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ANOTACE 

 Bakalářská práce je zaměřena na nejvyšší pohoří zvané Krkonoše, které leží 

v severní části České republiky a nachází se v geologické oblasti krkonošsko – jizerské 

krystalinikum. Krkonošský národní park je chráněné území, hlavně pro jeho velmi 

rozmanité geologické podloží, jeho dynamický vývoj v minulosti, ovlivnění chladným 

klimatem a následné oteplení, které mělo za následek vznik rozmanitých biotopů  

a vzácných druhů jak rostlin, tak i živočichů. 

 Město Harrachov je významné horské středisko v Krkonoších, které leží  

pod Čertovou horou v údolí říčky Mumlavy. V bakalářské práci popisuji historii  

a současnost tohoto střediska. V historii se město nejvíce proslulo sklářskou výrobou  

a hornickou těžbou. Následuje horská turistika a začátek lyžování s výrobou prvních lyží 

v Čechách. V současnosti se rozvíjí cestovní ruch, jak pro turistiku, tak pro vyznavače 

zimních sportů. 

V závěru bakalářské práce jsem navrhla vycházku přímo v horském středisku 

Harrachov, tak i turistickou stezku pro zdatné turisty po hřebenovitých partiích.  

 

Klíčová slova: geologie, Harrachov, hornictví, kulturní a technické památky, turistická 

stezka 

 

SUMMARY 

The bachelor’s work is focused on the highest mountains of Krkonoše which  

is situated in the north part of the Czech Republic in the geological area called  

“Krkonoše-Jizera basement”. Krkonoše National Park is a conservation area according  

to its very differential geological basement, dynamic development in the past, affection  

of cold climate and subsequent warming. This warming resulted in a variety of habitats  

and rare species of plants and animals. 

Harrachov City is a major mountain resort in Krkonoše Mountains, which lies 

under Čertova Mountain in the valley of the river Mumlava. The work describes  

the history and present of this centre. The most famous history of the city is a glass 

production and mining extraction. Followed by hiking and beginning of skiing  

with the production of the first skis in the country. At present, tourism develops well,  

both for hiking and for confessors of winter sports. 

In conclusion of the bachelor’s work, I proposed a walk in the mountain resort  

of Harrachov, as well as a hiking trail for experienced hikers around the ridge parts. 

 

Key words: geology, Harrachov, mining, cultural and technical sights, tourist trail 
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1 ÚVOD A CÍL PRÁCE 

Krkonošský národní park je chráněné území v severní části České republiky. 

Příroda Krkonoš je velmi rozmanitá na geologické podloží, jeho dynamický vývoj 

v minulosti, ovlivnění chladným klimatem a následné oteplení, které mělo za následek 

vzniku rozmanitých biotopů a vzácných druhů rostlin, tak i živočichů. KRNAP dohlíží  

na uchovávání a zlepšení přírodního prostředí daného území, které je možné využívat 

k ekologicky únosné turistice a rekreaci nezhoršující životní prostředí. 

Město Harrachov je významné horské středisko v Krkonoších.  

Rozkládá se pod Čertovou horou v údolí říčky Mumlavy. Historie harrachovského 

hornictví se datuje od poloviny 18. století. Pro chemické účely se začal těžit přírodní nerost 

fluorit. Současnost Harrachova nejvíce utváří turistický průmysl a to především zimní 

sporty.  

Pro alpské lyžování a snowboarding je zde vybudován komplex sjezdovek a dvou lanovek 

na Čertově hoře, kde se také nachází areál pěti skokanských můstků. Středisko je zajímavé 

i v letním období pro pěší turistiku, kde můžete poznat jedinečnou krajinu v Evropě. 

Horská turistika přináší pocit radosti, uvolnění a znovunabytí energií. V bakalářské práci 

jsem navrhla vycházku po horském středisku Harrachov, která je určená pro rodiny 

s dětmi. Navštívíme zde muzeum hornictví, lesnictví - myslivectví a sklárnu, kde se vyrábí 

sklo tradičním způsobem. Pro zdatné turisty jsem naplánovala turistickou trasu, která vede 

po hřebenovitých partiích Krkonošského národního parku, kde jsou vidět vegetační 

výškové stupně.  

Horské středisko Harrachov upoutá návštěvníka v každém ročním období  

pro množství turistických tras, výlety hlubokými lesy podél horských bystřin  

a nezapomenutelnými výhledy z horských hřebenů. 
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2 CHARAKTERISTIKA OBLASTI 

2.1 Geografie reliéfu 

Krkonoše leží na severovýchodě České republiky u hranice s Polskem.  

Od Jizerských hor jsou odděleny Novosvětským průsmykem, východní hranici tvoří 

Královecké sedlo. Krkonoše jsou součástí horopisného celku Sudety a jsou nejvyššími 

horami v Evropě severně od Alp. Velikostí jsou malé, vytvářejí souvislé pásmo dlouhé  

35 km a široké 20 km. Nadmořská výška se pohybuje od 300 m n. m. do 1602 m n. m..  

