
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. Klínové Boudy • 2. Zvonička • 3. Klínový potok a obří hrnec •  
4. Klínový vodopád
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Rybniční Domky
Rybami, které se chovaly v rybníčcích 
enklávy Rybniční Domky, se zásobovala 
zámecká kuchyně ve Vrchlabí. Vodu sem 
přiháněla strouha z Klínového potoka. Dnes 
už po původních rybnících zbyly jen prohlubně v terénu. 
Nový rybníček nedaleko parkoviště vybudovala Správa 
KRNAP. V nedalekém mramorovém lomu přibližně od 
roku 1940 v otřesných podmínkách pracovali a žili váleční 
zajatci. Na severním okraji parkoviště stojí pomník všem, 
kteří tu nuceně pracovali a zahynuli. Z mramorového lomu 
je přírodní památka.

Klínové Boudy
První provizorní přístřešek tam, kde dnes 
stojí Klínové Boudy, zbudovali nosiči rudy 
ze Svatého Petra do Dolního Dvora. Sloužil 
jako úkryt před nepohodou a také tam 
prováděli úpravu pracovních nástrojů – klínů, 
které sloužily k těžbě rudy a musely se 

neustále brousit a ostřit. Z německého 
Keilbauden prostým překladem vznikly 
Klínové Boudy. Po ukončení těžby 

se už stálí obyvatelé této enklávy 
zaměřili na chov dobytka, tedy budní 

hospodářství. Původní obyvatelé 
Klínových Bud byli odsunuti  
v roce 1945.

Friesova strouha
Drobný pravobřežní přítok pramení na enklávě 
Friesovy Boudy. Po necelém kilometru se vlévá  
do Klínového potoka. V místě přítoku je koryto 
strouhy dlážděné. Strouha stejně jako uskupení bud 
nese jméno po rodině Friesů, kteří přišli do středních 
Krkonoš při německé kolonizaci v 16. století.  
Z německých alp tehdy do divokých hor přišli dřevaři, 
kteří tu získávali suroviny na stavbu výdřev dolů  
a k pálení dřevěného uhlí. Na místě, které vykáceli  
a později obydleli, si začali přilepšovat chovem 
dobytka na mléko.

Vodopády Klínového potoka
První ze dvou větších vodopádů na Klínovém potoce 
tvoří kaskáda vysoká kolem čtyř metrů. Voda pod 
ním vyhloubila několik obřích hrnců. Druhý ze dvou 
vodopádů zhruba o dvě stě metrů níže sice není tak 
vysoký – kolem dvou a půl metru – zato je unikátní 
nejen v Krkonoších, ale i v celé republice. Už na první 
pohled zaujme tvarem, který zejména z podhledu 
připomíná sloní čelo. Někteří místní říkají této 
ohlazené skále Chobot. Pod ním se zrcadlí asi osm 
metrů dlouhá tůň, která jako by lákala ke smočení. 

Klášterka a Zvonička
Na louce mezi Jehněčím a Klínovým potokem 
leží drobná enkláva, kterou tvoří boudy Klášterka 
a Zvonička. V létě je odsud často slyšet bečení ovcí, 
které svým apetitem pomáhají udržovat pestrost zdejší 
louky. Na střeše boudy Zvonička je k vidění opravdová 
zvonička, která sloužila obyvatelům údolí Klínového 
potoka jako oznamovatel různých živelních, ale  
i radostných událostí. Také ohlašovala čas, kdy měly 
zdejší děti přijít do školy, která byla v jedné z Klínových 
Bud. Dodnes se jmenuje Kantorská.

Obří hrnce
Když se postavíte na dřevěnou lávku na horním toku 
Klínového potoka a podíváte se proti proudu, uvidíte  
v jednom z kamenů pravidelnou okrouhlou díru. Tu  
v kameni nevyvrtal člověk, ale drobný štěrk a kamínky, 
které se ve zprvu mělké prohlubni v kameni točily  
ve vodním víru. Než vytvořily tenhle krásně pravidelný 
obří hrnec, trvalo to dost dlouho. Po proudu potoka jich  
je ještě několik, i když ne tak pěkných. Největší obří 
hrnec, vlastně spíš kotel, najdete u Mumlavského 
vodopádu v Harrachově.


