
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příběh tkalce Jana 

od 27. 5. 2020, 10:00–16:00, Trutnov, Dům 

pod Jasanem 

Od středy do soboty se můžete v Tkalcovně 

ponořit do Příběhu tkalce Jana. Poznáte, jak 

žili lidé v krkonošských chalupách, 

tkalcovské řemeslo a řadu nástrojů si 

vyzkoušíte. Vyrobíte si provázek ze lněného 

stonku a ve výtvarné dílně vlastnoruční 

suvenýr, originální dárek nebo se naučíte 

novou výtvarnou techniku.  

Více: www.dumpodjasanem.cz 
 

Magický den sv. Jana 

27. června 2020, 10:00–18:00, Janské 

Lázně, centrum města a Kolonáda 

Den s tradicemi a tvořivé dílny pro děti, 

prodej bylinek, léčivých čajů, koření, 

bylinných sirupů a mastí, slavné vědmy       

a kartářky. 

Více: www.janskelazne.com 

 

Řemeslnické léto 

30. 6. – 2. 8. 2020, Vrchlabí 

23. ročník přehlídky tradičních i netradičních 

rukodělných výrob. Řemeslníci předvádějí 

svou práci přímo před Krkonošským 

muzeem ve Čtyřech domcích.  

Více: www.krnap.cz 
 
 

Prohlídky vrchlabských památek 

s průvodcem 

2. 7. – 27. 8. 2020, Vrchlabí 

Prohlídky začínají přímo v informačním centru 

v historické budově Radnice a konají se vždy v 

pondělí a čtvrtek. Průvodkyně vás provede po 

čtyřech zajímavých a běžně uzavřených 

památkách města. Nechybí ani soutěž pro 

nejmenší návštěvníky a zajímavosti, které se 

jinde nedozvíte.  

Více: www.mestovrchlabi.cz  
 

Krakonošovy letní podvečery 

16.–18. 7. 2020 Jilemnice 

Krakonošovy letní podvečery jsou kulturní 

přehlídkou, která je určena všem věkovým 

skupinám návštěvníků Jilemnice a okolí. 

Součástí kulturního programu je malá tržnice, 

aktivity pro děti nebo rozšířené prohlídky 

historické zóny v Jilemnici. 

Více: www.jilemnicko-so.cz 
 

Pohádkový jarmark 

18. 7. 2020, 10:00–16:00, Vrchlabí, zámecký 

park 

Jarmark pohádek, tance a řemesel s dobovými 

tanečnicemi a kejklíři, kde si můžete zakoupit 

dárek pro někoho, na kom vám záleží. 

Více: www.strelnicevrchlabi.cz 

 

 

Zpracovalo: Regionální turistické informační centrum KRKONOŠE, Vrchlabí 

Email: info@krkonose.eu, tel: +420 499 405 744 

http://www.krkonose.eu/
http://www.jilemnicko-so.cz/
mailto:info@krkonose.eu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

Benecká pouť 

25.–26. 7. 2020, Benecko 

Tradiční hasičská pouť u kapličky na 

Benecku. Ani letos nebude chybět hasičská 

sranda, střelnice, houpačky, obří skluzavka a 

soutěže pro děti. 

Více: www.benecko.info 
 

Porciunkule 2020 po sousedsku 

31. 7. – 2. 8. 2020, Hostinné 

V letošním roce se bude Porciunkule konat     

v „komornějším“ rozsahu, po sousedsku.  

Budeme se muset obejít bez kolotočů, stánků 

a vystoupení řady hudebních skupin. 

V daném termínu připravíme na venkovních 

plochách, ve městě a v klášteře dle 

aktuálních opatření program, který vás jistě 

také potěší.   

Více: www.porciunkule.cz 
 

Krkonošské klání 

1. 8. 2020, 10:00, Lánov  

17. ročník parkurových a westernových 

závodů. Účastní se všechna plemena koní 

s malými i velkými jezdci, soutěže pro 

diváky. 

Více: tel. 604 557 314 
 

Štěpánův jarmark 

15. 8. 2020 u rozhledny Štěpánky, Kořenov 

Bohatý celodenní program: tvořivé dílny pro 

děti i dospělé, malování na obličej, mandaly, 

výklad karet, ražení pamětních mincí, kováři. 