Město Harrachov administrativně spadá pod Liberecký kraj. Územně náleží okresu 

Semily. Rozkládá se pod Čertovou horou, v údolí říčky Mumlavy a v blízkosti hraničního 

přechodu s Polskem. Harrachov se geograficky skládá ze čtyř částí: Mýtin, Rýžoviště, 

Nového Světa a samostatného Harrachova. Harrachov leží v nadmořské výšce 665 m n. m., 

má katastrální výměru 36,63 km
2
 a nejvýše položené místo Harrachova je Čertova hora 

s 1022 m n. m.  (Toušlová a kol., 2005). 

Obr. 1 Letecký pohled na Harrachov – úpravy autor (Internet-1) 
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2.2 Geologie Krkonoš 

Krkonoše svými oblými tvary většiny vrcholů naznačují, že se jedná o vývojově 

staré pohoří. S Jizerskými horami vytvářejí krkonošsko – jizerské krystalinikum,  

které je budováno proterozoickými až paleozoickými krystalickými břidlicemi zvláště 

svory, fylity a ortorulami, jejichž stáří se počítá na 600 – 1000 miliónů let.  

Z dalších podružných hornin se tu nacházejí křemence, čedič, a krystalické vápence,  

které přes plošně menší rozsah mají velký význam pro utváření reliéfu i strukturu vegetace.  

Do krystalinika, které bylo v prvohorách dvakrát zvrásněno, pronikl při druhém zvrásnění 

během karbonu žulový pluton, vytvářející větší část hlavního hřebene a téměř celou 

polskou část pohoří. S jeho existencí je spojen vznik tvrdého kontaktního pásma,  

který má zásadní vliv na další geomorfologický vývoj pohoří, kde jsou na něj vázána  

i nejvýznamnější rudní ložiska Krkonoš. V druhohorách a první polovině třetihor,  

kdy panovalo na našem území tropické, a nebo subtropické klima, byly Krkonoše 

modelovány chemickým zvětráváním, což vedlo ke vzniku plochého a měkkého reliéfu, 

tzv. zarovnaných povrchů. K výrazné změně došlo v mladších třetihorách,  

kdy byly horotvornými pohyby, vyvolanými vrásněním v sousední alpské a karpatské 

oblasti, etapovitě vyzdviženy i Krkonoše. Dosáhly přitom již přibližně dnešní výšky,  

což vedlo k prudkému oživení vodní eroze a tím i následnému rozčlenění zarovnaných 

povrchů do podoby členitého horského reliéfu. Významným geomorfologickým činitelem 

bylo i zalednění pohoří, k němuž došlo v ledových dobách ve čtvrtohorách, kdy byl reliéf 

modelován horskými ledovci, kary, jezery a morény. Tak mazovými procesy,  

zde byl vznik kryoplanačních teras, mrazových srubů a sutí, polygonálních a brázděných 

půd. V poledové době jsou hlavními modelačními činiteli v Krkonoších vodní eroze, 

svahové sesuvy a antropogenní vlivy. V menší formě se uplatňuje i mrazové a biologické 

zvětrávání a lavinové eroze, ve vápencích vzniká kras. 

Převážnou část polských Krkonoš a celý hlavní hřeben od Harrachova až ke Sněžce 

tvoří žula. Žhavé žulové magma vzniklo v prvohorách do okolních krystalických břidlic  

a vytvořilo žulový masiv o mocnosti až 5 km. Na styku žulového magmatu 

s karbonátovými horninami vznikla krkonošská rudní ložiska  

(Obří důl, Svatý Petr, Malá Úpa). 
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Typické pro žulové hřebeny jsou zarovnané, mírně zaoblené vrcholy. Podobně jako 

jiné žulové masívy je i krkonošská žula prostoupena systémem puklin, podle nichž dochází 

k jejímu typickému rozpadu do kvádrových bloků např. u Pančavského vodopádu.  

Na hřebenech se nacházejí skupiny skal – tory, u nich eroze obrousila ostré kvádry  

do bochníkového tvaru (Gába a kol, 2002). 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

aplitický granit [ID: 1495] 

 

aplitický granit [ID: 1495] 

 

granit až granodiorit [ID: 1498] 

 

kvarcit [ID: 819] 

 

fylit + svor [ID: 866] 

 

kvarcit [ID: 868] 

 

migmatitická rula [ID: 840] 

 

fylit + svor [ID: 867] 

 

Obr. 2 Geologická mapa (Internet-2) 
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2.3 Hydrologie 

Krkonošské řeky patří podle klimaticko – hydrologické klasifikace řek 

středoevropskému – oderskému typu, který se vyznačuje jarním průtokovým maximem 

v době tání sněhu a minimálním průtokem v létě, kdy je nejvyšší výpar. 

Harrachovem protékají řeky Mumlava, Kamenice a potok Milnice. Řeka Mumlava 

pramení nad Harrachovem, je dlouhá 12,2 km, plocha povodí činí 51,6 km
2
 a průměrný 

průtok je 1,82 m
3
/s. Přítoky řeky Mumlavy jsou Ryzí potok, Smrková strouha,  

Vosecký potok, Lubošská bystřina, Orlí ručej, Bílá voda a Milnice.  

Řeka Mumlava je rozdělená na Velkou a Malou Mumlavu. Velká Mumlava 

pramení na Harrachově louce pod vrcholy Kotel a Harrachovy kameny u turistického 

rozcestníku u Růženčiny zahrádky. Malá Mumlava pramení na Mumlavské louce  

u turistického rozcestníku Labská louka. Obě řeky pramení ve výšce cca 1370 m n. m.. 

