
6  Přírodní zahrada
Nechte se vlákat do naší zahrady. Zjistěte, proč se jí říká přírod-
ní, jak voní a kdo v ní žije. Vaším úkolem bude také poznat staré 
odrůdy ovocných stromů či některé hojně využívané bylinky.

1,5 hodiny / Pro děti 6–14 let

7  Vývoj krajiny
Putujte krajinou prostorem i časem. Těšit se můžete na 
příjemnou procházku po okolí Horního Maršova. Vaše putování 
začne už v dávných dobách a to přímo v roce 1000, kde byste 
člověka nenašli. Byly zde slyšet pouze zvuky divokých zvířat 
a šumění hlubokých tajemných lesů… Postupně se pomocí 
zajímavých otázek, úkolů a vyprávěných příběhů přesunete 
v čase až do současnosti, zamyslíte se nad budoucností a dalším 
vývojem krkonošské krajiny.

3 hodiny / Pro děti 11–14 let

8  Divadlo
Staňte se herci a zahrajte si příběh z Krkonoš. Sami si připravíte 
scénu, hlediště a sehrajete divadlo.

3 hodiny / Pro děti 11–14 let

 	 zajímavé	vycházky	po	zážitkových	tematických	cestách	
v	okolí	Horního	Maršova	ve	východních	Krkonoších

 	 zážitkové	programy	pro	rodiny	s	dětmi
  zábavné poznávací hry

Milí	návštěvníci,	vítáme	vás	 
v	Horním	Maršově		 
a	nabízíme	vám
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2  Hospodářské zvíře
Zjistěte, co je welfare hospodářských zvířat a co všechno ke 
svému spokojenému životu zvířata potřebují. O tom, jak žijí 
zvířata ve velkochovech, se dozvíte v zajímavém filmu. Vyzkoušet 
si můžete i psaní pravým husím brkem, případně v letních 
měsících si prohlédnout stádečko krav či koz na louce za 
DOTEKem.

1,5–3 hodiny / Pro děti 6–10 let

3  Les
Poznejte, k čemu slouží les, jaké druhy lesa máme a čím se liší. 
Vyzkoumáte, jaký je zdravotní stav místních stromů, jeden z nich 
najdete pouze pomocí jiných smyslů než je zrak. Dozvíte se něco 
o lýkožroutovi a jednoho bzučícího si vyrobíte.

1,5-3 hodiny / Pro děti 6–14 let

4  Malované diáčky
Zahloubejte se a vytvořte si okénko do budoucnosti, které 
s pomocí diaprojektoru promítnete na zeď.

1,5 hodiny / Pro děti 6–14 let

5  Krkonošská řemesla
Pokud máte rádi výrobní činnosti, pak se Vám tento program 
bude líbit. Máte na výběr dokonce z několika věcí, které si 
můžete sami vyrobit a s sebou odnést. Podle času a chuti si 
vyrobte jednu či více věcí. Těšit se můžete na výrobu voňavých 
mýdel, pavučin z vlny, dřevěných knoflíků nebo ozdob z korálků.

1,5 hodiny / Pro děti 6–14 let

Questy
na DOTEK

[neboli hledačky]

Pro ty, kteří rádi luští tajenky, objevují zajímavá místa a pátrají po 
pokladu, nabízíme dvě hledačky v Horním Maršově a nejbližším 
okolí. Zábava pro všechny věkové kategorie.

Stačí zajít do infokoloniálu DOTEK pro tištěného průvodce 
a mapku a můžete vyrazit.

1  O síle ducha a slabosti 
matérie

Zejména pro  skladatele hudby, filantropické podnikatele, vášnivé 
milovníky a partnerské páry v krizi.

cca 1,5 hodiny

2  LAHMER si hlavu a foť  
aneb Chceš mít Maršov v hledáčku, 

přijď na naši hledačku!

Nejen milovníci starých fotografií si přijdou na své.

cca 1 hodina

Horní Maršov

900—1700
otevřeno denně

červen až září 900–1800

DOTEK  prostor pro vaše společné chvíle 

DOTEK je místem pro celou Vaši rodinu,  
můžete v něm trávit čas podle svých představ. 

Společně si zahrát pohádku v loutkovém divadle, „natočit“ si 
krajinu Krkonoš na dřevěném modelu ve sklepě nebo poznávat 

nejbližší přírodu na prostorné venkovské zahradě  
uprostřed zdejší kouzelné krajiny..

Máte-li zájem navštívit
některou z cest či program  

s větší skupinou,  
raději se domluvte předem  

na tel. 739 203 205.

