NAUČNÁ STEZKA RÝCHORY
KRKONOŠE, délka trasy cca 5,5 km
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NAUČNÁ STEZKA RÝCHORY
KRKONOŠE, délka trasy cca 5,5 km

Vyhlídka Maxovka u Rýchorské boudy  rozcestí Kutná 
 Dvorský les  Rýchorský kříž  rozcestí Kutná
Naučná stezka prochází nejcennějšími partiemi Krkonošského národního parku - I. a II.
zónou. Stezka pochází již z roku 1974, v roce
1997 byla obnovena Správou Krkonošského národního parku. Rýchory tvoří nejvýchodnější část
Krkonošského národního parku. Oproti turisticky více navštěvovaným partiím si stále zachovávají svoji klidnou a příjemnou atmosféru a téměř
neporušené lesní a luční porosty. Naučná stezka
Rýchory vede od vyhlídky Maxovka kolem
Dvorského lesa v místech, kde byla v roce 1952
pro bohatou flóru zřízena jedna z prvních rezervací v Krkonoších. Zvláštní pozornost zasluhuje
právě Dvorský les zvaný též Rýchorský prales, tvořený bizarními kmeny starých buků. Z dalších vzácných lokalit je to nedaleká Rýchorská
studánka, Rýchorská květnice, Lysečinské
údolí nebo krasové Albeřické jeskyně. Po trase stezky nenajdete klasické informační tabule, ale
pouze malé dřevěné tabulky s čísly – celkově se
jedná o 10 zastavení. Texty jsou v tištěném průvodci k dostání na Rýchorské boudě.

v letech 1928–29, v polovině sedmdesátých let
ji získala Správa Krkonošského národního parku, která zde provozuje od roku 1986 Krkonošské středisko ekologické výchovy.
Rýchorská studánka (odbočka z hlavní trasy)
Vyvěrá na svahovém prameništi. Pramení zde výborná pitná voda, kterou jsou zásobeni obyvatelé
Horního Maršova i nedaleká Rýchorská bouda.
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Kutná, rozcestí
Zastávka seznamuje s nejvýznamnějšími živočichy žijícími v oblasti Rýchor.
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Smrčina
Rozsáhlá devastace krkonošských lesů v 16.
až 18. století podstatně zasáhla i do druhové
skladby lesních porostů na Rýchorách. Ve výšce
nad 1000 m n. m. se rozkládají horské smrčiny.

Vyhlídka Maxovka
Vyhlídka se nachází poblíž Rýchorské boudy, byla vybudována ze základů bývalé boudy
Maxovky (postavené v roce 1892). Při jasném
počasí lze shlédnout panorama východních
Krkonoš – Černou horu, Světlou horu, Liščí
horu, Západní Planinu, Luční horu, Sněžku,
Studniční horu, Pomezní hřeben, Dlouhý hřeben, který se táhne až k Hornímu Maršovu,
i malebné Lysečinské a Albeřické údolí.

Sněžné Domky
Luční enkláva Sněžné Domky (dříve Weiselt)
leží v závětrném prostoru, kde se každoročně
hromadí sníh a setrvává zde až do pozdního
jara. Odtud pramení i staré rčení „Není na Rýchorách jaro, dokud leží na Weiseltu sníh“.
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Rýchorská bouda
Bouda leží téměř na samém vrcholu Rýchor,
v nadmořské výšce 1001 m n. m., v nejvýchodnější části Krkonoš. Bouda byla vystavěna

Dvorský les
Dvorský les zvaný též Rýchorský prales je
tvořený bizarními kmeny starých buků, jejichž
vzhled byl ovlivněn již v minulém století. Tehdy se v lesích běžně páslo a dobytek postupně
mladé stromky okusem deformoval. K tomu
ještě přispělo spásání spárkatou zvěří, drsné
klima a vysoká sněhová pokrývka.

Pohraniční opevnění
Pevnostní objekty v prostoru Rýchor tvoří
součást mohutné a nikdy nedokončené linie
stálého československého opevnění budovaného v letech 1935–38 jako hráz proti tehdejšímu fašistickému Německu. Výstavba pevností
v masivu Rýchor byla zahájena teprve v létě
1938, takže do podpisu Mnichovské dohody
a následného odstoupení pohraničí (počátek
října 1938) se zde podařilo vybetonovat pouze
11objektů lehkého opevnění vzor 37.
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Rýchorská květnice
Nachází se v místě, odkud je nejkrásnější panoramatický výhled na východní Krkonoše.
Rýchorská květnice představuje část severozápadního svahu Rýchor, kde byla v r. 1960 vyhlášena stejnojmenná botanická rezervace.
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