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Komentované prohlídky vrchlabských památek 
 

Navštivte s průvodcem nejzajímavější památky města Vrchlabí, které se vám otevírají jen v létě. Prohlédněte si 
interiéry kostela sv. Vavřince a klášterního kostela sv. Augustina, nechejte se provést zámkem a poznejte 
zámeckou kapli Černín-Morzinů. 
 
Kdy: 4. 7. – 1. 9. 2022, pondělí a čtvrtek 
Čas: 11:00, 13:00, 15:00 
Velikost skupiny: 2–20 osob 
Cena: 100 Kč, děti do 15 let, senioři nad 65 let, ZTP: 70 Kč 
Bližší informace: RTIC Vrchlabí, tel. 499 405 744, info@krkonose.eu, www.mestovrchlabi.cz 
 

Klášterní kostel sv. Augustina 
 
Využijte jedinečnou možnost navštívit jednu z nejkrásnějších památek města Vrchlabí – klášterní kostel sv. 
Augustina, který otevře své dveře v měsících červenec a srpen. Výklad na požádání. 
 
Kdy: 1. 7. – 31. 8. 2022, úterý–neděle 
Čas: 10:00–15:00 
Vstupné: dobrovolné 
Bližší informace: RTIC Vrchlabí, tel. 499 405 744, info@krkonose.eu, www.mestovrchlabi.cz 
 

Chrám sv. Vavřince  
 
Kostel sv. Vavřince otevírá v letních měsících své prostory veřejnosti, využijte možnost navštívit tuto 
významnou památku Vrchlabí. 
 
Kdy: 1. 7. – 31. 8. 2022, pondělí–sobota 
Čas: 10:00–12:00, 12:30–16:30, a půl hodiny před každou bohoslužbou. Další podrobnosti na webu farnosti.  
 
Bližší informace: tel. 731 645 349, kancelar@farnostvr.info, www.farnostvrchlabi.eu 
 

 

mailto:info@krkonose.eu
mailto:info@krkonose.eu
https://www.mestovrchlabi.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200233&id=1230&n=komentovane%2Dprohlidky%2Dvrchlabskych%2Dpamatek&p1=55
mailto:info@krkonose.eu
https://www.mestovrchlabi.cz/klasterni-kostel-sv-augustina/os-1010/p1=55
mailto:kancelar@farnostvr.info
https://www.farnostvrchlabi.eu/
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Vrchlabské hudební léto XXVII. 
 

Série nedělních koncertů klasické hudby v klášterním kostele sv. Augustina. Špičkoví interpreti, perfektní 
hudební aranžmá a evropské, popř. světové koncertní zkušenosti. Zároveň však, vzhledem k úzké spolupráci se 
Základní uměleckou školou Karla Halíře, dostávají v programu svůj prostor i mladí hudebníci vzešlí z vrchlabské 
hudební školy. Součástí Vrchlabského hudebního léta je i zářijový koncert připomínající houslového virtuosa  
a vrchlabského rodáka Karla Halíře. 
 
Kdy: 25. 6. – 28. 8. 2022 a 24. 9. 2022 (sobota), 19:00 
Kde: kostel sv. Augustina  
Bližší informace: KD Střelnice, tel. 499 422 126, kdstrelnice@muvrchlabi.cz, www.strelnicevrchlabi.cz 
 

Kulturní dům Střelnice Vrchlabí 
 

Kulturní a vzdělávací zařízení zaměřené na zábavné a vzdělávací pořady, divadelní představení, koncerty, 
organizování zájmových činností a besed, pořádání výstav, pořadů pro děti. Slouží veřejnosti Vrchlabí  
a širokého okolí. Nedaleko kulturního domu se nachází kino Kartonka 1904.  
KD Střelnice pořádá v létě na náměstí Míru: 
23. července – ŽIVÉ NÁMĚSTÍ! setkání milovníků umění na ulici. Pohádky Červená Karkulka Rex a Malý 
pán, Akrobaté Losers a Slack show, Kapely Grooves (Vrchlabí) a Nat Osborn Band (New York). 
18. srpna – XVI. Folklórní ozvěny ve Vrchlabí ve spolupráci s Mezinárodním folklórním festivalem v Červeném 
Kostelci. 

