
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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Osamělý dub
Na louce nad vrchlabským městským parkem stojí 
osamocený dub s mohutnou korunou. Za památný 
strom byl vyhlášen celkem nedávno, v roce 2010. 
Jeho kmen má ve výšce 1,3 m obvod 255 cm.  
Dub je podle odhadu přírodovědců ještě docela 
mladík. Jeho věk se odhaduje na sto až dvě stě 
let, což u dlouhověkých stromů tohoto druhu není 
žádné stáří. O dubu letním, křemeláku, je známo, 
že má rád slunná stanoviště, o která se nemusí 
dělit s jinými stromy. Nejdete ho snadno – turistická 
trasa prochází těsně okolo něj.

Zvonkohra
Co mají společného Óda na radost, Narodil 
se Kristus Pán, Largo z Novosvětské a Ach 
synku, synku? Přece zvonkohru v Dolním 
Dvoře, která v pravidelných časech hraje 

vždy čtyři písně. Její repertoár se mění 
tak, jako se mění roční období. Celkem 
jedenáct zvonů, které jsou krásně 
vidět na kostele sv. Josefa, za rok 

rozezní dvacet písní. Koledy se hrají 
během Vánoc. V nepřízni počasí poslouží 

jako úkryt dřevěný přístřešek, kde také 
najdete turistické mapy Krkonoš.  
V roce 2015 slaví zvonkohra dvacet  
let od svého zprovoznění.

Hříběcí Boudy
Na Hříběcích Boudách se v dřívějších dobách 
chovali koně pro vrchnost z vrchlabského 
panství. Podobně jako Rybniční Domky či Husí 
Boudy nedaleko získala enkláva jméno podle 
účelu, ke kterému byla založena. Jen málo 
budařů si ke stavení pořizovalo koně. Důvod byl 
prostý: do pluhu se dali zapřahat členové rodiny 
či hospodářská zvířata, která navíc dávala  
i mléko. Kůň má také mnohem větší spotřebu 
krmení než kráva. Spíš než užitečným  
zvířetem byl kůň v horách známkou  
luxusu. 

Lom Strážné
Opuštěný lom na krystalický 
vápenec je v současnosti 
významnou lokalitou, kde se 
vyskytuje prstnatec Fuchsův či 
jednokvítek velekvětý. Nachází se 
tu na 210 druhů rostlin a 45 druhů 
mechorostů. Krkonošský mramor se tu 
těžil od 18. století. Za uzavření lomu po 
druhé světové válce mohl nevhodný způsob 
těžby clonovými odstřely, které znehodnotily 
také horninu, která byla k odstřelu teprve 
připravená. Spodní patro lomu odvodňuje 
štola, které jste si mohli všimnout na začátku 
parkoviště vpravo. 

Kaplička nad Horním Lánovem
Až na modré turistické cestě přejdete asfaltku, které 
tu nikdo neřekne jinak než Rumovka, naskytne se 
vám pohled na několik křížků a bělounkou kapličku 
schovanou ve stínu vzrostlých stromů. Okolní louky 
slouží jako pastviny, přesto bylo pamatováno i na to, 
aby dobytek neměl přístup až ke kapličce, která je 
ohrazená bytelným dřevěným plotem. Prostranství  
u kapličky slouží jako odpočinkové místo, pro 
pocestné tu je připraven dřevěný stůl a lavičky. Pro 
krásu tohohle malebného zákoutí se tu dokonce 
konala už i svatba.