Řeky protékají kaňonovitým údolím, který se nazývá Mumlavský důl,  

a spojují se u turistického rozcestníku Krakonošova snídaně v nadmořské výšce  

1030 m n. m.. Níže od soutoku Velké a Malé Mumlavy se vlévají potoky Smrková strouha 

a Vosecký potok.  

Necelý kilometr před Harrachovem leží turisticky oblíbený Mumlavský vodopád, 

který je tvořen skalními bloky v žulovém řečišti. Vysoký je osm metrů a deset metrů 

široký. Pod vodopádem lze nalézt tzv. Čertova oka, která jsou ukázkou erozních jevů, 

vytvářejících v korytě řeky prohlubně tzv. obří hrnce a ohlazy způsobené pohybem vody  

a kamínků. Vodopád je nejmohutnější na jaře, kdy sníh taje, v zimě často zamrzá a stává  

se z něj ledopád, což je dílo vytvořené vodou a mrazem. Mumlavský vodopád patří 

v České republice k nejvodnatějším. 

Mumlava protéká jižní částí města Harrachov, pod Kořenovem se vlévá do Jizery. 

V současné době je Mumlava pro Harrachov jedním ze zdrojů pitné vody  

(Správa Krkonošského národního parku, 2003). 
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Obr. 3 Mumlavský vodopád (Zalková, N., 2012) 

2.4 Flóra 

Krkonoše oplývají neobvykle bohatou flórou a v kontextu ostatních hercynských 

pohoří tak zaujímají mimořádně významné místo. Z poznatků vyplývá, že zde roste více 

jak 1250 druhů cévnatých rostlin, což je bezmála polovina veškeré původní flóry  

České republiky, a několikanásobně vyšší počet druhů výtrusných rostlin  

jako jsou mechorosty, lišejníky, řasy, houby, sinice.  

V Harrachově můžeme najít především luční květiny, např.: Zvonek klubkatý, 

Svízel syřišťový, Hluchavka nachová, Kuklík potočný, Jarmanka větší, Vrbina penízková, 

Vrbina obecná, Šalvěj luční a Violka psí (Správa Krkonošského národního parku, 2003).

  

 

 

 

 

 

     

Obr. 4 Zvonek klubkatý (Internet-3) 
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2.5 Fauna 

Druhovou a prostorovou rozmanitost živočichů ovlivňuje uspořádání krkonošské 

krajiny. Krkonošská krajina se dělí do čtyř výrazných vegetačních stupňů: submontánní, 

který se rozkládá v krkonošském podhůří a na úpatí hor, montánní, subalpínský  

a alpínský stupeň. Alpínský stupeň je vytvořen pouze na nejvyšších vrcholech Krkonoš;  

na Sněžce, Studniční a Luční hoře.  Pestrá mozaika vegetačního krytu a významným 

přesahem na alpínskou hranici lesa, přispělo k bohatému složení fauny, 

do něhož významně zasáhl také člověk. V současnosti žije v Krkonošském národním parku 

240 živočišných druhů savců a 165 druhů ptáků  

(Správa Krkonošského národního parku, 2003).  

Obr. 5 Liška obecná (Internet-4) 
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2.6 Klima 

Krkonoše leží v mírném pásu s typickým střídáním ročních období. Z klimatického 

hlediska jsou nejdrsnějším českým pohořím. Hřebenovité partie, které leží nad hranicí 

1400 m n. m., jsou srovnatelné s podnebím na grónském pobřeží. Tvořící horských val,  

na který naráží vlhké a studené západní proudění od Atlantického oceánu má vliv  

na výskyt vysokého množství dešťových a sněhových srážek s nízkými teplotami. 

 

1. Teplota 

Teplota vzduchu v Krkonoších s přibývající nadmořskou výškou klesá přibližně  

o 0,5 až 1 °C na každých 100 metrů. Průměrná roční teplota se pohybuje mezi 0 °C  

až 6 °C, nejstudenějším místem se uvádí vrchol Sněžky s + 0,2 °C. Ve městě Harrachov  

se roční průměrná teplota pohybuje okolo + 4,9 °C.  

 

2. Srážky 

Krkonoše patří mezi naše pohoří s nejbohatší srážkovou činností. Množství srážek 

přibývá s nadmořskou výškou, ve vyšších polohách v celoročním úhrnu převažují pevné 

formy srážek: jako jsou sníh, kroupy, námraza nad dešťovými. Na úpatí hor ročně spadne  

asi 800 mm, na hřebenech 1 200 až 1 400 mm. Výjimečně se vyskytují i dešťové srážky, 

mající charakter živelných pohrom, které vyvolávají přívalové a povodňové vlny, 

zapříčiňující sesuvy zemních lavin. Při takových situacích místy spadne 100 až 200  

i více milimetrů srážek za den (Správa Krkonošského národního parku, 2003).  
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V tabulce 1 jsou uvedeny průměrné měsíční srážky v milimetrech v Harrachově 

v období 1961 – 2000. 

Tab. 1 Průměrné měsíční srážky v mm v Harrachově v období 1961 – 2000  

(Správa Krkonošského národního parku 2009) 

Místo 

Měsíc 

Celkem/rok 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Harrachov 121 97 104 82 96 113 123 108 91 92 106 147 1278 
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3 HISTORIE A SOUČASNOST HARRACHOVA 

Město Harrachov bylo založeno v 17. století jako ves Dörfl nedaleko Seifenbachu 

nyní Ryzí potok. V 18. století tedy roku 1701 ves patřila rodu Harrachů,  

kteří ji přejmenovali na Harrachov. 

