
1.     DŮM KRYŠTOFA Z GENDORFU
        Ukázka původního městského stavení – podloubí a dřevěné roubení.

          Slovem napiš počet oken, která zdobí dřevěný štít. (č. p. 196):   ...... ...... ......
         9

Po hlavní ulici na sever ke kostelu se dej, při prohlídce domků nijak nespěchej.

2.     KOSTEL SV. VAVŘINCE
        Kostel původně ze 14. století, nepotkalo žádné prokletí, podle sv. Vavřince se nazývá, nic ho tu neskrývá

a hrdě se vypíná.

          V jakém slohu je tento kostel přestavěn?   NOVO ...... ...... ...... ...... ...... ...... ÉM
        5

Jen kousek od kostela po červené popojdi a v levou tvoji stranu pohlédni. Tam vedle sebe v řadě stojí
čtyři roubené domy.

Hledačka – quest – Vrchlabí sever

S Gendorfem
do Pekla a zpět

Obtížnost:                   střední (náročné v zimním období)
Délka:                            9 km, cca 3 hod.
Upozornění:               pro kočárky fyzicky náročnější (2 km do kopce), cesta vede po

zpevněném povrchu, lesní a luční cestou

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. Převážně turistická trasa vede do Hořejšího
Vrchlabí a přírodní krajinou kolem města zpět do centra.
Hledačka na vlastní nebezpečí.
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3.     ČTYŘI DOMKY
        dnes tu stojí, jejich expozice proti nevědomí brojí. Také informace o regionu podají Ti a pak můžeš zase

klidně jíti.

          Opiš název ze štítu domu, který stojí zcela vpravo:

          ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......          ...... ...... ...... ...... ...... ......
         16      20                                                                                  14                              15

Po Krkonošské ulici, po červené dále pokračuj, městem téměř k Labi si vykračuj. Před mostem červenou
ostře vlevo, pak kolem náhonu, jezu ke kapličce dojdi – bravo!

4.     KAPLIČKA SV. ANNY
        Na konci původně promenádní cesty stojí maličká, svaté Anny kaplička.

          Před kterou nemocí chránila údajně voda z kapličky občany kolem roku 1832: před ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
         11            13

Proti proudu po červené půjdeme, pod mostem vodní elektrárnu mineme. Dnes je to na Labi malé
stavební dílo, ještě roku 1930 se tam bělilo (součást Schreibrova bělidla). Za chvíli rozcestník, pak 200 m
po zelené, pozor ať zvoničku vpravo nemineme!

5.     KOVÁRNA SE ZVONIČKOU
        Stará kovárna – architektura krkonošských mistrů je, vždyť na ni i ochrana kulturních památek

pamatuje. Ještě za první republiky se tu kovalo, ale i pivo se zde čepovalo. Dnes se už v kovárně kování
neozývá, však statný paroháč ji tu hlídá.

          Sečti výsady (výběžky) na bohatším parohu a vynásob dvěma, napiš kolikaterák to byl:

           ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ......
         4         19            12

Nazpět k nadjezdu, po červené směr Špindl jdi, až k minipivovaru – tam si klidně odpočni.

6.     PIVOVARSKÁ BAŠTA
        Musel ses trochu vrátit k mostu a potom zahnout doleva a našel jsi místo, kde mají hodně hostů a kde

čepují krkonošského ….?

          Zdejší pivo se jmenuje: KRKONOŠKÝ ...... ...... ...... ...... ...... .....
         1, 18

Přes hlavní silnici se dej a do pekla pospíchej, cesta teď povede tě vzhůru, snad to nebude na dlouhou túru.

7.     NA KONCI PEKLA
        Peklo tu tak hrozné není, žádný čert a žádné zatracení, lidé tu bydlí v pohodě možná i díky náhodě.

          Napiš slovem číslo popisné posledního domu vlevo od silnice:

          ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
         17 22                              6

Od značky slepá ulice, polní cestou dej se výš a výš, snad neztratíš se již. Mineš vpravo křížek kdesi, pak
zase loukou mezi lesy. Na vrcholu sedla si pauzu dej a panoramaty se pokochej.
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8.     RUMOVÁ CESTA
        Z louky zase na silnici, po které prý dříve jezdívali opilci.

          Které stromy se světlou kůrou tu lemují cestu?   ...... ...... ...... ...... ......
         2                       7

Po asfaltové silnici vpravo pokračuj, až na žlutou turistickou narazíš, vpravo pak odboč a věz, že navracíš se již.

9.     ROZCESTNÍK POD JANKOVÝM KOPCEM
        Mezi loukami a lesy, jsou valy opevnění kdesi (1787 na Jankově kopci, v městském parku a na Ovčáku

v Hartě úspěšně vzdorovala vojska Josefa II. při Rakousko-pruských válkách). Pod košatým stromem
milé posezení, pro unavené nohy to pravé potěšení.

          Název mohutného stromu u rozcestníku:   ...... ...... ......
         3

Po louce kolem památného stromu, žlutou turistickou městským parkem dolů. Alejí plnou lip – na konci
křížek, další zastavení tip.

10.  POMNÍK PANNY MARIE POMOCNÉ
        Pod košatými lipami, křížek k pomodlení, obrať se s důvěrou a vírou veškerou, Panenka Marie pomůže

při přemýšlení.

          Opiš i s nápisem letopočet zhotovení pomníků:   ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
         8     21

Žlutomodrou dolů z kopečka, v křižovatce tě čeká vlevo odbočka. Kolem divadelního klubu k řece běž
a poslední úkol úspěšně vyřeš.

11.  RUMOVÁ CESTA
        Most se tu klene, přes řeku zvanou Elbe, český název však jiný je, kdopak ví, jak se jmenuje?

          Jak se jmenuje řeka, protékající pod mostem?   ...... ...... ...... ......
         10

Teď projdeme se po nábřeží, po směru toku kam řeka běží, ještě velmi malou chvíli a hurá už jsme v cíli.

12.  KAVÁRNA U SEDMI ŠTÍTŮ
        Kruhový objezd pro auta tu lení, však pro pěší nic milého k zastavení. Kavárna nablízku je milá, jen

hloupý se blíže nepodívá.

          Ze získaných písmen sestav tajenku 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

          V případě nesrovnalostí kontaktujte obsluhu v kavárně.
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výchovy
SEVER „Školy
pro šetrnou
turistiku
v KRNAP“.
Tento quest
byl vytvořen
za finanční
podpory
Státního
fondu
životního
prostředí
České
republiky
a Ministerstva
životního
prostředí.
Finančně
podpořeno
také
z rozpočtu
Města
Vrchlabí
a ZŠ Školní
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a je
vlastníkem
příslušné
obchodní
známky.

MĚSTO VRCHLABÍ
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