 
Kde: KD Střelnice, Vančurova 378, Vrchlabí, Kino Kartonka 1904, Vančurova 407, Vrchlabí 
Bližší informace: KD Střelnice, tel. 499 422 126, kdstrelnice@muvrchlabi.cz, www.strelnicevrchlabi.cz 
 

Letní kino TRIPSI 
 

V Letním kině areálu zámecké kaple Černín-Morzinů proběhne v letních měsících, každou STŘEDU, ČTVRTEK  
a PÁTEK 25 promítacích večerů. 
 
Kdy: 1. 7.– 31. 8. 2022, začátek promítání: 1.–15. 7. 21:30, 16.–31. 7. 21:15, 1.–15. 8. 21:00, 16.–31. 8. 20:30 
Kde: Areál zámecké kaple Černín-Morzinů 
Bližší informace: Letní kino Tripsi, tel. 739 207 916, www.letni-kino-vrchlabi.cz 

mailto:info@krkonose.eu
https://www.strelnicevrchlabi.cz/vrchlabske-hudebni-leto/
mailto:kdstrelnice@muvrchlabi.cz
http://www.strelnicevrchlabi.cz/
http://www.strelnicevrchlabi.cz/
https://www.kinovrchlabi.cz/
http://www.kinovrchlabi.cz/
mailto:kdstrelnice@muvrchlabi.cz
http://www.strelnicevrchlabi.cz/
https://letni-kino-vrchlabi.cz/
http://www.letni-kino-vrchlabi.cz/
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Návštěvnický okruh městem 
 

Návštěvnický okruh je krátkou, zábavnou a časově nenáročnou procházkou po jeho nejzajímavějších místech 
vhodná především pro rodiny s dětmi. Před procházkou navštivte Regionální turistické informační centrum, kde 
získáte malý Quest s mapkou a křížovkou. Odpovědi na otázky najdete při pozorném putování. Drobná odměna 
za vyluštění vás čeká opět v infocentru. 
 

Naučná stezka vrchlabským hřbitovem a komentované prohlídky 
 

Za pamětí Vrchlabí je název stezky, která vznikla na místním hřbitově v roce 2018 k příležitosti 110. výročí 

autovýroby ve Vrchlabí. Tištěný průvodce s mapkou vás provede po 23 architektonicky zajímavých hrobkách  

významných osobností města.  

Komentované prohlídky hřbitovní stezky s panem Mgr. Martinem Bartošem. 

Termíny: 15. 7. – 16:00, 19. 8. – 16:00, 11. 9. – 10:00. Sraz u hřbitovní brány v ul. Dobrovského. Vstupné 50 Kč. 

 

Pamětihodnosti Vrchlabí 
 

Projděte se po pamětihodnostech Vrchlabí a poznejte historii, kulturní památky a významné osobnosti města. 
Na vyznačených místech v mapě jsou umístěny pamětní cedulky, které vás seznámí s událostmi spjatými  
s konkrétními místy. Poznat můžete například dům Josefa Čapka, Peterův dům – pozdější slavný karosářský 
podnik Ignáce Th. Petery, Kulturní dům Střelnice, kde roku 1967 natáčel režisér Miloš Forman film Hoří, má 
panenko, kamenný most, romantický zámeček – kde pracovala od roku 1667 nejstarší papírna ve Vrchlabí, ad. 
 