Harrachov proslul svým sklářstvím, kde vznikla tradice ručně vyráběného, 

foukaného, broušeného, ale i rytého a malovaného skla. 

Po druhé světové válce se k Harrachovu připojily osady Nový svět a Rýžoviště. 

Roku 1959 byly připojeny polské Mýtiny, které byly vyměněny za stejně velké území  

u Kacířské skály.   

Po pádu komunismu v roce 1989 se začal rychle rozvíjet cestovní ruch.  

Bylo zde vystavěno velké množství ubytovacích a stravovacích zařízení. V Harrachově 

vzniklo významné turistické a sportovní středisko v Krkonoších i v celé České republice. 

(Toušlová a kol., 2005). 

3.1 Jan Harrach 

Celým jménem Jan Nepomuk František Harrach se narodil 2. listopadu 1828  

ve Vídni. Jeho matka pocházela z českého rodu Lobkoviců. 

Byl velkým příznivcem horské turistiky, staral se o krkonošské porosty téměř 

padesát let. Nechával vylepšovat krkonošské cesty a stezky. Dnešní Harrachova cesta 

vedoucí údolím Mumlavy z Harrachova k Labské boudě a do Špindlerova Mlýna, 

pokračující až do Bedřichova se stala první krkonošskou turistickou stezkou, značenou 

informacemi v německém i českém jazyce. Jan Harrach si uvědomoval turistického 

rozmachu a začal v Krkonoších budovat v roce 1890 na Žalém dřevěnou restauraci.  

O dva roky později předělal železnou rozhlednu, která v té době nevyhovovala  

na kamennou věž. Turistický rozmach západních Krkonoš stále sílil, proto přispěl  

k vybudování místní železniční dráhy z Martinic do Rokytnice nad Jizerou. 

Jan Harrach v roce 1892 přivezl na jilemnické panství pro své lesní dělníky první 

lyže. Jeden pár pocházel z Norska a druhý z Vídně. Jejich vzory dělníci použili na výrobu 

prvních lyží vyrobených v Čechách. Jejich podstatně nižší cena umožnila rozmach 

v používání lyží. Panští lesníci měli vstup do zasněžené přírody náhle snazší. Lyže začaly 
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napomáhat i zimním turistům v pohybu po turistických stezkách. Hory v zimním období 

naráz ožily lyžařským sportem. V roce 1904 zřídil hrabě Jan Harrach v blízkosti Labe 

v Labském dole první krkonošskou rezervaci (Internet-5).  

3.2 Lyžování a Harrachov 

Zimní sporty se v Harrachově začaly provozovat začátkem 19. století, kdy hrabě 

Harrach přivezl do Čech první lyže ze Skandinávie. Po vzoru severských zemí se začínají 

pořádat také první lyžařské závody. Dne 13. 2. 1905 vede přes Harrachov trať prvního 

distančního závodu na 50 km v rámci Mistrovství zemí koruny České. První štafetové 

závody ve střední Evropě se pořádaly 18. 2. 1906 u hotelu Krakonoš. 

V roce 1908 byl založen německý Spolek zimních sportů Harrachov – Nový Svět. 

V roce 1910 už v Harrachově existoval český klub, který se pojmenoval  

jako Lyžařský a turistický Bucharův klub, který vznikl na počest průkopníka lyžování  

Jana Buchara.  

V Harrachově začínají vyrůstat první skokanské můstky. V roce 1920 byl postaven 

na úpatí Čertovy hory první můstek s umělým nájezdem v Čechách. 

První mezinárodní lyžařské závody konané v roce 1923 na počest  

VII. lyžařského kongresu, kterých se účastnili nejlepší lyžaři, celkem z 11 zemí Evropy 

i USA. Na trati dlouhé 50 km se sešlo 64 závodníků. Tyto závody zahájily dlouholetou 

tradici závodu O pohár kongresového můstku. (Kulhánek 1989).  
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Obr. 6 Historie lyžování (Internet-6) 

Velkou pozornost si v Harrachově zaslouží skokanské můstky, které tu byly 

postaveny na Čertově hoře. První můstek s umělou hmotou v České republice byl dán  

do provozu v roce 1956. V Harrachově se nachází celkem osm skokanských můstků 

různých velikostí, z nichž největší je K185 nebo - li mamutí můstek s kritickým bodem  

185 metrů, který byl postaven v roce 1980. Tento rok je pro Harrachov zásadní,  

neboť se tu začaly pravidelně pořádat Světové poháry. 

Na harrachovském mamutu se v roce 1983 a 1992 létalo o titul Mistra světa. 

Dvakrát padl světový rekord, o který se zasloužili A. Kogler v roce 1980, letěl 176 metrů, 

následoval ho reprezentant tehdejší Československé reprezentace Pavel Ploc v roce 1983, 

který skočil 181 metrů. V roce 1996 A. Goldberger letěl 204 metrů a jako první překonal 

magickou dvoustovku. 

Výstavba mamutího můstku v Harrachově začala v roce 1977.  Můstek projektoval 

švýcarský odborník H. H. Gasser a na výstavbě se podílel český stavitel  

Miroslav Bělonožník.  

