří důl) ist ein schroff es, von 
Gletschern geformtes Gebirgstal zwischen Schneekoppe und Brunnberg (Studniční hora). In der Meinungsumfrage 
‚7 Riesengebirgswunder‘ belegte der Riesengrund den ersten Rang. Das Bergwerk Bergschmiede – Kovárna bietet einen 
faszinierenden Einblick in die Innenwelt der Schneekoppe. Der höchste tschechische Berg lockte von jeher Prospektoren, 
Edelsteinsucher und Bergleute an. Von dem langen Abbau von Eisenerz, Arsen und Kupfer blieben im Innern der Schneekoppe 
überraschend große Räume übrig, die man nun nach vorheriger Bestellung besichtigen kann. www.veselyvylet.cz

23. Schwarzer Berg (Černá hora) - Nach der Bergfahrt mit der Kabinenseilbahn aus Janské 
Lázně (Johannisbad) zum Gipfel des Schwarzen Berges (1299 m ü.d.M.) bietet sich außer spektakulären 
Weitblicken auch die Möglichkeit, einen Stahlaussichtsturm zu besteigen, der durch dem Umbau des 
letzten Mastes der früheren Seilbahn entstand oder den Lehrpfad durch das Schwarzenberg-Hochmoor zu 
besuchen. Der von Juni bis Oktober geöff nete Lehrpfad führt mitten durch die 1. Zone des Nationalparks 
Riesengebirge. Die meisten blühenden Pfl anzen bekommt man im Juni zu sehen.

24. Waldburg Aichelburg, Horní Maršov - Nach 1883, als Aloisie Czernin-Morzin die Herrschaft Marschendorf 
(Maršov) erwarb, setzte der Verfall der Waldburg ein, nach 1945 war sie nahezu vergessen. Auf Initiative der 1995 gegründeten 
Burggesellschaft Aichelburg wurde sie wiederhergestellt und 2000 der Öff entlichkeit zugänglich gemacht. Die Schlüssel zur 
Waldburg bekommt man im Info-Zentrum Veselý výlet in Horní Maršov geliehen. www.veselyvylet.cz

25. Sprudel in Janské Lázně - In Johannisbad und Umgebung entspringen ca. dreißig 
Quellen mit radioaktivem, Mineral- und Thermalwasser. Janské Lázně (Johannesbad) ist ein namhafter 
tschechischer Kurort, der sich auf die Behandlung des Stütz- und Bewegungsapparates und die 
Heilung der Folgezustände von Kinderlähmung konzentriert. www.janske-lazne.cz

26. Museum Vápenka – Kalkofen, Horní Albeřice - Das Museum ‚Kalkofen‘ in Albeřice schildert 
scheinbar gewöhnliche Menschenschicksale aus dem Albendorfer Tal vor dem Hintergrund seiner widersprüchlichen 
Geschichte. Die Schlüssel zum neuen Museum, das im achteckigen Steinturm eines früheren Schachtofens aus dem 
19. Jhd. er- und eingerichtet wurde, bekommt man im Info-Zentrum Veselý Výlet in Horní Maršov geliehen. 
www.veselyvylet.cz

27. Hofelbusch (Dvorský les) - Dieser bizarre, urwaldähnliche Wald breitet sich an der höchsten Stelle des 
Rehornkammes(Rýchory) aus. Es geht um ein biologisch wertvolles Naturreservat mit Resten eines Buchenurwaldes, mit 
zu bizarren Formen verkrüppelten Bäumen, moosbewachsenen Ästen und bärtigen Flechten. Bemerkenswert ist auch das 
‚Rehorn-Alpinum‘ (Rýchorská květnice) mit vielen seltenen Pfl anzenarten. 

28. Zeche Jan Šverma, Žacléř - Einzigartiges, authentisch bewahrtes Bergbau-
Freilichtmuseum, das auf dem gesamten Gebiet des niederschlesischen Kohlebeckens 
seinesgleichen sucht. Sein besonderer Wert besteht in seinen nahezu betriebsfähigen Anlagen 
und seiner ungewöhnlichen architektonischen Auff assung. 
www.hornickyskanzenzacler.cz

29. Militärfestung Stachelberg, Žacléř - Größte Artillerie-Festung ihrer Art in ganz Tschechien, sie 
wurde 1937 als Teil der tschechoslowakischen Grenzbefestigungslinie gegen Hitlerdeutschland errichtet. Auch 
ein großer Teil der einzigartigen unterirdischen Räume sind zu besichtigen. www.stachelberg.cz

30. Schlacht bei Trautenau (Trutnov) von 1866  - Der Lehrpfad ‚Auf den Spuren des 
Krieges von 1866 – Tag der Schlacht bei Trautenau 27.6.1866‘ lädt alle Freunde der Militärgeschichte 
zu einem aufschlussreichen Bummel durch die Umgebung von Trutnov ein, samt Besuch der 
Johanniskapelle mit ihrem kleinen Militärmuseum und des Denkmals von General Gablenz, eines 
17 Meter hohen gusseisernen Obelisken. Die Umgebung des Lehrpfades säumen zahllose 
Denkmale verschiedenster Form aus jenen Kriegstagen. weby.trutnov.cz/1866

To nejlepší z Krkonoš 
aneb co nesmíte minout

Weitere interessante Ausfl ugsziele lernt man unter www.krkonose.eu kennen. · Regionales Infozentrum Krkonoše, Tel.: +420 499 405 744, info@krkonose.eu

Připravili jsme pro vás 30 tipů na výlety! Vybrali jsme pro vás ty, které 
považujeme za chloubu Krkonoš, a které byste neměli propásnout. Krkonoše 
však nabízejí nepřeberné množství krásných a zajímavých míst, která se už do 
našeho výběru nevešla. 

30 Ausfl ugstipps zu den interessantesten und bezauberndsten Stellen! Das 
Riesengebirge, tschechisch Krkonoše, hat unzählige schöne und interessante Orte. 
Wir haben für Sie diejenigen ausgewählt, die wir für den Stolz des Riesengebirges 
halten und von denen wir meinen, dass man sie unbedingt gesehen haben sollte.

Das Beste im Riesengebirge oder was man nicht 
verpassen sollte.



KRKONOŠE 
To nejlepší...

RIESENGEBIRGE 
Das Beste...

Vydal Krkonoše - svazek měst a obcí v roce 2013

Mapový podklad: Geodezie Online spol. s r.o.
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