Programy s průvodcem 

1  Na návštěvě  
u Josífka Hofmanna

Přijďte si vyzkoušet, jak se dříve vařilo a hospodařilo 
v domácnosti a jak si dřív děti hrály! Čeká vás pečení moučných 
placek na ohni v černé kuchyni a výroba másla. Celý program 
probíhá uvnitř domu (vhodné k návštěvě i za deštivého počasí). 
Pokud není program vypsán na konkrétní termíny, je nutno si jej 
domluvit předem!

1 hodina / Pro děti 3–6 let s rodiči

2  Člověk a strom aneb století 
Wolfganga Wimmera

Turisticky nenáročná vycházka s průvodcem v okolí DOTEKu vás 
provede příběhem člověka, který se na přelomu 16. a 17. století 
stal svědkem dramatických proměn východních Krkonoš – od  
„divočiny“ až po hospodářsky využívanou krajinu. Vyzkoušíte 
si několik drobných aktivit a dovedností a navštívíte renesanční 
kostel – nejstarší stavební památku východních Krkonoš. Pokud 
není program vypsán na konkrétní termíny, je nutno si jej 
domluvit předem!

1,5 hodiny / Pro dospělé a děti od 12 let



Cesty začínají v infokoloniálu DOTEK – Dům obnovy 
tradic, ekologie a kultury v Horním Maršově, část cest je 
okružní. 

Zde za symbolický poplatek a vratnou finanční zálohu získáte:   

1) tištěného průvodce s informacemi a mapou s vyznačenými 
zastávkami na zajímavých místech

2) tzv. badatelský list s otázkami, úkoly a náměty ke zkoumání 
terénu

3) cestovní sadu pomůcek (na zapůjčení), bez nichž by některé 
úkoly nešly vyřešit.

Upozornění: Jedna sada pomůcek je pro max. 5 osob.

Obsluha infokoloniálu vám ráda pomůže s výběrem a doporuče-
ním trasy a poskytne podrobné informace o náročnosti trasy a její 
případné vhodnosti pro cyklisty či dětské kočárky. 

Část cest lze kombinovat s přesunem na 
kole, hromadnou dopravou či autem. 

Naše cesty využívají stávajících turistic-
ky značených cest a dalších cest běžně 
užívaných.

Pokud se rozhodnete vyplňovat 
úkoly v badatelském listu, počítej-
te minimálně 1–1,5 hodiny navíc!

5  Cesta za divy divočiny
Cesta vám bude vyprávět o krkonošské divočině, jak vznikla, jak 
vypadala v minulosti, co z ní zůstává dnes a jak se vrací zpět. Pro-
zradí vám, jaké stromy v krkonošských lesích rostly v minulosti 
a jaké zde rostou nyní. Seznámíte se s živočichy, kteří zde žili a žijí 
a kteří se do Krkonoš vracejí.

Délka trasy: 16 km
Badatelský list: pro děti od 10 let a dospělé

6  Cesta pašeráků
Cesta pro ty, kteří se odváží mezi krkonošské pašeráky. Dozvíte 
se, proč se pašovalo, co, odkud a kam se pašovalo. Cesta vyzkouší 
vaši fyzickou zdatnost i důvtip. Na hranicích dvou států můžete 
prožít příběhy, které se zde odehrávaly před sto a více lety. Pokud 
vlastníte přístroj GPS (nebo si jej u nás půjčíte), můžete si putová-
ní po stezce ještě více užít.

Délka trasy: 8 km
Badatelský list: pro děti od 12 let a dospělé

7  Místa maršovských 
pověstí a pohádek – Cesta 
za maršovskou pověstí bratří 
Grimmů
Každý kraj má své pověsti, pohádky a příběhy, které mu dodávají 
půvab a ozvláštňují konkrétní místa v krajině. Ať jsou to boží 
muka, tajemná skaliska, kouzelná studánka, kříž v lese...

Délka trasy: list Místa maršovských pověstí je koncipován jako 
nabídka několika zajímavých míst, která můžete libovolně zařadit 
do svých výletů. Cesta za maršovskou pověstí se odehrává na 
trase dlouhé 2 km.
Badatelský list k Cestě za maršovskou pověstí:  
pro děti od 3 do 7 let

8  Cesta kamenitá
Pojďte odhalit dávnou minulost Krkonoš, kdy vznikaly skalní 
věže a jeskyně. Čeká nás tajemství krasových jevů a zjistíte, co 
je to propad a hltač. A trochu nahlédneme i do krkonošského 
podzemí.

Délka trasy: 4 km
Badatelský list: pro děti od 11 let a dospělé

9  Cesta horských hospodářů
Cesta vám představí práci, život i dějiny krkonošských hospodá-
řů. Provede vás po horských loukách, proto je cesta nejzajímavěj-
ší létě. Představí vám Krkonoše jako krajinu obhospodařovanou 
člověkem po staletí. Budete procházet historií i současností 
vztahu člověka a krajiny. Projdete údolím, v kterém se uchovaly 
příběhy lidí a jejich práce a které by bez člověka vypadalo zcela 
jinak.