Po krátké pouze v roce 1980 začíná nová éra harrachovského lyžování. V této době 

se dobudoval skokanský a běžecký areál včetně můstku K – 120. Harrachov se stal 

pravidelným pořadatelem Světových pohárů a v roce 1983 se dokonce konalo první 

Mistrovství světa. 
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Skoky na lyžích se potýkaly s rychlým vývojem. Můstek začal být technicky 

nevyhovující a muselo dojít k jeho úpravám. V roce 1996 byly nainstalovány protivětrné 

sítě, které omezily vliv větru a přispěly ke zvýšení bezpečnosti letů. K největší změně 

došlo v roce 2000, kdy se použil projekt Josefa Slavíka. Odrazovou hranu posunuli dozadu, 

tím zvýšili buben můstku a zmírnili sklon dopadu i přechodový oblouk. V současné době 

je harrachovský mamutí můstek velice moderní, má nízkou letovou křivku a patří mezi 

nejnebezpečnější můstky. 

Obr. 7 Mamutí můstek (Zalková, N., 2012)  

V rámci modernizace areálu jsou připraveny další projekty jako například:  

umělé osvětlení celého areálu, ohřívárny závodníků a do budoucna se počítá 

s vybudováním šaten a tribunou na dojezdu (Internet-7).  
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4 PAMÁTKY V HARRACHOVĚ 

Harrachov je nejvíce známý jako zimní středisko sportů, kde se nachází mnoho 

historických památek.  

4.1 Kostel sv. Václava a kaple sv. Alžběty 

Na místě původní dřevěné kaple byl v roce 1788 postaven dřevěný  

kostel sv. Václava. V letech 1822 – 1828 je přestaven na zděný empírový kostel s částečně 

skleněným oltářem.  

Tento nádherný a ojedinělý empírový oltář pochází z roku 1864. Velký skleněný 

barokní lustr je z roku 1828 a je společně s oltářem důkazem bohaté sklářské minulosti 

Harrachova. V současnosti se v kostele konají pravidelně bohoslužby a mše (Internet-8).  

 

 

Obr. 8 Kostel sv. Václava (Zalková, N., 2012) 

Kaple svaté Alžběty se nachází vedle harrachovské sklárny Novosad  

a byla postavená v roce 1902. Novogotická kaple se skleněným zvonem, který nechal odlít  

Julius Klinger v roce 1916 ve zdejší sklárně. Zvon je považován za světovou raritu,  

je 50 centimetrů vysoký a váží 10 kilogramů. Jeho srdce ze dřeva je potažené kůží.  

Kdysi se zvon z dílny harrachovských sklářských mistrů rozezníval při narození či úmrtí 

chlapce ze sklářské rodiny, dnes je ho slyšet při svatbách. Kapli dále zdobí oltář 

s benátskými zrcadly a vitrážová okna (Internet-9).  
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4.2 Sklárna a minipivovar Novosad a syn s. r. o. 

Sklárna v Harrachově je druhou nejstarší fungující sklárnou v České republice,  

byla založena roku 1712 pány z Harrachova. I když sklárna třikrát vyhořela,  

byla vždy brzy obnovena.  

Od začátku se tu foukalo a brousilo luxusní nápojové sklo. Sklárna se proslavila 

svou vysokou uměleckou kvalitou. Už v 18. století zde skláři foukali barevné sklo,  

jejich výrobky se zdobily v rytecké a malířské dílně.  

V 19. století byla vybudována brusírna s elektrickým osvětlením,  

která byla poháněná vodní turbínou. Tato dílna funguje dodnes, je jediná svého druhu, 

která je chráněna jako národní kulturní památka. 

Sklárna se svými výrobky zúčastnila mezinárodních výstav a získala mnoho 

ocenění, z nichž je nejcennější zlatá medaile z Londýna.  

V současnosti je zachována výhradně ruční výroba skla, která navazuje a ctí bohaté 

tradice sklářského řemesla. Na dvou pecích vzniká unikátní výroba především hutně 

zdobeného nápojového skla, skla silnostěnného nebo–li hutního, křišťálových lustrů  

a skleněných dárkových předmětů. 

Součástí sklárny je muzeum skla, které nabízí největší a nejhodnotnější sbírku 

skleněných předmětů u nás a patří mezi přední muzea svého druhu na světě.  

Muzeum se nachází v budově bývalého Panského domu a ke zhlédnutí  

je tu 5000 exponátů, z nichž jsou některé přes 300 let staré. Sbírka byla zachráněna  

před druhou světovou válkou pány Harrachy, kteří ji schovali do úkrytu. V roce 1943 

museli sklárnu nuceně prodat říšskému Němci Rudolfu Endlerovi. Část kolekce má  

v současné době propůjčenou Národní muzeum v Praze.  

Po roce 1945 se sklárna stala součástí komplexu Crystalex s obchodním 

zastoupením akciové společnosti Skloexport po celém světě. Od roku 1993 je majitelem 

František Novosad, sklář z Nového Boru, který výrobky vyváží do pěti desítek zemí 

(Toušlová a kol., 2005). 

S foukáním skla je spojená žízeň, kterou v harrachovské sklárně hasí pivem. 

