
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. Enkláva Krausovy Boudy • 2. Kostel sv. Vavřince ve Vrchlabí •  
3. Černá hora pohledem ze zimní cesty do Vrchlabí • 4. Přehrada Labská • 
5. Sedlo mezi Předním a Zadním Žalým • 6. Kaple sv. Anny
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Jezerní Domky  
a pruzor na Klínovky
Během cesty z rozcestí U Krásné pláně do Strážného 
se vám po levé ruce několikrát otevře pohled do hor. Zcela 
za vámi vlevo jasně rozpoznáte vymýcený klín mezi dvěma 
kopci, v němž sedí enkláva Klínové Boudy. Třetí zleva se 
jmenuje Kantorská a bývala dříve školou. Na bližším plánu 
v zalesněném kopci přes údolí mírně stoupá vykácená linie, 
kterou tvoří svážnice zvaná Nová Friesova cesta. Údolí pod 
vámi vyhloubil Klínový potok s několika vodopády a obřími 
hrnci, které stojí za zhlédnutí. 

Špindleruv Mlýn
Turistické letovisko prozrazuje už jen 
málo ze své hornické historie. Dnes 
je centrem zimních sportů, vzniklo však 
podobně jako většina krkonošských měst  
a osad tam, kde bylo objeveno naleziště železné 
rudy či čehokoli jiného, co mohli tehdejší obyvatelé 
vytěžit. Svůj název získal Špindlerův Mlýn tak trochu 
omylem. Jeden rakouský úředník neznal místo (mlýnici 
Špindlerova mlýna), odkud byla císaři odeslána žádost  
o nový kostel, a považoval jej za název osady.

Přehrada Labská
K luční enklávě Krausovy Boudy se díváte přes kilometr 
dlouhou hladinu přehrady Labská. Toto monumentální 
vodní dílo, které nelze přehlédnout, zvlášť pokud cestujete 
po silnici z Vrchlabí do Špindlerova Mlýna, bylo postaveno 
v letech 1910–1916 na obranu proti povodním. Její 
celková kapacita přesahuje 3 miliony kubíků vody. Hráz 
dosahuje výšky 41,5 metrů a délky 153,5 metrů. Pro svoje 
umístění mezi zalesněnými krkonošskými kopci patří mezi 
nejhezčí v republice. Patří mezi pstruhové revíry.

Strážné
Přestože název obce Strážné nezapře svůj český původ, 
před druhou světovou válkou je původní německé 
obyvatelstvo nazývalo po svém, Pommerndorf. Tehdejší 
název se podle pověsti odvíjel od původní domoviny 

prvních osadníků, kteří 
sem přišli z německého 
Pomořanska. Po roce 1945 

rozhodli o současném 
názvu novoosídlenci, 
kteří tu nahradili 
odsunuté Němce. 
Kdysi hornická  
a dřevařská osada se 
v průběhu let spojila 

s částí nedalekých 
Herlíkovic (Hackeldorf)  

a postupně se 
přeorientovala  

na turismus.

Kaple svaté Anny
Renovovaná kaple svaté Anny stojí na pravém  
břehu Labe. Na červeně značené cestě je ukrytá  
před chaosem běžných dní, stranou hlavní tepny  
na Špindlerův Mlýn. Ne vždy tak tomu ale bylo – kaple 
stojí na místě, kterým dříve vedla široká promenádní 
cesta, dnes zavátá časem a pohlcená svahem 
Stavidlového vrchu. Na jejím dnešním vzezření má 
velký podíl sdružení Zdravé Krkonoše, které se  
v roce 2003 ujalo její úplné obnovy. Díky němu je  
kaple připomínkou osvíceného úsilí dobrých lidí  
zvoucí k zastavení.

Kostel sv. Vavřince
Novogotický kostel, který tvoří jednu z dominant 
Vrchlabí, byl postaven v roce 1889. Jeho předchůdcem 
byl jednolodní gotický kostel ze 14. století. Pět kostelních 
zvonů bylo do kostelní věže vyneseno v roce 2002, 
čemuž předcházela veřejná sbírka. Ještě na začátku  
20. století přitom v kostele byly zvony přenesené  
z původního božího stánku. Stejně jako na dalších 
místech byly těžké zvony za obou světových válek 
zrekvírovány pro válečné účely. Kostelní věž získala 
nové zvony až po dlouhých šedesáti letech.


