
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!
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Lesnická a myslivecká expozice Šindelka
Jméno žulovému domu, v němž se nachází zajímavá 
expozice věnovaná lesům a myslivosti, dala výroba šindele, 
které se tu věnovali od počátku 19. Století. K pokrytí střechy 
byl šindel využit také při stavbě dnes již zaniklé staré 
Labské boudy, která v Šindelce roku 1934 uzavřela 
období výroby šindele. V současnosti se tu od úterý  
do neděle můžete dozvědět, jaké jsou myslivecké tradice, 
jak to vypadá v přezimovací obůrce, či jak se po vodě 
přepravovalo dřevo z hor do vnitrozemí.

Mumlavský vodopád
Jeden z nejkrásnějších krkonošských vodopádů je vysoký 
téměř 10 m. Vyplatí se ho navštívit v době, kdy jím 
neprotéká příliš vody. Jedině tehdy vyniknou barvy středně 
zrnité žuly, která tvoří podloží vodopádu. Za největší 
zajímavostí ale musíte na vyhlídku nad vodopádem. Odsud 
jako na dlani uvidíte obří kotle, které ve tvrdé hornině  
po celé věky vymílala voda a písek s kamením, které 
vířily ve zprvu mělké prohlubni, až ji rozšířily do současné 
podoby. Kotel nad vodopádem patří s průměrem kolem  
9 m a hloubkou 2 m k největším v České republice.

Krakonošova snídaně
Místo s milým gastroturistickým názvem najdete 
na horním toku Mumlavy. Od Mumlavského 
vodopádu vás k němu dovede pohodlná asfaltka, 
navíc to není daleko – jen čtyři a půl kilometru. 

Krakonošova snídaně je rozcestí se zázemím pro 
turisty. Najdete tu mapy Krkonoš, sezonní informační 
srub i příjemné posezení. A pokud vyrazíte ještě  
za ranního kuropění, možná tu potkáte Krakonoše,  
jak snídá krajíc chleba s tvarohem, než se vydá  
na každodenní obchůzku svého revíru.

Janova skála
Skála a někdejší vyhlídkové místo je dobře dostupná  
z Harrachova i Rokytnice n. Jiz. Od naší trasy je vzdálená 
necelých sto metrů, přesto není skoro vidět. Dříve pěkná 
vyhlídka v nadmořské výšce tisíc metrů je dnes úplně 
ukrytá mezi smrky a i její vrcholek, na který je možné vylézt, 
okupují nálety listnáčů i jehličnanů. Na vrcholku kopce jako 
jediná přečkala působení mrazu, který okolní měkčí horninu 
úplně rozlámal. Z odolného kvarcitu tak vznikl vrcholový 
mrazový srub, Janova skála.

Čertova hora
Jen máloco charakterizuje Harrachov tak jako zdejší 
sklárna a skokanské můstky. Přestože je toho v okolí 
k vidění opravdu hodně, mistrovská klání letců na 
lyžích sem přitahuje nejvíce pohledů nejen z Čech, ale 
i nedalekého Polska. Kdyby tak všichni televizní diváci 
viděli ty široké a daleké kraje, které je možné spatřit 
z vrcholku Čertovy hory v 1 020 m n. m. A co teprve 
osmiminutová vyhlídková jízda zdejší lanovkou, která 
vás za pomoci pleteného ocelového lana a mohutných 
podpěr snese o 340 výškových metrů.

Anenské údolí
Anenské údolí bylo přírodní památkou 
vyhlášeno v roce 1985. Najdete je 
takřka na dosah spodní stanice 
lanovky na Čertovu horu v 
nivě řeky Mumlavy. Přibližně 
jeden hektar velké území je 
chráněné zejména pro výskyt 
vzácné bělokvěté formy šafránu. Přestože 
jde pravděpodobně o nepůvodní rostliny, 
na podobné lokalitě se mohou vyskytovat 
i přirozeně. Bělokvětý šafrán tu během let 
zdomácněl a každoročně časně zjara tu vykvétá 
odhadem tisícovka rostlin. Správa KRNAP 
šafránu pomáhá pravidelným kosením lokality. 