Tradici zavedli Harrachové, kteří dováželi pivo z Jílemnice. Od roku 2002 se v Harrachově 
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vaří pivo kvasnicové a šedesát sklářů ho za směnu vypije okolo 100 litrů. Místní pivovar  

s restaurací je součástí sklárny a sousedí s hlavní hutní halou. Z restaurace je možné 

sledovat prosklenou stěnou výrobu skla v hlavní hutní hale. 

V restauraci je umístěna varna, kde se vaří kvasnicové pivo. K výrobě piva  

se používají jen přírodní suroviny jako je slad, chmel a voda z vlastní sto let staré studny.  

Proces pokračuje ve sklepě, kam můžete nahlédnout přes sklo z hutní haly.  

Vyrábí se zde dva druhy piva a to pivo světlé a černé tzv. Čerťák (Schöttner 2011). 

V prostorách sklářského muzea se nachází také Ski muzeum a je možné  

si prohlédnout obě expozice najednou.  

Expozice lyžování mapuje vývoj harrachovského lyžování a místního lyžařského 

klubu. Můžeme zde vidět ski, více než 100 let staré a skokanskou výzbroj starou  

50 let. V expozici si můžeme prohléhnout medaile a poháry lyžařského klubu Harrachov. 

Také se zde nachází 120 cm vysoký pohár určený pro vítěze mistrovství světa v letech  

na lyžích, který je starý přes 20 let. Expozice je soukromá sbírka Stanislava Slavíka  

(Internet-10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.9 Pivovar a sklárna (Zalková, N., 2012)  
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4.3 Ozubnicová železniční dráha 

Ozubnicová železniční dráha Polubenka nebo také kořenovská Zubačka  

je nejstrmější železnicí v Evropě. Jizerskohorsko - krkonošská železniční trať č. 036, 

která vede z Tanvaldu do Harrachova přes Desnou a Kořenov. Trať byla postavena v letech 

1899 – 1902 jako důležité spojení průmyslové oblasti Liberecka a Jablonecka s Jelenia 

Górou. Provoz trati byl slavnostně zahájen 30. června 1902 v úseku Tanvald – Kořenov. 

Celé propojení 59 km sítě začalo fungovat až od 1. listopadu 1902. Trať byla určená  

pro vývoz textilních výrobků, dovoz hornoslezského uhlí a surovin pro sklárny.  

Úsek z Kořenova do Pruska byl roku 1923 elektrizován. Po druhé světové válce,  

roku 1945 byl elektrický provoz na trati ukončen a poté byl zastaven provoz úplně 

z důvodu obsazení pruského Slezska Polskem. Po výměně území s Polskem  

14. února 1959 byl provoz ozubnicové železniční dráhy na české straně obnoven  

až do stanice Harrachov - Mýtiny, které byly přičleněny z Polska k Harrachovu.  

Obr. 10 Železniční trať č. 036 – úpravy autor (Internet -11) 
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V letech 1958 – 1962 proběhla nutná rekonstrukce trati Tanvald – Kořenov  

a 26. května 1963 byl zahájen provoz do stanice Harrachov. Od roku 1964 na trati sloužila  

obslužnost i pro osobní přepravu. Na přelomu 1987 – 1988 byly pražskou lokomotivkou 

ČKD dodány lokomotivy speciálně vyvinuté pro tuto trať, kde jsou náročné slonové 

poměry. Nejdříve se na trati provozovala nákladní doprava a od roku 1990 se doprava 

rozšířila i na osobní.  

V únoru 1997 byl kvůli havarijnímu stavu mostu přes Jizeru provoz přerušen. 

České dráhy uvažovaly o zrušení této trati. Po protestech obcí a obyvatel přesto dráhy 

provoz 15. června 1997 obnovily. Toto obnovení netrvalo dlouho a v úseku  

Tanvald – Harrachov byl opět provoz zastaven. Dne 24. května 1998 byla trať pronajata 

zájmovému sdružení obcí Sdružení Jizerské dráhy a společnosti GJW Praha s. r. o.,  

která obnovila provoz. Koncem roku 1998 GJW Praha oznámila odstoupení od smlouvy 

z ekonomických důvodů. České dráhy převzaly trať od této společnosti 1. prosince 1998  

a obnovily provoz v intervalové podobě.  

 Trať se honosí mnoha zajímavými umělými stavbami, pěti tunely, z nichž nejdelší 

měří 940 m, dodnes dochovanou 4,43 km dlouhou dvoupásovou Abtovou ozubnicí v ose 

koleje na sedmikilometrovém úseku Tanvald – Kořenov, překonávající výškový rozdíl  

235 metrů s maximálním stoupáním až 58 promile, které je největším v České republice.  

Z památkově chráněného kořenovského nádraží železnice pokračuje táhlým obloukem  

ve tvaru podkovy přes 26 m vysoký most nad řekou Jizerou, přes který se přejíždí 

z Jizerských hor do Krkonoš. Od roku 2010 se trať prodloužila o úsek z Harrachova  

do polského města Jelenia Góra, kde tuto trať obsluhují Polské státní dráhy (Haas 2002).  

4.4 Hornické muzeum 

V Harrachově se nachází hornické muzeum s prohlídkovou štolou,  

které bylo zprovozněno harrachovskou firmou ADOS CZ a. s. v březnu 2003.  

