
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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Samotny dab
Na łące pod parkiem miejskim w Vrchlabí rośnie samotny 
dąb z potężną koroną. Status pomnika przyrody otrzymał 
dopiero całkiem niedawno, w 2010 roku. Obwód jego 
pnia wynosi 300 cm, zaś wysokość 25 metrów. Według 
szacunków przyrodników drzewo jest jeszcze bardzo 
młode, w wieku około stu do dwustu lat, co w przypadku 
tak długowiecznego gatunku w żadnym wypadku nie 
oznacza starości. Dęby szypułkowe najlepiej czują się  
w dobrze nasłonecznionych miejscach, w których 
światłem słońca nie muszą dzielić się z innymi drzewami. 
Naszego dębu nie da się przeoczyć, rośnie tuż obok 
szlaku turystycznego. 

Karylion
Co wspólnego mają ze sobą „Oda do radości”, 
Kolęda „Narodził się Chrystus Pan”, Largo  
z Symfonii „Z Nowego Świata” i popularna 
ludowa piosenka „Ach synku, synku”? 

Oczywiście karylion w Dolním Dvoře, który  
o regularnych porach gra zawsze cztery 
utwory. Repertuar zmienia się wraz ze 
zmianą pór roku. Jedenaście dzwonów, 
dobrze widocznych na ścianie kościoła  
św. Józefa w ciągu roku wybija dwadzieścia 
różnych utworów. Kolędy rozbrzmiewają  
w okresie świąt Bożego Narodzenia. 
Podczas brzydkiej pogody można schronić 
się stojącej tuż obok drewnianej chacie,  

w której znajdują się także turystyczne mapy 
Karkonoszy. W 2015 roku karylion świętuje 
dwudziestolecie swojego powstania.

Hříběcí boudy (Źrebiece chaty)
W dawnych czasach na Hříběcích Boudách 
hodowano konie dla szlachty posiadającej majątki 
w okolicy Vrchlabí. Podobnie jak w przypadku 
pobliskich osad Rybniční Domky (Domki przy 
stawach) czy Husí Boudy (Gęsie chaty), również ta 
enklawa zawdzięcza swą nazwę celowi, w którym 
powstała. Tylko nieliczni górale decydowali się na 
zakup konia do swego gospodarstwa. Powód był 
prosty, do pługu można było zaprząc rodzinę albo 
bydło, które dodatkowo dawało też mleko. 
Koń zużywa też znacznie więcej paszy  
od krowy. Hodowane w górach konie  
były więc raczej symbolem luksusu. 

Kamieniołom 
Strážné
Opuszczony kamieniołom 
krystalicznego wapienia jest obecnie 
ważnym stanowiskiem botanicznym,  
na którym występuje kukułka Fuchsa czy 
gruszycznik jednokwiatowy. Oprócz tego 
rośnie tu około 210 gatunków innych roślin 
oraz 45 gatunków mchów. Karkonoski marmur 
wydobywano tu od XVIII wieku. Kamieniołom 
został zamknięty w wyniku odstrzału, nieumiejętnie 
przeprowadzonego po Drugiej Wojnie Światowej, 
przez co zniszczeniu uległa również część skały 
dopiero przygotowana do odstrzału. Najniższe 
piętro kamieniołomu odwadnia szyb, rzucający  
się w oczy po prawej stronie parkingu.

Kapliczka nad Horním Lánovem
Idąc niebieskim szlakiem, po przejściu asfaltowej szosy, 
zwanej przez miejscowych Rumovka, można zauważyć 
kilka krzyży i bielusieńką kapliczkę ukrytą  w cieniu 
wysokich drzew. Okoliczne łąki wykorzystywane są 
jako pastwiska, zadbano jednak o to, by bydło nie 
miało dostępu do kapliczki, która odgrodzona jest 
mocnym drewnianym płotem. Okolica kapliczki służy 
odwiedzającym jako miejsce odpoczynku, stoi tu 
też drewniany stół i ławy. Ze względu na urok tego 
malowniczego zakątka odbył się tu nawet jeden ślub. 