Hudební program. 

Více: www.jizerkyprovas.cz 
 

 

 

 

 

Letní příroďák  

15. 8. 2020, Rokytnice nad Jizerou, areál 

přírodního divadla  

Akce nejen pro děti a jejich rodiče. Bohatý 

kulturní program, koncert a pohádka pro 

nejmenší. Opékání buřtů a občerstvení 

nebude chybět.  

Více: www.mesto-rokytnice.cz 
 

Pohádková stezka  

19. 8. 2020, 10:00, Benecko 

Chcete prožít pohádku na vlastní kůži? 

Projděte si naší pohádkovou stezku, kde na 

vás bude čekat čertisko, čarodějnice, 

princezna a mnoho dalších pohádkových 

bytostí. Kromě pohádkové cesty čeká na 

děti také dárek.  

Více: www.benecko.info 

 

Den s Krakonošem 

23. 8. 2020, 9:00–16:00, Janské Lázně, 

Kolonáda, Dětská léčebna Vesna 

Celodenní program pro děti s postavou 

Krakonoše, soutěžemi a jízdami vláčkem. 

Více: www.janskelazne.com 

 

Evropská noc pro netopýry 

29. 8. 2020, Vrchlabí 

Víte, jak má jemná křídla netopýr? Jak moc 

nahlas křičí? Jaké má zuby? Jak se plete do 

vlasů? Program o nejbližších příbuzných 

hraběte Drákuly. 

Více: www.krnap.cz 

 

 

 

Zpracovalo: Regionální turistické informační centrum KRKONOŠE, Vrchlabí 

Email: info@krkonose.eu, tel: +420 499 405 744 

mailto:info@krkonose.eu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farmapark Muchomůrka Janské Lázně 

Farmapark Muchomůrka se nachází 

v krásném krkonošském prostředí mezi 

Janskými Lázněmi a Svobodou nad Úpou. Je 

to místo, kde najdete přírodní herní prvky, 

rozhlednu, houpačky, indiánský tenis, 

cvrnkání kuliček, ohniště na opékání a také 

kontakt se zvířaty. Děti se u nás mohou 

naprosto přirozeně a volně vyřádit a rodiče se 

mohou připojit nebo si v klidu vychutnat kávu 

či pivo. Park není věkově omezen. Návštěvu 

Farmaparku můžete spojit např. s prohlídkou 

pohádkové výstavy „Do Krakonošova“ ve 

Svobodě nad Úpou a také zavítat do výtvarné 

dílny Bosorka v Janských Lázních. 

Více: www.farmapark-muchomurka.cz 
 

Relaxpark Pec pod Sněžkou 

Relaxpark je vybaven atrakcemi pro rodiny  

s dětmi i aktivní sportovce. Návštěvníkům je 

k dispozici bobová dráha, skluzavky, 

trampolíny, lanový park, jízda na kladce, pro 

nejmenší dětské hřiště. Provoz je celoroční. 

Více: www.relaxpark.cz  
 

Monkey Park Pec pod Sněžkou 

Monkey park v letošním roce prochází 

rekonstrukcí. K dispozici je otevřena pouze 

část. Dětský park je v provozu bez omezení. 

Více: www.monkeypark.cz 
 

Dětský park Kabinka Janské Lázně 

Najdete jej hned vedle budovy horní stanice 

lanovky Černohorský Express, ve výšce 

1260 m n. m.  Čeká vás 6 zábavných aktivit: 

Lezecká stěna, SLACKLINE – na natažených 

popruzích lze běhat, skákat, nebo i cvičit 

jógu, BUNGEE TRAMPOLÍNA, ŠLAPACÍ KÁRY  

a LODIČKY. 

Více: leto.skiresort.cz/letni-aktivity/detsky-

park-kabinka/ 

 

Lesní lanový park Janské Lázně 

Lanový park ve stromech se skládá ze cca 

40–ti překážek ve dvou okruzích. Kromě 

jiných zajímavých lanových překážek se zde 

můžete ze stromu na strom dopravit i na 

kole. Dále na vás v lanovém parku čeká 

adrenalinový zážitek v podobě přejezdů na 

kladce až v 12–ti metrech. V Janských 

Lázních byl také postaven první lanový 

BABYPARK, který je určen dětem od 100 do 

140 cm výšky. 