V hornickém muzeum je expozice mapující historii dolu, kde jsou vystaveny 

historické fotografie, předměty, které souvisejí s těžbou a zpracováním rudy.  

Prohlídková štola, která je zpřístupněna veřejnosti měří jeden kilometr. Návštěvníci 

si zde mohou prohlédnout větrací štolu, těžní jámu, strojovnu a sklad trhavin. 
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Harrachovské ložisko žilného typu je známé již od poloviny 18. století. Hlavní žilná 

výplň je tvořena fluoritem, barytem, galenitem a křemenem. Průzkumné práce zde byly 

započaty v roce 1947 a v roce 1957 bylo ložisko předáno k těžbě. Suroviny získané  

po úpravě zdejší rudy byly používány hlavně v chemické a hutním průmyslu. Ložisko bylo 

rozfáráno slepou jámou se sedmi patry po přibližně 50 metrech, nejhlubší patro je 350 m 

pod úrovní štolového patra. Za dobu těžby zde bylo vytěženo 21,5 km chodeb. Těžba byla 

nerentabilní  a důl byl uzavřen dne 30. 9. 1992. 

Způsob těžby byl prováděn tak, že se pneumatickými kladivy do horniny vyvrtaly 

otvory, pak do nich byla napěchována výbušnina, rozbuška, ucpávka a přes elektronickou 

roznětnici se hornina odpálila. Rozbušky se odpalovaly se zpožděním, takže exploze 

probíhala od středu ke krajům chodby. Po odvětrání výbuchových zplodin nakladač jízdou 

dopředu nabral do lžíce kamení, které naložil do připraveného vozíku. Nakladač  

a pneumatická kladiva byla poháněna stlačeným vzduchem, který vedl ve dvou trubkách,  

a v ostatních třech trubkách se odčerpávala voda z dolu na povrch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 Štola (Zalková N., 2012) 



Nikola Zalková : Turistické zajímavosti Harrachova a okolí 

2013  20 

 

4.5 Muzeum Šindelka 

Správa Krkonošského národního parku spravuje lesnickou a mysliveckou expozici.  

Muzeum se nachází v Harrachově v žulové budově se šindelovou střešní krytinou,  

která se zde vyráběla od počátku 19. století do třicátých let 20. století. 

Lesnická expozice je umístěna v přízemí budovy a seznamuje návštěvníky s celou 

lesnickou problematikou, od vytěžení lesního porostu přes přiblížení kmenů k cestám 

a jejich odvoz k dalšímu zpracování až po následnou obnovu lesa a péči o něj.  

Myslivecká expozice v patře budovy se věnuje myslivosti od historie 

po současnost. Připomíná myslivecké tradice, lovnou zvěř, lovecké zbraně, lovecké psy  

a myslivost v umění i běžném životě. 

Největší atrakcí, zvláště pro dětské návštěvníky je prostor tzv. přezimovací obůrky, 

kde se kolem krmelce s různými druhy krmení sešlo několik lesních zvířat, např. jelen, 

srnec, divočák, liška, zajíc a ptáci. V celé expozici je možné napočítat třicet dva zvířat  

 (Internet-12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 Muzeum Šindelka (Zalková, N., 2012)  
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4.6 Vycházka po pamětihodnostech Harrachova 

Harrachov patří k místu, které je možné k využití pro rekreaci, sportu a turistice. 

V horském středisku je možné absolvovat nenáročnou vycházku s návštěvou muzeí. 

Nejdříve navštívíme hornické muzeum, které se nachází v horní části Harrachova. 

Zde si prohlédneme expozici mapující historii dolu a navštívíme prohlídkovou štolu. 

   Tab. 2 Otevírací doba hornického muzea 

Otevírací doba od 1. května do 31. října 

Úterý – neděle 9:00 – 17:00 

Pondělí 

(červenec + srpen) 
9:00 – 17:00 

 

  

Tab. 3 Vstupné hornického muzea 

Typ prohlídky 

Vstupné 

Dospělí Děti* 

Muzeum 30 Kč 30 Kč 

Štola + muzeum 100 Kč 50 Kč 

 

* Vstup dětí do štoly od 4 let v doprovodu osoby starší 18 let. 
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Po prohlídce hornického muzea jdeme směrem k autobusovému nádraží,  

kde se nachází muzeum Šindelka s lesnickou a mysliveckou tématikou. Tato prohlídka 

především zaujme dětské návštěvníky, kde se mohou seznámit s mnoha lesními zvířaty. 

Je možné shlédnout videoprojekci s krásnými záběry z přírody. 

   Tab. 4 Provozní doba Šindelky 

Provozní doba 

Úterý - neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00 

 

    Tab. 5 Vstupné muzea Šindelky 

Vstupné 

Plné 40 Kč 

Zvýhodněné (děti – 6-15 let, 

studenti, důchodce, invalidé) 
20 Kč 

Rodinné (2 dospělí + 3 děti) 90 Kč 

 

Po skončení prohlídky se vydáme přes centrum Harrachova kolem kostela 

sv. Václava a dojdeme ke sklárně, kde je obnoven minipivovar.  

Na exkurzi se dozvíme, že se zde zachovává tradiční způsob výroby skla.  