Vycházkové okruhy městem 
 

Tematické okruhy jsou další nabídkou, jak poznat město, jeho památky, osobnosti a historii. Vybrat si můžete 
mezi různě dlouhými okruhy: Labská trasa, Od kočárů k automobilům, Po stopách Morzina a Vivaldiho, 
Vrchlabské kaple a kapličky, Za nejkrásnějšími výhledy. V Regionálním turistickém informačním centru obdržíte 
tištěné letáčky k jednotlivým okruhům s mapkou. 
 
Bližší informace: RTIC Vrchlabí, tel. 499 405 744, info@krkonose.eu 

mailto:info@krkonose.eu
https://www.mestovrchlabi.cz/navstevnicky-okruh-mestem/ms-5666/p1=5666
https://www.mestovrchlabi.cz/hrbitovni-stezka-quot-za-pameti-vrchlabi-quot/ms-6301/p1=6301
https://www.mestovrchlabi.cz/pametihodnosti-vrchlabi/ms-5662/p1=5662
https://www.mestovrchlabi.cz/vychazkove-okruhy/ms-5671/p1=5671
mailto:info@krkonose.eu
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Naučná stezka Vrchlabím 
 

Po zelené turistické trase v centru města navštívíte nejzajímavější místa ve Vrchlabí jako např. Krkonošské 
muzeum ve čtyřech domcích, Kulturní dům Střelnice, Dům se sedmi štíty nebo zámek a zámecký park ad. 
 

Mobilní hra Skryté příběhy – Vivaldi a Vrchlabí 

V pátrací venkovní hře Skryté příběhy se přenesete strojem času do začátku 18. století. Zatímco stejnojmenná 
mobilní aplikace vás naviguje po herní trase, vy s dětmi pracujete na tom, abyste pozměnili běh dějin. Tato hra 
je určena především rodinám s dětmi (od 6 let), ale její kouzlo je v tom, že pobaví i dospělé. Odehrává se  
v prostoru města (začíná na náměstí) a prochází kolem nejzajímavějších míst v centru města, některých  
i trochu opomíjených, končí v parku u zámku. Jde o procházku v délce 4 km a ke hře potřebujete jen pohodlné 
boty a chytrý telefon s aplikací Skryté příběhy, kterou si stáhnete zdarma, funguje i off-line. Aplikace vám bude 
ukazovat trasu a kde jste, na jednotlivých zastaveních vám zprostředkuje příběh skladatele Vivaldiho. Na konci 
trasy máte díky aplikaci možnost se vyfotit s Vivaldim a tak budete mít originální památku na skvělý zážitkový 
výlet, na kterém si nikdo nevzpomněl, že by se měl ptát, „kdy už tam budeme?”.  
 
Aplikace zdarma ke stažení:  Google Play či iTunes 

Bližší informace: Skryté příběhy – geolokační hra,  RTIC, tel. 499 405 744, info@krkonose.eu 
 

Hledačky s Gendorfem 

Vydejte se objevovat krásy Vrchlabí s jednou z nejvýznamnějších osobností historie města. Questy neboli 
hledačky s Gendorfem, vám ukážou kudy kam. Questing je zábavná hra pro děti i dospělé, připomínající „honbu 
za pokladem“. Jedná se o spojení turistiky s odměnami v podobě zajímavostí na cestě nebo drobných odměn  
v cíli. Čtyři questy, neboli hledačky, jsou poznávací trasy po kulturních i přírodních atraktivitách města. Vedou 
po jednotlivých zastaveních, kde hledáte indicie pro vyluštění tajenky a pokračování v cestě. Když projdete 
celou trasu, získáte znění tajenky, která vás dovede k pokladu. Vybrat si můžete kratší i delší trasy:  
S Gendorfem centrem města 2,5 km; S Gendorfem po Hartě 5 km; S Gendorfem do Pekla a zpět 9 km;  
S Gendorfem až na Kačák 5,5 km. 
 
