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PŘEŽIJE NÁS PŘÍRODA 
NA SNĚŽCE?

Sněžka  
(1 603 m n. m.)

DENNĚ AŽ 
5 000 LIDÍ 0 °C 

V přírodě Krkonošského národního parku jsme  
na návštěvě. Chovejme se tu jako hosté.

CO POMŮŽE PŘÍRODĚ 
KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO 
PARKU?

Držte se na cestách.  
Příroda se z davů turistů, kteří po ní 
šlapou, zotavuje pomaleji, než jinde  
v Česku. 

Odneste si odpadky.  
Nikdo z návštěvníků není zvědavý na to, 
co tady nechal někdo jiný. Odpadky se 
tady rozkládají déle, než kdekoliv jinde.

Pejska mějte na vodítku.  
Jiní psi, lidé a zvěř se i hodného psa  
„na volno“ mohou bát.

Nechte kamení ležet.  
Zdejší kamenité sutě mají zvláštní uspo-
řádání. Rovnal je mráz a voda více než 
10 000 let. Nestavte kamenné mužíky ani 
jiná umělecká díla. 

Děkujeme a přejeme příjemný pobyt!



Hodně lidí ve vzácné tundře
Nejvyšší, nejchladnější, zároveň nejnavštěvova-
nější – to je vrchol Sněžky. Denně na něm bývá 
5 000 lidí, výjimečně až dvakrát tolik. Pokud by 
se tam sešli všichni denní návštěvníci najednou, 
nemohli by ani rozpažit, aniž by se jeden druhého 
dotýkali. To vše na ploše menší, než fotbalové 
hřiště.

Sněžka je domovem krkonošských endemitů, 
kteří žijí jen v Krkonoších a druhů, jejichž domov 
je daleko na severu Evropy nebo v Alpách.

NA HORÁCH VŠE ROSTE POMALU   

Doba, po kterou na Sněžce a nejvyšších místech 
Krkonoš může příroda růst, množit se a opravovat 
po poničení je asi 3× kratší, než jinde. I rychlost 
rozkladu odpadků a obnovení sešlapané trávy je 
také pomalejší. 

Co přírodě pomůže
Asi 60 % návštěvníků přijelo do Krkonoš především 
proto, že je tu národní park. Užíváte si výlet 
v krásné a vzácné přírodě? Vadilo by vám, kdyby 
příroda byla příští rok zničená davy turistů? 
Pomozte krkonošské přírodě přežít! Je to snadné…

DRŽTE SE NA ZNAČENÝCH CESTÁCH!
NEODHAZUJTE ODPADKY!
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