Více: www.ski-school.cz 
 

Baldův svět Mladé Buky 

Baldův svět nabízí spoustu zábavy. Děti si 

jistě užijí vodní hřiště, prolézačky, 

houpačky, letní tubing, několik druhů 

trampolín, duo lanovku, mini zoo a spoustu 

dalších atrakcí. Svézt se mohou na více jak 

1,5 km dlouhé bobové dráze, která je 

nejdelší v Krkonoších. U areálu je možné 

projít i naučnou stezku Poznávej přírodu 

s Baldou, nebo Čertovskou stezku. Novinkou 

letošního roku je 3D bludiště s tobogánem. 

Více: www.areal-mladebuky.cz 
 

Stezka korunami stromů Krkonoše 

Stezka se nachází v Janských Lázních. 45 

metrů vysoká věž nabídne výhled na lesní 

mohykány, z nichž některé jsou staré přes 

150 let. Zavítáte i do unikátního naučného 

centra, které se nachází v podzemí dřevěné 

věže a představuje spletitý kořenový systém 

stromů. Děti si na stezce užijí interaktivní 

prvky plné poučení a cestou zpět se mohou 

sklouznout po tobogánu. 

Více: www.stezkakrkonose.cz 

Zpracovalo: Regionální turistické informační centrum KRKONOŠE, Vrchlabí 

Email: info@krkonose.eu, tel: +420 499 405 744 

https://leto.skiresort.cz/letni-aktivity/detsky-park-kabinka/
https://leto.skiresort.cz/letni-aktivity/detsky-park-kabinka/
mailto:info@krkonose.eu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monkey Park a bobová dráha Happyworld 

Harrachov 

Bobová dráha v Harrachově se nachází na 

severozápadním okraji Anenského údolí. Pro 

možnost večerních jízd je osvětlena a má jako 

první v ČR v celé délce vyhřívané koryto. Využít 

zde můžete jedno či dvousedadlový bob.  

Lanový park je situován v okolí poslední 

zatáčky bobové dráhy Harrachov. Disponuje 14 

překážkami a je 273 m dlouhý. Poslední dvě 

překážky lanového parku vedou adrenalinovým 

117 m dlouhým skluzem po laně nad horským 

jezírkem.  

Více: www.bobovka.cz 
 

Lanový park Rokytnice nad Jizerou 

Přijďte se podívat a užít si lezení v korunách 

stromů na různých lanových překážkách ve 

výšce 4–12 m nad zemí. Připraveny jsou dva 

okruhy a jedna 75 m dlouhá samostatná 

lanovka, vhodné jak pro děti, tak pro dospělé, 

jednotlivce i skupiny, školní kolektivy či 

táborníky, zkrátka všechny, kteří si chtějí 

vyzkoušet něco nevšedního a vzrušujícího.  

Více: www.lanovyparkbedrichov.cz/rokytnice/ 

 

Ekocentrum DOTEK 

DOTEK – Dům Obnovy Tradic, Ekologie  

a Kultury je ideální místo pro ty, kteří se chtějí 

nejenom bavit, ale také se něco nového 

dozvědět. V případě hezkého počasí lze vyrazit 

na tematické stezky nebo pátračku za 

pokladem, spoustu dobrodružství lze zažít i na 

farské zahradě. Když prší, zabaví vás 

interaktivní expozice o přírodě uvnitř barokní 

fary nebo vybrané programy pro celé rodiny. 

Více: www.sever.ekologickavychova.cz 

 

Monkey Park a bobová dráha Happyworld 

Špindlerův Mlýn 

V nejdelší trase má "MonkeyPark Špindlerův 

Mlýn" 32 překážek. Je určen nejširší veřejnosti 

včetně dětí od 140 cm výšky. Bobová dráha 

Happyworld je v provozu 365 dní v roce. Jezdec 

si užije 22 zatáček, 5 jumpů (terénních zlomů) a 

tři tunely. K dispozici jsou jedno či dvoumístné 

boby. Děti od 8 let mohou jezdit samostatně.  

Více: www.bobovka.cz 
 

Herní krajina Pecka ve Velké Úpě 

Nikde jinde, než ve Velké Úpě na Portáškách se 

nemůžete rozhlédnout z paroží jelena, projít 15 

metrů dlouhou dřevěnou sochou rysa, nebo 

přejít po lanové stezce mezi čapími hnízdy. 