Tištěné questy: Regionální turistické informační centrum Krkonoše v budově radnice 
Elektronické verze:  Hledačky s Gendorfem 
Bližší informace: RTIC Vrchlabí, tel. 499 405 744, info@krkonose.eu 

mailto:info@krkonose.eu
https://www.mestovrchlabi.cz/naucna-stezka-vrchlabim/ms-1095/p1=3345
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.gameleon.sp
https://apps.apple.com/app/id1125920358
https://www.mestovrchlabi.cz/skryte-pribehy-geolokacni-hra/ms-10680/p1=10680
mailto:info@krkonose.eu
https://www.mestovrchlabi.cz/vismo/osnova.asp?id_org=200233&id_osnovy=3536&n=hledacky%2Ds%2Dgendorfem&p1=5849
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Řemeslnické léto 
 

Zveme vás na 25. ročník Řemeslnického léta ve Vrchlabí, který začíná v úterý 5. července. V podloubí 
historických domků budete mít možnost nakouknout pod ruce mnohým zručným řemeslníkům a nakoupit si 
jejich výrobky. Uvidíte pletení, vyšívání, paličkování, výrobu keramiky, šperků a nejrůznějších dekorací, malování 
na textil i sklo a mnoho dalších řemeslných činností. Chybět nebude ani možnost si některá řemesla vyzkoušet 
a blíže se tak s nimi seznámit. 
 

Kdy: 5. 7. – 31. 7. 2022, úterý–neděle, 9:00–16:30  
Kde: Krkonošské muzeum Správy KRNAP – Čtyři historické domky 
Bližší informace: Krkonošské muzeum Vrchlabí, tel. 499 456 705, jantosova@krnap.cz, www.krnap.cz 
 

Galerie „M“ 
 

Galerie "M" je galerií soukromou, která má za sebou 25 let výstavní práce. Uskutečnila na 80 výstav, kterými 
obohatila kulturní život ve Vrchlabí. V současné době je ve výstavní síni stálá výstava obrazů vrchlabského 
malíře Václava Mejvalda, který skončil se svými výstavami doma i v cizině a nabízí k prohlédnutí svoji –  
a vlastně naši – krajinu.  
 

Kdy: úterý, středa, čtvrtek a pátek 14:00–17:00, v sobotu 9:00–12:00 
         V případě, že bude zavřeno, je možné si telefonicky domluvit návštěvu. 
Kde: Galerie M, Krkonošská 23, Vrchlabí 
Bližší informace: tel. 604 184 387, 604 184 396, galerie-m@seznam.cz 
 

Galerie Morzin 
 

Galerie Morzin ve Vrchlabí je výstavní síň zaměřená na současné výtvarné umění. Návštěvníci zde najdou nejen 
kvalitní umělecká díla, ale mají i možnost poslechnout si dobrou hudbu. Součástí činnosti galerie jsou 
komentované prohlídky.  
V létě se zajděte podívat do galerie na výstavu R E U N I O N neformálního autorského sdružení brněnské 
výtvarné scény. Vernisáž výstavy 29. července. Výstava potrvá do 28. srpna 2022. 
 

Kdy: středa, čtvrtek a pátek 13:00–16:00, v sobotu 10:00–14:00  
Kde: Galerie Morzin, Nádražní 741, Vrchlabí 
Bližší informace: tel. 604 272 669, vricanova@volny.cz, www.facebook.com/galeriemorzin 

mailto:info@krkonose.eu
https://www.krnap.cz/data/File/pozvanky/2022/068_remeslnicke_leto_w.pdf
mailto:jantosova@krnap.cz
http://www.krnap.cz/
mailto:galerie-m@seznam.cz
mailto:vricanova@volny.cz
http://www.facebook.com/galeriemorzin
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Dům se sedmi štíty – muzeum s kavárnou 

