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Skryté perly
...Krkonoše známé i neznámé



Vážení a milí hosté,

Ať už jste u nás poprvé, anebo jste našimi 

stálými hosty, rádi bychom vám představili 

našeho průvodce po méně známých místech 

v blízkém i vzdálenějším okolí Špindlerova Mlýna. 

Při tvorbě jsme mysleli na jednotlivce, páry, ale 

především na celé rodiny. 

Najdete zde méně či více náročné túry, ale 

především možnost navštívit zajímavá místa 

i v případě nepříznivého počasí, které ne vždy 

dovolí pěší turistiku či sport. Objevte tato místa 

z pohodlí vašeho vozu. Pečlivě jsme vybrali ta, 

která nejsou vzdálena od hotelu více než hodinu 

jízdy.

Tým OREA Resort Horal

#oreahoral

#oreahotels

#oreabavi

#ceskobezstarosti



RÝCHORSKÝ PRALES1

je jedinečná přírodní rezervace, kde lze 
naleznout mnoho druhů chráněných rostlin. 
Jeho jedinečnost tkví především v minimálním 
dotčení člověkem a je považován za nejméně 
porušené krkonošské místo. Autem vám cesta 
zabere necelou hodinu a výlet můžete spojit 
s návštěvou dělostřelecké tvrzi Stachelberg.

DĚLOSTŘELECKÁ TVRZ 
STACHELBERG
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je naprosto unikátní místo pro všechny fanoušky 
vojenství. Skupina nadšenců již přes dvacet let 
restauruje tento objekt, který nabízí jedinečný 
zážitek do zpřístupněného podzemí, kde se 
nachází rozsáhlý systém podzemních chodeb. 
Práce se ovšem rozšířily i do nejbližšího okolí 
bunkru a vystavili zde rozhlednu jménem Eliška, 
odkud lze spatřit mnoho Krkonošských vrcholů. 
Pro nejmenší je zde dětské hřiště. 

HRAD PECKA3

je jediným interiérově zpřístupněným památ-
kovým objektem v celém regionu středního 
Podkrkonoší a Krkonoš. Nabízí nádherné 
výhledy na hřebeny Krkonoš. Tento hrad 
určený po mnoha historických událostech 
a nepřízni osudu k rozebrání, byl zachráněn 
obyvateli stejnojmenné obce Pecka a postupně 
zrekonstruován až do dnešní podoby. Nyní jsou 
již zpřístupněny dva prohlídkové okruhy. 
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ÚPSKÁ RAŠELINA

Tato přírodní rezervace vznikla již roku 1952 
a naleznete zde prameny dvou řek – Úpy 
a Bílého Labe. Drsné klima uchovalo původní 
vzhled subarktické tundry doby ledové.  
Celé rašeliniště lze projít po vybudovaných 
dřevěných lávkách. Rašeliniště nabízí množství 
stezek na pomezí česko-polských hranic. 



ROZHLEDNA ŽALÝ6

je jedinečná především díky své architektuře 
a je jedinou kamennou rozhlednou 
v Krkonoších. Již v dávné historii bylo toto 
místo navštěvováno jako poutní a zvláštní 
kouzlo si zachovalo dodnes. Přímo vedle 
rozhledny naleznete stylovou roubenku, která 
funguje jako restaurace. 
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KRKONOŠSKÁ PIVNÍ STEZKA5

Krkonoše mají mnoho zajímavostí a jednou 
z nich je historie pivovarnictví. Vznikla tedy 
pivní stezka, která vás provede po všech 
známých i méně známých pivovarech. Stezka je 
navíc interaktivní, a tak na jednotlivých místech 
můžete sbírat známky a odnést si drobný dárek 
na památku. Trasa má úctyhodných třicet 
kilometrů. 
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VLÁČEK BUBÁČEK7

je určen pro všechny, kteří ještě nezvládnou, 
anebo již nemohou absolvovat pěší túru. 
Nabízí možnost několika okruhů, které se liší 
délkou a navštívenými místy. Do vláčku lze 
nastupovat v obou směrech a má pravidelný 
jízdní řád. Účastnit jízdy se mohu i maminky 
s kočárky či handicapované osoby.  
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RAUTIS - PERLIČKOVÉ OZDOBY 
Z PONIKLÉ
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Rodinný podnik se zabývá řemeslnou výrobou 
skleněných perlí a výrobou perličkových 
vánočních ozdob. Toto výjimečné řemeslo 
zde provozují již od roku 1902 a užívají staré 
technologie k výrobě jednotlivých šperků. Díky 
tomu se můžou pyšnit naprostou originalitou 
a světovým unikátem. To vše vám rádi v rámci 
exkurze předvedou a na jejím konci si budete 
moci sami vyrobit ozdobu v jejich kreativní 
dílně. 
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Park miniatur – Kowary
Kowary jsou město v oblasti Jelenia Góra a můžete v něm 
nalézt velmi zajímavý park miniatur, který vám představí 
nejhezčí památky Dolního Slezska.

Kostel Wang
Karpacz je polské lázeňské město, z kterého přímo dýchá 
historie. Můžete zde navštívit unikátní dřevěný kostel 
Wang, který stál původně v Norské osadě, odkud cestoval 
neuvěřitelných 1624 km. 

Vodní park Tropicana
Ve stejném městě zároveň najdete i vodní park Tropicana, 
který patří mezi největší v celém Polsku a je ideálním 
odpočinkem pro Vás a mimořádným zážitkem pro Vaše děti 
díky mnoha atrakcím.  

TROSKY HAVAROVANÉHO 
LETADLA JUNKERS 52
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Koncem 2. světové války se odehrálo 
v Krkonoších letecké neštěstí. Letadlo 
Junkers JU-52 se tehdy dostalo do sněhové 
bouře a narazilo čelně do svahu. Během let se 
obyvatelům podařilo postupně letadlo rozebrat 
a z Obřího hřebene transportovat dolů. Nyní 
je možné prohlédnout si zachovalé trosky 
havarovaného letadla v informačním centru 
v Malé Úpě. 
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LES KRÁLOVSTVÍ ZA HRANICEMI9

Vodní nádrž Les Království byla vystavěna 
na řece Labi v roce 1920 v důsledku ničivé 
povodně z roku 1897. V době výstavby 
architekti dbali především na estetiku 
stavebního provedení v pseudogotickém 
duchu, a tak je v současnosti vyhledávaným 
turistickým místem. Nachází se v těsné 
blízkosti rozsáhlého hraničního hvozdu Les 
Království, po kterém nese své jméno. 
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Máte pocit, že už jste v Krkonoších viděli a zažili vše? 
Neváhejte si udělat delší výlet za hranice k naším polským 
sousedům. Zde vám přinášíme inspiraci na výlety jen malý 
kousek od našich hranic. 



POZNÁMKY

TOP 10
1. SNĚŽKA A OBŘÍ DŮL 
2.  KOZÍ HŘBETY 
3.  PRAMEN LABE 
4.  LABSKÁ PŘEHRADA 
5.  CESTA ČESKO-POLSKÉHO PŘÁTELSTVÍ 
6.  SNĚŽNÉ JÁMY 
7.  LABSKÝ VODOPÁD, LABSKÝ DŮL A LABSKÁ BOUDA 
8.  PANČAVSKÝ VODOPÁD 
9.  WIELKY STAW A MALY STAW
10.  JANSKÉ LÁZNĚ – STEZKA KORUNAMI STROMŮ 