Objevte obří mravence a vřetenovku, nory 

zvířat, nebo velkého dřevěného mloka. Na 

některé herní prvky je potřeba dřevěná kulička, 

kterou zakoupíte v půjčovně koloběžek v horní 

stanici lanovky. Do herní krajiny je vstup na 

vlastní dobrodružství. Líbit se tu bude dětem      

i dospělým.  

Více: www.pec-ka.cz 
 

Dětský park Harrachov 

Dětský park oceněný certifikátem BABY 

FRIENDLY najdete u spodní stanice lanové dráhy 

Harrachov – Čertova hora. Skládá se z velkého 

dřevěného hradu, vzduchové trampolíny, 

nafukovacího skákacího hradu, vyzkoušet si 

můžete také slackline neboli provazochodectví. 

Nově přibyl indiánský tenis.  

Více: www.skiareal.com 

 

Zpracovalo: Regionální turistické informační centrum KRKONOŠE, Vrchlabí 

Email: info@krkonose.eu, tel: +420 499 405 744 

http://www.sever.ekologickavychova.cz/
mailto:info@krkonose.eu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koupaliště Homole Poniklá 

Koupaliště Homole v Dolích u Poniklé se 

nachází v krásném přírodním prostředí  

v horní části obce. V areálu koupaliště  

s travnatou pláží se nachází také dětský 

bazén, skluzavka a dětský koutek. 

Více: www.ponikla.cz 

 

Koupaliště Jablonec nad Jizerou 

Ve sportovním areálu Pilišťata naleznete 

městskou plovárnu, která byla na začátku 

sedmdesátých let minulého století 

přestavěna na koupaliště a vybavena 

nezbytným zázemím, jako je bufet, sprchy  

a převlékárny.  

Více: www.jablonec-krkonose.cz/ 

 

Koupaliště Trutnov 

Letní koupaliště v Trutnově prošlo rozsáhlou 

rekonstrukcí a začátkem prázdnin se na vás 

bude těšit v novém kabátě.  

Více: www.sportoviste-trutnov.cz 

 

Plavecký bazén Jilemnice 

Bazén má 4 plavecké dráhy a je 25 m 

dlouhý s proměnnou hloubkou 1,1 m - 1,6 

m. Součástí komplexu je také dětský 

bazének s vodním chrličem. Je zde možné 

také navštívit solnou jeskyni a saunu.  

Více: www.sport-jilemnice.cz 

 

Autocamp Slunečná – Čistá v Krkonoších 

V areálu autocampu Slunečná se nachází  

venkovní koupaliště. Kemp je vybaven 

moderním sociálním zařízením, letní kuchyňkou 

a zahradní restaurací, kde se dobře najíte         

i občerstvíte. 

Více: www.campingslunecna.cz 

 

Aquapark Špindlerův Mlýn 

Areál AQUA Parku Špindlerův Mlýn Vám nabízí 

příjemnou relaxaci v rekreačním a dětském 

bazénu se třemi tobogány včetně člunového 

tobogánu. K dispozici jsou i malá a velká 

vířivka, divoká řeka, vlnobití a další atrakce.  

Více: www.aquaparkspindl.cz 

 

Aquapark Vojenská zotavovna Bedřichov 

V tomto sportovně rehabilitačním centru se 

mimo jiné nachází krytý plavecký bazén             

s tobogánem, součástí komplexu je i dětské 

brouzdaliště, protiproud nebo bazén s vlnobitím. 

Více: www.volareza.cz/wellness-centrum-

bedrichov/ 

 

Koupaliště Košťálov 

Stále upravený areál se nachází na pomyslné 

hranici Českého ráje a Krkonoš, obklopen 

krásnou přírodou. Součástí kempu je koupaliště 

včetně skluzavky a 3 m skokanského prkna. 

Kiosek v areálu nabízí občerstvení.  