Jedna z nejstarších stavebních památek ve Vrchlabí pocházející z první poloviny 16. století bývala obydlím 
hlavně řemeslníků a současně v domě žily i tři rodiny. Dnes je v jeho 1. patře umístěno muzeum, kde se ve 
výjimečně řešeném podkroví domu můžete podívat na to, jak dříve žili jeho obyvatelé. Nachází se zde vybavená 
světnice, ve které žila celá rodina nebo místnost s nářadím, kterou používali řemeslníci k práci v domě  
a na zahradě. Nejkrásnější částí domu je malovaná místnost, kterou v 16. století vymaloval italský malíř do 
Vrchlabí pozvaný Vilémem Miřkovským ze Stropčic. V přízemí se nachází kavárna, kde můžete nasát atmosféru 
let minulých, posedět si v útulné světnici a ochutnat čerstvé domácí moučníky, bezlepkové palačinky, zapékané 
placky, saláty, čerstvé zeleninové saláty, domácí limonády, lahodná vína z Jižní Moravy či Itálie nebo výbornou 
italskou kávu. 

Kdy: celoročně otevřeno úterý–sobota 10:00–19:00, vstup do muzea zdarma 
Kde: nábřeží Marie Kubátové 159, Vrchlabí 
Bližší informace: tel. 605 757 653, sedmstitu@seznam.cz, www.facebook.com/kavarna7stitu 

Krkonošské muzeum ve Vrchlabí – Čtyři historické domky 

Tři štítové domy patří mezi nejstarší zachované městské stavby, na štítové desce jednoho z domů byly 
nalezeny iniciály WR a letopočet 1623. Jsou příkladem architektury krkonošských měst, kdy podloubí tvořilo 
ochranu před rozmary počasí a sloužilo jako místo, kde své zboží nabízeli řemeslníci, kteří v domech žili  
a pracovali. Domy na poslední chvíli zachránila rekonstrukce v letech 1976–1981. Čtvrtý domek byl znovu 
postaven v roce 2009 jako volná replika poloroubeného domu s hrázděným štítem, který byl zdemolován v roce 
1957. V roce 1981 bylo v prostředním domě otevřeno informační středisko Správy Krkonošského národního 
parku, interiér domu čp. 222 byl navržen jako výstavní síň a v domě čp. 224 byla otevřena expozice lidového 
umění a uměleckých řemesel, sklon 18. a 19. století, historie turistiky v Krkonoších. V letních měsících zde 
můžete navštívit výstavu Vrchlabské cechy, která se věnuje především cechovní reprezentaci, nikoli výrobě 
samotné. K vidění budou cechovní prapory, pečetidla, truhlice a nádobí  

Bližší informace: tel. 499 456 725, domky@krnap.cz, www.krnap.cz 

 

mailto:info@krkonose.eu
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KCEV Krtek 
 

Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání Krtek při Správě KRNAP ve Vrchlabí bylo otevřeno na 
začátku roku 2014.  Autorem stavby je architekt Petr Hájek. Tvar KCEV Krtek sice vychází z topologie Krkonoš, 
ale běžný návštěvník bude jejich reliéf ve stavbě hledat jen těžko. V centru se konají celoročně akce  
a vzdělávací programy pro školy i veřejnost. V KCEV Krtek je přednáškový sál pro cca 80 osob vybavený 
špičkovou prezentační a nahrávací technikou. Nachází se zde i multifunkční garáž s malou galerii, kde v letních 
měsících probíhá výstava Vlk – náš staronový soused. Na 16 panelech přibližuje život a chování těchto vysoce 
inteligentních zvířat. Budovu si lze pronajmout pro soukromé akce.  
Pravidelné prohlídky budovy: celoročně, úterý 15:00–17:00 (jiné termíny po dohodě) 
 

Bližší informace: KCEV Krtek, tel. 499 456 119, krtek@krnap.cz, www.krnap.cz 
 

Klášterní zahrada 
 

Zahradu využíval od poloviny 18. století klášter Augustiniánů. Byla obnovena v letech 2011 až 2013 a nyní 
slouží celoročně veřejnosti. Navštívit můžete sad starých ovocných odrůd, geologickou expozici Horniny 
Krkonoš pro negeology, záchrannou stanici pro handicapované živočichy, děti mohou poznávat různé povrchy 
na nášlapné stezce, zavoní vám bylinkové záhony a záhony krkonošské přírody, nebo si užijete odpočinek  
v altánu ekologické výchovy.  
 

