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Muttichovy němé značky
Loni jsme oslavili 100 let od zrození němých značek. Letos jsme s podporou společnosti ŠKODA 
AUTO zajistili jejich obnovu. Červeně natřené symboly na ocelovém plechu, užívané v českých 
horách pouze v Krkonoších, byly zavedeny nedlouho po první světové válce na podnět Svazu
lyžařů Republiky československé. Vytvořil je výtvarník Kamil Vladislav Muttich. Ukazují směr

k hřebenovým boudám, orientačně význačným bodům a horským střediskům. Díky jednoduchým
tvarům jsou „čitelné“ i při pokrytí sněhem a námrazou. O „muttichovky“, jak značkám místní říkají, 

pečuje Správa Krkonošského národního parku ve spolupráci s Horskou službou Krkonoše.

Němé značky znázorňují nejvýznamnější vrcholy, horské boudy, osady či obce. Díky velikosti 30–
50 cm a červené barvě jsou vidět i za snížené viditelnosti, ve sněhové bouři či při námraze. 

Neudávají kilometrové ani časové údaje, ukazují pouze směr k danému místu natočením a šipkou
v dolním okraji značky. Přehled Muttichovek se dá najít téměř na každé lyžařské mapě Krkonoš, 
objevují se i na letních turistických mapách včetně té poslední vydané Správou KRNAP v prosinci

2021 a v různých průvodcích či prospektech. Jednotlivých typů němých značek bylo nejprve 28, po 
úpravách ve 30. letech 20. století se množství zvýšilo na 35 a v dnešní době jich je 31, ale všechny
se už nevyužívají. Péči o němé značky se věnuje Horské služba Krkonoše ve spolupráci se Správou

KRNAP, a to ve vyšších a hřebenových partiích, kde jsou nejpotřebnější. 
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Objevy v krkonošském krasu



Návštěvnost KRNAP

Správa KRNAP soustavně monitoruje intenzitu návštěvnosti vrcholových a zároveň
nejohroženějších partií Krkonoš prostřednictvím automatických sčítacích zařízení, která denně

poskytují aktuální data o pohybu osob v území. Data poskytují zajímavá fakta. Návštěvnost byla
velmi vysoká. Nejzatíženějšímu místy jsou vrchol Sněžky, pramen Labe a Úpské rašeliniště. Stoupá
obliba večerních a nočních návštěv hřebenů hor. Kromě vysokého počtu pěších návštěvníků jsme 
v uplynulém roce zaznamenali vysoký počet cyklistů. V této cílové skupině stoupá počet uživatelů

elektrokol. Intenzita automobilové dopravy v KRNAP se dlouhodobě udržuje na stejné úrovni. 
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Rekordní návštěvnost



Návštěvnost mezi 1. a 13. listopadem 2018 až 2022
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Renaturace cest



Navracíme široké lesní
cesty přírodě a pěším

Krkonoše protínají stovky kilometrů různých pozemních komunikací – silnic, turistických
chodníků, pěšin a lesních cest. Mnohé z nich byly vybudovány kvůli odvozu vytěženého dřeva
v období imisní kalamity v 80. letech minulého století. Některé v současnosti pozbývají svůj

význam, proto je Správa KRNAP odstraňuje a vrací daná místa zpět přírodě, nebo mění v pěšiny
sloužící pěším návštěvníkům. 

Některé cesty jsou zřízeny k určitému účelu, které když pomine, stávají se zbytnými. Podobný
osud potkal v minulých letech hned několik cest, které jsme se po zralé úvaze lesníků a ochranářů

rozhodli renaturalizovat. 



Obnova vodního režimu



Jak zadržet vodu              
v krajině?

Téma mokřadů a jejich významu v krajině nabylo v poslední době na aktuálnosti, a to zejména ve
spojení s probíhající změnou klimatu. Zachování nebo obnova ploch mokřadů v krajině má své
opodstatnění. Jejich význam nespočívá pouze v zadržování vody a snižování rychlého odtoku 

z krajiny v době maximálních průtoků, výraznou měrou také pomáhají regulovat místní klima a 
pozitivně ovlivňují cyklus uhlíku (proces jeho ukládaní). Mokřadní ekosystémy výrazně zvyšují

strukturovanost přírodního prostředí. Vznikají nové plochy, na kterých žije řada specializovaných
druhů flóry a fauny, což přispívá k udržování biodiverzity v krajině. Ze všech těchto důvodů Správa

KRNAP v posledních letech intenzivně buduje přepážky, které udrží vodu v krajině. 

Naše pozornost se soustřeďuje na rozlohou menší rašeliniště, zejména na rašelinné a podmáčené
plochy v lesních společenstvech. V první části projektu revitalizace vodního režimu jsme přesně

zaznamenali plochy vhodné k revitalizaci a byl vypracován materiál obsahující detailní popis každé
plochy spolu s konkrétními postupy revitalizačních opatření. V průběhu druhé části projektu 

provádíme revitalizační opatření na jednotlivých plochách. Na odvodňovacích příkopech
jednotlivých ploch budujeme systém malých a velkých přehrážek. Na některých místech

zahrnujeme dříve vybudované kanály. Přehrážky slouží zejména ke zpomalení, či eliminaci odtoku 
vody z mokřadu. Jejich zanášením a zarůstáním postupně dochází k likvidaci celého

odvodňovacího systému a k následné obnově mokřadního stanoviště. 
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Sbíráme ceny



Lávky a útulny získaly
Krkonošskou cenu za 

architekturu

Při letošním prvním udělování Krkonošských cen za architekturu zabodovala také Správa KRNAP. 
Lávky a útulny, které pro Správu KRNAP vytvořili studenti a pedagogové Fakulty architektury ČVUT

získaly jedno z ocenění. 

V rámci spolupráce s Fakultou architektury pražské ČVUT jsme nejprve vytvořili šest lávek přes
krkonošské potoky a následně vzniklo sedm originálních útulen. Od počátku jsme jako cenné
vnímali to, že studenti k projektům přistupují jako k celku, že je zpracovávají od nápadu až po 

realizaci. Zejména moderní krkonošské útulny se těší nebývalému zájmu návštěvníků. 
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