
Ludzie przyjeżdżają do Karkonoskiego Parku 
Narodowego po to, by przejść się po turystycznych 
szlakach, odetchnąć świeżym powietrzem i podziwiać 
tutejszą przyrodę. Może ona przetrwać coroczną wizytę 
6 milionów odwiedzających tylko wtedy, gdy turyści 
będą przestrzegać wymienionych poniżej zasad.  
W zasadzie nie różnią się one od tych, które obowiązują  
podczas wizyty u przyjaciół. W Karkonoszach naszym 
gospodarzem jest tutejsza przyroda, my zaś jesteśmy 
jedynie chwilowymi gośćmi.  

 ● Zachwycajcie się w ciszy. Tutejsze zwierzęta i tak was 
nie zrozumieją, a ciche podziwianie piękna przyrody  
z pewnością przypadnie do gustu również pozostałym 
odwiedzającym.

 ● Wasz wszędobylski czworonożny przyjaciel może 
przeszkadzać zwierzętom żyjącym na wolności  
i pozostałym odwiedzającym. Dla pewności 
trzymajcie go na smyczy.

 ● Kwitnące górskie kwiaty najlepiej podziwiać tam, 
gdzie rosną. Czują się znakomicie właśnie tutaj,  
a nie w Waszych ogródkach.

 ● Jeżeli chcecie coś przekąsić, schowajcie do plecaków 
wszystko, co zostanie po posiłku.

 ● Karkonosze są domem rzadkich roślin i zwierząt, 
które czasem trudno nawet dostrzec. Trzymanie  
się oznakowanych szlaków turystycznych zapewni  
im najlepszą ochronę.  
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Leśna i łowiecka ekspozycja Šindelka
Granitowy dom, w którym znajduje się ciekawa ekspozycja 
poświęcona lasom i łowiectwu swoją nazwę zawdzięcza 
szyndelom, czyli gontom, produkowanym tu od początków 
XIX wieku. Gonty wykorzystano też do budowy i pokrycia 
dachu dziś już nieistniejącego, starego schroniska Labská 
bouda. Produkcja gontów w Šindelce została definitywnie 
zakończona w 1934 roku. Obecniepoczynając od każdego 
wtorku można poznać tu lokalne tradycje łowieckie, zajrzeć 
do zimowej zagrody jeleni, czy dowiedzieć się, w jaki 
sposób spławiano drewno.

Wodospad Mumlavy 
Jeden z najpiękniejszych karkonoskich wodospadów  
o wysokości niemal dziesięciu metrów. Opłaca się odwiedzić 
go w czasie, kiedy nie spływa z niego zbyt dużo wody. 
Jedynie wtedy można dostrzec kolory średniokrystalicznego 
granitu, tworzącego podłoże wodospadu. Najciekawszy 
jest jednak widok z punktu widokowego nad wodospadem. 
Można stąd dostrzec olbrzymie kotły, które przez wieki  
w twardej skale żłobiły woda, żwir i kamienie. Z początku 
wirowały one w płytkim zagłębieniu, które z czasem przybrało 
obecną postać. Kocioł pod wodospadem, ze swoją średnicą 
wynoszącą dziewięć metrów i dwumetrową głębokością 

należy do największych w całych 
Czechach.

Krakonošova snídaně   
(Śniadanie Liczyrzepy)
Miejsce o tak wdzięcznej gastronomicznej nazwie 
znajduje się w górnym biegu rzeki Mumlavy.  

Można tam dotrzeć od Wodospadu Mumlavy, 
wygodną asfaltową drogą, którą trzeba podążać tylko 
cztery i pół kilometra. Śniadanie Liczyrzepy to rozstaje dróg 
z infrastrukturą przeznaczoną dla turystów. Można tu nabyć 
mapy Karkonoszy oraz odpocząć i zasięgnąć informacji  
w otwieranym podczas sezonu turystycznego drewnianym 
domku. Ci, którzy wyruszą na wycieczkę jeszcze o świcie 
może spotkają tu samego Liczyrzepę, posilającego się 
kromką chleba z twarogiem przed codziennym obchodem 
swojej górskiej dziedziny.

Skała Jana (Janova skála)
Skała i dawny punkt widokowy są łatwo dostępne z Harrachova 
i Rokytnice n. Jiz. Od naszej ścieżki oddalona jest tylko niecałe 
sto metrów, mimo to niemal nie można jej stąd dostrzec. Niegdyś 
piękny punkt widokowy na wysokości tysiąca metrów nad 
poziomem morza, dziś niemal w całości zasłaniają świerki, zaś jego 
szczyt, na który można się wspiąć okupują młode igliczki i drzewka 
liściaste. Skała na szczycie wzniesienia jako jedyna przetrwała 
działanie mrozów, które całkowicie skruszyły ściany ukształtowane  
z mniej wytrzymałego materiału. W ten sposób z twardego 
kwarcytu powstał teras krioplanacyjny zwany Skałą Jana.

Čertova hora (Diabelska Góra)
Harrachov słynie przede wszystkim ze swojej huty szkła  
i skoczni narciarskich. Mimo, że w okolicy można zobaczyć 
naprawdę wiele ciekawych rzeczy, głównym magnesem 
przyciągającym kibiców nie tylko z Czech, ale i niedalekiej 
Polski są rozgrywające się tu co roku zawody skoczków 
narciarskich. Gdyby tylko telewidzowie mogli choć raz zobaczyć 
wszystkie krainy, które dostrzec można ze wznoszącego się 
na wysokości 1020 m. n. p. m. szczytu Čertovy hory. Albo 
podziwiać panoramę, widoczną podczas ośmiominutowej 
podróży tutejszą kolejką linową, której gondola, zawieszona na 
plecionych, metalowych linach podtrzymywanych przez potężne 
dźwigary przenosi odwiedzających o 340 metrów w górę.

Anenské údolí
Dolina Anenské údolí została ogłoszona 
pomnikiem przyrody w 1985 roku. Znajduje 
się dosłownie tuż obok dolnej stacji 
kolejki linowej na Čertovu horu,  
w obszarze zalewowym Mumlavy. 
Teren o powierzchni mniej więcej 
jednego hektara znajduje się pod 
ochroną między innymi ze względu  
na rosnące tu białe krokusy. Mimo że rośliny  
te prawdopodobnie nie występowały tu pierwotnie, 
na tego typu stanowisku mogą występować 
również naturalnie. Z upływem czasu białe krokusy 
zadomowiły się tu i rozprzestrzeniły, dzięki czemu  
co roku na wiosnę w dolinie rozwija się niemal tysiąc 
tych kwiatów. Administracja KRNAP pomaga tym 
roślinom za pomocą regularnego koszenia 
stanowiska.