Bližší informace: KCEV Krtek, tel. 499 456 119, krtek@krnap.cz 
 

Krkonošské koncerty 
 

Během letních měsíců se konají na náměstí dvě velké akce. Krkonoše Amerikou 6. 8. zaplní střed města 
americkými auty a motorkami a 13. 8. zveme na tradiční Krkonošské pivní slavnosti s kulturním programem. 
 

Letní prázdninová soutěž Déčka „Spravte to TO!“ 
 

Déčko postihla podivná série poruch. Všude chaos, zmatek, panika a nikdo neví, co se to děje. Kdekdo volá: 
„Spravte to!“ Ale cožpak někdo ví, co to TO je? Kdo to všechno dá zase do kupy? Zastav se o prázdninách 
v Regionálním turistickém informačním centru na radnici, kde se dozvíš více. 
 
Bližší informace: www.spravtetoto.cz 
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LÉTO VE VRCHLABÍ 
 

Vláček Bubáček 
 
Turistický Vláček Bubáček přepravuje své pasažéry ve Vrchlabí od 3. července po celé léto. Můžete využít 
horské trasy s dechberoucími výhledy Vrchlabí–Strážné, Vrchlabí–Benecko.  
 
Bližší informace: tel. 601 374 785, info@vlacekbubacek.cz,  www.facebook.com/vlacekbubacek 
 

Čtyřsedačková lanovka z Herlíkovic na Žalý 

Čtyřsedačková lanovka vás vyveze na vrchol Žalý přímo pod rozhlednu v nadmořské výšce 1019 m. Přeprava 
kol a kočárků je na lanovce zdarma. Slevy v rámci rodinného jízdného pro děti i juniory do 18 let. Půjčovnu 
terénních koloběžek najdete u dolní stanice lanové dráhy na Žalý. Partnerská půjčovna horských kol  
a elektrokol a cykloservis je pro vás zajištěn ve Vrchlabí a ve Špindlerově Mlýně. Využijte bohatou nabídku 
cyklotras různých obtížností a pěší turistiky. Parkování přímo v areálu u lanovky je zdarma. Na vrcholu Žalý 
nevynechejte návštěvu jediné kamenné rozhledny v Krkonoších, kterou nechal postavit v roce 1892 hrabě Jan 
Harrach. Po výšlapu si dopřejte příjemné posezení v útulném prostředí restaurace s domácí atmosférou nebo 
na letní terase.  
 
Kdy: červenec–srpen: denně 9:00–17:00 (každou půlhodinu, kromě přestávky ve 12:30), červen a září: víkendy  
a svátky 9:00–17:00 odjezd v každou celou hodinu. 
Informace o provozu: Skiareál Herlíkovice, tel. 737 222 456, www.herlikovice.cz 
 

Krkonošské cyklobusy 

Z Vrchlabí vyjíždí cyklobusy, které vás i s kolem dovezou do vzdálenějších míst Krkonoš, a to například do 
Harrachova či Malé Úpy, anebo do Podkrkonoší do Kuksu, odkud se můžete vydat po nově vybudované Labské 
cyklostezce přes Smiřice až do Hradce Králové. 
 
Kdy: červen–září 2022 
Jízdní řády: www.krkonose.eu/cs/cyklobusy 
Tištěné jízdní řády: Regionální turistické informační centrum Krkonoše v budově radnice 
Bližší informace: tel. 499 405 744, info@krkonose.eu, www.krkonose.eu 
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