
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.  

Dziękujemy i życzymy miłego pobytu. 
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Rybniční Domky  
(Domki przy stawach)
Ryby pochodzące z niewielkich stawów 
w enklawie Rybniční Domky, trafiały do 
kuchni zamkowej w Vrchlabí. Woda była 
tu doprowadzana kanałem z Klinowego 
(Klínového) potoku. Obecnie po tamtych 
stawach zostały jedynie wgłębienia w ziemi. Nowy stawik 
niedaleko parkingu został stworzony przez Administrację 
KRNAP. W pobliskiej kopalni marmuru mniej więcej od 1940 
roku w straszliwych warunkach żyli i pracowali jeńcy wojenni. 
Na północnym skraju parkingu stoi pomnik wszystkich, których 
zmuszono do pracy w kopalni i którym nie udało się przeżyć. 
Sama kopalnia marmuru jest dziś pomnikiem przyrody.

Klínové Boudy  
(Klinowe Chaty)
Pierwsze prowizoryczne domostwo w miejscu,  
w którym obecnie stoją Klínové Boudy, zbudowa-
li tragarze przenoszący rudę ze Svatého Petra 
do Dolního Dvora. Służyło im jako schronienie 
przed złą pogodą, naprawiali w nim również 

swoje narzędzia – służące do wydobycia 
rudy kliny, które trzeba było ciągle ostrzyć 
i wygadzać. Później z niemieckiego słowa 
Keilbauden w wyniku dosłownego tłuma-
czenia powstały Klínové Boudy.  
Po zaprzestaniu wydobycia mieszkańcy 
tej enklawy zajęli się hodowlą bydła  
i prowadzeniem małych gospodarstw. 
Rdzenni mieszkańcy Klínových Bud 
zostali wysiedleni po 1945 roku.

Strumień Friesa (Friesova strouha)
Źródło tego niewielkiego prawego dopływu Klinowego 
(Klínového) potoku znajduje się w enklawie Friesovy 
Boudy, wpływając do niego już po niecałym kilometrze. 
W tym miejscu koryto strumienia jest wyłożone 
kamiennymi płytkami. Strumień, tak samo jak pobliska 
grupa chat swoją nazwę zawdzięcza rodzinie Fries, która 
przywędrowała w środkowe Karkonosze w XVI wieku 
wraz z innymi niemieckimi kolonistami. W tym czasie 
z niemieckich Alp w dzikie w tym czasie góry przybyli 
drwale, pozyskujący surowiec do budowy stempli  
w kopalniach i produkcji węgla drzewnego. W miejscu,  
w którym wyrąbali las, a później też zamieszkali, zajęli  
się hodowlą bydła dającego mleko.

Wodospady Klinowego Potoku
Pierwszy z dwóch większych wodospadów na Klinowym 
(Klínovém) potoku jest kaskadą o wysokości około 
czterech metrów. Woda wyżłobiła pod nim kilka wielkich 
kotłów. Drugi z dwóch wodospadów znajduje się mniej 
więcej dwieście metrów niżej. Nie jest wprawdzie tak 
wysoki i mierzy jedynie około dwóch i pół metra, jest 
jednak unikatem nie tylko w skali Karkonoszy, ale i całych 
Czech. Już na pierwszy rzut oka uwagę przykuwa jego 
kształt, który szczególnie z przodu przypomina czoło 
słonia. Niektórzy miejscowi nazywają tę wypolerowaną 
skałę Trąbą. Tuż pod nim lśni długa na osiem metrów  
toń, jakby zapraszając do kąpieli. 

Klášterka i Zvonička 
(Dzwonniczka)
Na łące pomiędzy potokami Jehněčím i Klínovým 
znajduje się drobna enklawa, złożona z chat Klášterka 
i Zvonička. W lecie często słychać tu beczenie owiec, 
których apetyt pomaga utrzymywać różnorodność 
gatunkową roślin na tutejszej łące. Na dachu chaty 
Zvonička znajduje się prawdziwa dzwonniczka, która 
dawniej służyła mieszkańcom doliny Klínového potoku nie 
tylko do ostrzegania przed kataklizmami, ale i oznajmiania 
o radosnych wydarzeniach. Oprócz tego dźwięk dzwonów 
wzywał tutejsze dzieci do pójścia do szkoły, znajdującej  
się w jednej z chat w Klínových Boudách. Obecnie nosi ona 
nazwę Kantorská.

Obří hrnce (Olbrzymie kotły)
Stojąc na drewnianej kładce znajdującej się w górnym 
biegu Klinowego (Klínového) potoku i patrząc w kierunku 
przeciwnym do jego nurtu, w jednym z kamieni można 
dostrzec regularny otwór. Nie wydrążył go człowiek, 
tylko drobny żwir i kamyczki, które z początku obracały 
się w wirze wodnym utworzonym w płytkim zagłębieniu. 
Utworzenie tak pięknej i regularnej struktury zajęło im 
naprawdę mnóstwo czasu. Posuwając się pod prąd można 
natrafić na parę innych otworów tego typu, choć już nie  
tak malowniczych. Największy olbrzymi kocioł znajduje  
się przy Wodospadzie Mumlavy niedaleko Harrachova.