Více na: www.kostalov.cz/koupaliste 

 

Zpracovalo: Regionální turistické informační centrum KRKONOŠE, Vrchlabí 

Email: info@krkonose.eu, tel: +420 499 405 744 

mailto:info@krkonose.eu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rehabilitační bazén s termální vodou 

Janské Lázně 

Bazén se nachází za Lázeňským domem. Je 

zásobován termální vodou z léčivých 

pramenů Janova a Černého. Další součástí 

bazénu jsou různé vodní atrakce jako vodní 

clona, protiproud, masážní a perličková 

lůžka a dvě perličkové lázně, z nichž jedna 

má teplotu 27 °C. Dva další perličkové 

bazénky jsou pacientům k dispozici na 

venkovní terase. 

Více: www.janskelazne.com 

 

Koupaliště Zákoutí Harrachov 

Harrachovské koupaliště se nachází  

v lokalitě Zákoutí. Je umístěno  

v nádherném prostředí horské přírody. 

Koupaliště nabízí bohaté možnosti aktivního 

vyžití – tenis, ping pong, mini golf, 

horolezeckou stěnu, dětské hřiště  

a občerstvení. 

Více: www.zakoutiharrachov.cz 

 

Přírodní koupaliště Vejsplachy 

Přírodnímu koupališti Vejsplachy neřeknou 

místní obyvatelé jinak než rybník "Kačák". 

Na jeho břehu se nachází kemp Vejsplachy  

a možnost občerstvení v kiosku. Koupání na 

vlastní nebezpečí! 

 

Přírodní koupaliště Dolce 

Přírodní koupaliště Dolce je rekreační nádrž  

s travnatou pláží. Na jeho březích se nachází 

autokemp s občerstvením a v létě je zde 

aquapark pod širým nebem s tobogánem  

a nafukovacími atrakcemi. 

Více: www.kemp-dolce.cz 

 

Lesní plovárna Mladé Buky 

Toto lesní koupaliště se nachází  

v prostředí příjemném pro relaxaci, ale 

zároveň nabízí výborné podmínky pro 

sportovní aktivity. V areálu se nachází 50 m 

dlouhý bazén se sestupným dnem, slunná 

stráň s místy ve stínu, lehátka  

a lavičky, dětská pláž, hřiště i sportovní 

zařízení k dispozici bez poplatku, zaplatíte-li 

vstup do areálu ve výši 100 Kč.  

Více: www.lesniplovarna.cz 

 

Koupaliště Kruh u Jilemnice 

Koupaliště se nachází ve středu obce a je 

napouštěno pitnou vodou. Jedná se  

o umělou nádrž o velikosti cca 25 x 30 m. 

Břeh pro odpočinek a slunění je travnatý. 

Areál je vybaven stánky s občerstvením, WC 

a šatnami, dětským hřištěm a hřištěm na 

volejbal. V roce 2018 prošlo koupaliště 

revitalizací.  

Více: www.facebook.com/koupaliste.kruh 

 

 

 

Zpracovalo: Regionální turistické informační centrum KRKONOŠE, Vrchlabí 

Email: info@krkonose.eu, tel: +420 499 405 744 
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Dětské hřiště Pláně 

Nové hřiště, které se nachází v těsné blízkosti 

panoramatické restaurace Na Pláni, je ideální 

místem pro návštěvníky hor s dětmi. Zatímco 

si děti užívají na hřišti, vy můžete relaxovat  

a užívat si nezapomenutelných pohledů  

u výborné kávy či při chutném obědě na 

terase restaurace. Hřiště nabízí klouzačky, 

houpačky, trampolínu, fitness stezku atd. 

Vstup na hřiště je zdarma. 

 

Dětské hřiště v parku Hostinné 

Dětské hřiště se nachází v blízkosti Městské 

sportovní haly v městském parku. Dětem 

nabízí klouzačky, houpačky, prolézačky  

a pískoviště.  

 

Dětské hřiště v areálu Techtex Sport 

Hostinné 

Areál Techtex Sport se nachází v blízkosti 

centra města Hostinné v ulici Ke Cvičišti. 

Dětské hřiště nabízí dětem houpačky, 

prolézačky, lezeckou stěnu a pískoviště.  

 

Dětské hřiště Lánov 

Dětské hřiště v Lánově se nachází  

v blízkosti fotbalového hřiště. Hřiště je 

vhodné pro děti do 13 let, otevřené je po celý 

den pro každého.  