Délka trasy: 6,5 km v jednom směru, dvojnásobek při návratu 
stejnou trasou, vhodné pro kolo 
Badatelský list: pro děti od 8 let a dospělé

10  Cesta vyhnaných
Tato cesta se proplétá dějinami a sleduje osudy těch, kteří museli 
nedobrovolně opustit své domovy zde v horách – ať již z důvodů 
náboženských, politických, ideologických, národnostních... Zjistí-
me, jak se do kraje promítaly historické události jako např. bitva 
na Bílé hoře, Mnichovská dohoda v r. 1938, konec 2. světové 
války, Únor 1948.

Délka trasy: základní trasa 6,5 km (v okolí trasy jsou 
vyznačena další doporučená místa k návštěvě), dvojnásobek při 
návratu stejnou trasou, vhodné pro kolo
Badatelský list: pro děti od 12 let a dospělé

11  Cesta za vodou
Tato cesta vám ukáže, kde se voda v přírodě bere, jak se pohybuje 
a kdo v ní žije. Podíváme se také na to, jak lze vodu využít a proč 
je voda dobrým sluhou a zlým pánem.

Délka trasy: 5,5 km
Badatelský list: pro děti od 10 let

12  Cesta po zajímavých  
dílech architektury
Cesta vám představí jednotlivé zajímavé stavby a díla, která 
v Horním Maršově zanechali významní architekti, stavitelé a 
sochaři. Budete překvapeni, kolik  takových  zajímavostí se dá 
v relativně malé obci najít.  Provedeme vás jak po historických, 
většinou chráněných kulturních památkách,  tak po moderních 
stavbách, dokončených před pár lety.

Délka trasy: 2 km
Badatelský list: pro děti od 10 let

Cesty
na DOTEK

Programy
na DOTEK

1  Cesta dřeva
Cesta vám prozradí, jak lidé těžili dřevo v lesích východních Krko-
noš, uvidíte milíř a milířiště. Zjistíte, jak a proč změnili naši před-
kové původní přirozenou druhovou skladbu zdejších lesů a jak se 
dnes snažíme vrátit lesům optimální druhové složení.

Délka trasy: 5 km
Badatelský list: pro děti od 11 let a dospělé

2  Cesta duchovní
Zveme vás na procházku po duchovních památkách a místech 
Horního Maršova. Cesta vás provede zajímavými místy spojenými 
s duchovním životem i místy, která sama mají „genia loci“ – ducha 
místa. Poznáte skvosty sakrální architektury a naleznete náměty 
i místa pro rozjímání.

Délka trasy: 4 km
Badatelský list: pro děti od 10 let a dospělé

3  Cesta dávných turistů
Cesta vás provede krajinou Rýchor tak, jak ji procházeli dávní 
i novodobí turisté. Představí vám turisticky vyhledávaná místa – pra-
meny, široké rozhledy, skalní útvary, drobné památky, horské boudy 
i zaniklé osady. Ukáže vám, jak se lze v krajině orientovat pomocí 
turistického značení současného, historického i takřka budoucího. 

Délka trasy: kratší varianta 6,5 km, delší varianta 12 km 
(s možností prodloužení k dalším doporučeným cílům). 
Badatelský list: kratší varianta pro děti od 10 let a dospělé, 
delší varianta pro děti od 12 let a dospělé

4  Cesta do lesa
V okolí Horního Maršova můžete objevit, čím jsou lesy důležité, 
jak se liší jejich různé typy, čím jsou v Krkonoších ohroženy i jak 
jim lze pomoci. Můžete si zkusit některá tajemství lesa sami obje-
vit, podívat se na živáčky v lesní půdě. 

Délka trasy: 5 km
Badatelský list: pro děti od 8 let a dospělé

Nabízíme vám programy s průvodcem a programy, 
které si připravíte sami.

Programy bez průvodce,  
které si připravíte sami  

Tyto programy probíhají uvnitř v areálu 
DOTEK.V infokoloniále si vyberete z následujících titulů, podle 
věku Vašich dětí a Vašich preferencí. Za symbolickou cenu 
a vratnou zálohu vám půjčíme  košík s pomůckami a návody.

Programy	na	DOTEK	jsou	skvělou	volbou	v	případě	
deštivého	počasí.

1  Smyslové vnímání přírody
Vydejte se do přírody a zkuste ji 
sami prozkoumat trochu jinak, 
než jsme zvyklí. Tentokrát k tomu 
využijete svoje smysly. Víte, jak voní 
krkonošský les? A co všechno můžete 
objevit v korunách stromů? Čekají 
na vás úkoly pro každého z vás, 
hry a také soutěž. Pro odvážlivce je 
i poslední úkol – chození bosky po 
jehličí.

1,5–2 hodiny / Pro děti 6–10 let


