
Lidé do Krkonošského národního parku jezdí zejména 
za turistikou, čerstvým vzduchem a přírodou. Ta může 
přežít 6 milionů návštěvníků ročně jen tehdy, pokud 
budou dodržovat následující pravidla. Jsou v podstatě 
stejná, jako když navštívíme nějakého kamaráda u něj 
doma. V Krkonoších je naším hostitelem příroda a my 
jsme dočasní hosté. 

 ● Jásejte potichu. Zdejší zvířena Vám stejně nerozumí 
a dalším návštěvníkům může příjemné pocity 
navozovat ticho.

 ● Váš pobíhající čtyřnohý miláček může obtěžovat 
volně žijící živočichy a ostatní návštěvníky. Raději  
ho nechte na vodítku.

 ● Rozkvetlá horská květena by měla být jen potěchou 
Vašich očí. Daří se jí tady, nikoli na Vašich 
zahrádkách.

 ● Chcete-li se občerstvit, odneste v batohu zpět vše,  
co po Vašem posilnění zbude.

 ● Krkonoše jsou domovem vzácných rostlin  
a živočichů, kterých si ani nemusíte všimnout. 
Nejlépe je ochráníte, když zůstanete na značených 
turistických cestách. 

Děkujeme a přejeme příjemný pobyt!

1. Výhled z terasy hostince • 2. Romantická rozhledna na Žalém •  
3. Rovinka • 4. Harrachova skála • 5. Zámek Horní Branná •  
6. Hrobka rodu Harrachů

Z HORNÍ BRANNÉ 
PŘES TŘI KOPCE
Horní Branná • Žalý • Horní 
Mísečky • Špindleruv Mlýn
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Zámek a lyžec
Abyste si mohli prohlédnout krásná sgrafita a dřevěnou 
sochu prvního výrobce lyží v Českém království, 
musíte se vydat na zdejší nádvoří. Kromě zámku jsou 
tu hospodářské budovy, kiosek a nefunkční kašna. 
Uprostřed nádvoří stojí lyžař symbolizující zrod prvních 
lyží podle norského vzoru v kolářské dílně Františka 
a Bedřicha Soukupových. Na zámku v Horní Branné 
pobýval před svým odchodem do exilu učitel národů 
Jan Amos Komenský.

Harrachovská hrobka
Hraběcí rod Harrachů je neodmyslitelně spjatý  
s počátky lyžování v Krkonoších. Harrachové po 
sobě zanechali řadu architektonických památek  
a zásadně ovlivnili lesní hospodaření v Krkonoších 
a Podkrkonoší. Nedaleko zámku v Horní Branné 
stojí harrachovská hrobka – pozoruhodná stavba 
osmibokého půdorysu s vynikající akustikou  
a nepřehlédnutelným portálem vstupních dveří.  
Ve skrytu jejích mohutných zdí odpočívají osvícení 
majitelé západních Krkonoš. Expozici o rodu Harrachů 
pro vás připravilo Krkonošské muzeum v Jilemnici.

Žalý – rozhledna a restaurace
Jediná kamenná rozhledna v Krkonoších stojí na 
vrcholku kopce Žalý, v nadmořské výšce 1 019 m. 
Byla postavena v roce 1892 na místě dřívější železné 
rozhledny. O dva roky dříve tu byl otevřen hostinec, 
který v r. 1900 vyhořel a byl nahrazen jiným. Zatímco 
rozhledna přežila i nové tisíciletí, hostinec nepřečkal 
německou okupaci. Byl opět rozebrán a materiál využit 
na stavbu chaty Zrcadlovky. Dnešní restaurace stojí 
na stejném místě jako původní hostinec a poskytuje 
turistům úkryt i občerstvení od roku 2010.

Rovinka
Rozcestník nebo správně směrovník na Rovince je 
jedním z nejbohatších v Krkonoších. Kříží se tu několik 
značených cest ze severu na jih a od východu na západ. 
Na plácku v sedle mezi Zadním Žalým a Šeřínem se 
potkávají nejen cesty, ale i zimní a letní turisti v oblíbeném 
bufetu. Střetávají se tu také různé názory na to, jak 
tomuhle místu vlastně říkat. Zda se tedy bufet nachází 
na Rovinkách, jak říkají někteří místní, nebo na Rovince, 
jak praví mapa. Pokud vás někdo pošle na Rovinka, 
nenechte se zmást.

Bucharova cesta
Oblíbená stezka řídícího učitele a otce krkonošské 
turistiky vedla ze Štěpanic přes Benecko a Žalý směrem 
do hor. Dnes neprávem opomíjený úsek domácky 
nazývaný „přes tři kopce“ můžete projít z Rovinky  
po červeném značení směrem na Horní Mísečky. Každý  
z vrcholů, který budete muset překonat, vám připraví 
pěkné výhledy na celé panorama středních Krkonoš 

Jankovým kopcem u Vrchlabí počínaje  
a Špindlerovkou na česko-polském 
pomezí konče. Koncem srpna a v září 
pěšinu lemují temně modré květy hořců.

Výhled z Harrachovy skály
Harrachova skála je jako vyhlídka upravená 
už od roku 1893. Nese jméno jeho osvícenosti 
hraběte Jana z Harracha. Stejně jako Šeřín, 
Černá skála i skála na Mechovinci byla 
Harrachova skála opracována tak, aby bylo 
možné vystoupat na její vrchol a kochat se 
krajinou. A že je na co koukat: jako na dlani 
máte Špindlerův Mlýn s nejprudší sjezdovkou 
v republice Stohem, zleva Kotel, Zlaté návrší 
neboli Krkonoš, směrem na východ Kozí 
hřbety s typickou šedozelenou mozaikou, 
Luční hora a Zadní planina. Za vámi potom 
vrcholky, přes které jste sem přišli.