 

 

 

Dětské hřiště u kostela Malá Úpa 

U kostela se nachází dětské hřiště, které 

patří k místní restauraci a skýtá dětem 

mnoho zábavy a rodičům dopřeje čas          

k odpočinku v zahradní restauraci. 

 

Dětské hřiště u penzionu Permoník Malá 

Úpa 

Dětské hřiště mohou využít všichni 

návštěvníci obce.  

 

Dětské hřiště na Bedřichově Špindlerův 

Mlýn 

Hřiště se nachází pod sídlištěm naproti 

mateřské školce a lze jej využívat celoročně. 

Pro děti jsou tu houpačky, klouzačka, 

prolézačky nebo pískoviště.  

 

Dětské hřiště u Základní školy 

Špindlerův Mlýn 

Dětské hřiště u Základní školy je celoročně 

udržované a pro větší děti je tu i možnost 

míčových her.  

 

Letteringové hřiště na Medvědíně 

První letteringové hřiště ve tvaru „Medvědín“  

v České republice vyrostlo právě na 

Medvědíně u horní stanice lanovky. Děti si 

zde mohou vyzkoušet mnoho prolézaček, 

houpaček a malých lezeckých stěn. Navíc 

před horní stanicí lanovky se rozkládá ještě 

jedno dětské hřiště.  
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Dětské hřiště u farmy Hucul 

Mimo zimní měsíce skotačí na hřišti stádečko 

ekologicky chovaných koz, které jsme si 

pořídili pro radost naší i našich malých 

návštěvníků.  

 

Dětské hřiště na Stachelbergu 

Spolek Stachelberg myslí i na ty nejmenší 

návštěvníky. Rodiče, kteří se chtějí 

jakýmkoliv způsobem posilnit před nebo po 

prohlídce muzea, mohou své malé ratolesti 

"odložit" za bunkrem na malé dětské hřiště.  

Další dětské hřiště naleznete vedle rozhledny 

Eliška, jehož dominantou je zmenšená kopie 

Etrichova letadla, tzv. Holubice.  

 

OUTDOOR GYM v Trutnově 

Nové kovové konstrukce na para dráze  

v městském lesoparku jsou skvělou 

příležitostí zacvičit si rekreačně i velmi 

náročně v klidném prostředí a na čerstvém 

vzduchu. V těsné blízkosti je navíc příjemný 

dřevěný altán, kde je možné posvačit, 

případně rozdělat oheň a opéct buřty. 

 

Centrum volného času Trutnov 

Venkovní prostory zdobí stávající stromová 

zeleň, která byla z části využita pro stavbu 

dobrodružného hřiště a lanového parku. Další 

součást areálu tvoří dětské hřiště, dřevěné 

altány + ohniště. 

Dětské hřiště Relaxpark Pec pod Sněžkou 

Vybudovali jsme dětské hřiště, kde děti 

nebudete moci odtrhnout z prolézacích 

domečků.  

 

Dětské hřiště u KD Střelnice ve Vrchlabí 

Hrad s klouzačkou, houpačky, výtah na 

kamínky, pískoviště. Malý kiosek nabízí 

drobné občerstvení a zahradní posezení. 

Klidnější část města. Vstup volný. 

 

Dětské hřiště Vrchlabí – Farní zahrada 

Hřiště se nachází vedle budovy Farního sboru 

Českobratrské církve evangelické ve Vrchlabí. 

Oplocená zahrada zajišťuje bezpečnost 

pohybu dětí, i když se nachází hned u silnice. 

Zahrada je vybavena dřevěnými prvky – 

pirátská loď. Vstup volný v době provozu.  

 

Dětské hřiště Vrchlabí – u Obchodního 

centra Pivovar 

Hřiště se nachází za budovou bývalého 

pivovaru – dnešního Obchodního centra 

Pivovar bezpečně vzdálené od hlavní silnice. 

Je vybaveno kovovými a lanovými prvky pro 

děti do 14 let.  

 

Dětské hřiště Vrchlabí – v Podhůří u 

fotbalového hřiště 

Dětské hřiště se nachází hned vedle 

fotbalového hřiště u hlavní silnice v oplocené 

části, poblíž i možnost občerstvení v kiosku. 

Hřiště je vybaveno kovovými a lanovými 

prvky. Vstup volný. 

mailto:info@krkonose.eu
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