Při prohlídce výrobních provozů zhlédneme kompletní postup zpracování skla ručními 

technologiemi. Součástí exkurze je sto let stará historická brusírna skla, která je poháněna 

transmisemi a vodní turbínou. Prohlídka je provázena odborným výkladem v češtině, 

němčině a angličtině. Na oběd se přesuneme v areálu sklárny do minipivovaru s restaurací.  

I zde je možné sledovat prosklenou stěnou výrobu skla. Ve stylové  restauraci je umístěna 

varna na pivo. Je to součást pivovaru, kde se přímo před očima hostů vaří místní 

kvasnicové pivo. Aby byla zaručena kvalita, chuť a blahodárný účinek piva na lidský 
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organismus, používají se k jeho výrobě pouze přírodní suroviny jako je slad, chmel a voda, 

která je z vlastní asi sto let staré studny. Před očima hostů tak probíhá první fáze piva  

a to vaření. Ochotný sládek se rád ujme odborného výkladu s názornou ukázkou.  

Pro hosty restaurace je připraven bohatý jídelní lístek s nabídkou staročeské kuchyně  

a specialit k pivu.  

Po obědě se vydáme do muzea skla, kde si prohlédneme historicky a technologicky 

ucelenou sbírku skla v nejstarší soukromé sklárně v Čechách. Souběžně s touto expozicí  

je zde k vidění také přehlídka dobových lyží a lyžařského vybavení. Expozice mapuje 

vývoj harrachovského lyžování i místního lyžařského klubu.  

 

Tab. 6 Provozní doba muzea skla a Ski muzea 

Provozní doba 

Provoz 8:00 – 15:00 

Muzeum skla + Ski muzeum 9:00 – 17:00 

 

Tab. 7 Vstupné muzeum skla a Ski muzeum 

Typ prohlídky 

Vstupné 

Dospělí 
Invalidé a děti 

(7-10 let) 
Děti (11 – 17 let) 

Provoz, 

muzeum skla a 

Ski museum 

120 Kč 20 Kč 40 Kč 

Muzeum skla + 

Ski museum 
40 Kč 20 Kč 20 Kč 
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Tab. 8 Provozní doba pivovaru a restaurace Novosad & syn s. r. o. 

Provozní doba 

Pondělí - pátek 10:00 – 23:00 

Sobota – neděle 11:00 – 23:00 

Pátek - sobota živá hudba 

 

Horské středisko Harrachov nabízí mnoho ubytovacích kapacit. V nabídce najdeme 

kvalitní apartmány, penziony a hotely. V současné době je velká poptávka po ubytování 

v chatách a chalupách, které odpovídají současnému trendu. 

K příjemně prožité dovolené patří i pozitivní gurmánské zážitky a návštěva 

restaurace. Stravování v Harrachově zajišťují restaurace, které jídlo připravují z kvalitních 

surovin.  

Obr. 13 Vyznačená vycházková trasa po Harrachově  - úpravy autor (Internet-13) 
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5 HORNICTVÍ V HARRACHOVĚ 

5.1 Historie hornictví v Harrachově 

Hornické práce v Harrachově jsou zmiňované od roku 1760, kdy začala těžba 

v osadě Rýžoviště. V minulosti byla založena štola v kamenné stěně na začátku 

Mumlavského dolu. Byla tam objevena žíla s obsahem barytu s fluoritem. Zájem o ložisko 

projevila v roce 1901 chemická továrna „Rosenzweig – dr. Landau  

v Donaufeldu – Floridsdorfu“ v Rakousku. Účelem této továrny bylo zjistit, zda je možné 

těžit český kazivec tzv. fluorit k chemickému zpracování. V této době nastal rozvoj nového 

použití v chemickém průmyslu. Důlní práce na harrachovském ložisku v létě roku 1901 

prováděla Lesní správa hraběte Harracha. Čistila se stará důlní díla, tzv. hořejší patro staré 

štoly na dnešní žíle Oldřich a provádělo se lámání nového materiálu. V těchto partiích  

se těžila barytová žíla Oldřich. Za první světové války se těžilo pokusně.  

Teprve po druhé světové válce byly na ložisku prováděny intenzivnější důlní práce.  

V roce 1947 prováděl orientační průzkum Spolek pro chemickou a hutní výrobu  

v Ústí nad Labem. V roce 1957 bylo ložisko předáno do těžby. 

5.2 Geologie ložiska 

Ložisko leží na katastru města Harrachov, v území Krkonošského národního parku, 

v západní části Krkonoš. Zalesněný terén nad vlastním ložiskem tvoří hřeben,  

zvedající se od soutoku Mumlavy a Ryzího potoka, směrem jihovýchodním.  

Nejvyšším vrcholem v okolí ložiska je vrch Ptačinec s výškou 940 m n. m..  

Ložisko je situováno při jižním kontaktu žulového krkonošského – jizerského masívu  

se starší algonkickou, výše metamorfovanou sérií krkonošského krystalinika. 

5.3 Petrografie ložiska 

V dole jsou baryto – fluoritové žíly převážně uloženy v žule  

krkonošsko – jizerského masívu. Pouze žíla křemenný val leží na kontaktu žuly 

s horninami algonkia (starohory) zastoupenými kontaktními rohovci, svory a fylity. 

Vývojová stádia žil a jejich geneze na dole Oldřich je možné rozlišit tři hlavní vývojová 

stádia rudní výplně: křemenné, fluorit – baryt – galenitové, křemeno – sulfické spolu  
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se sekundárními minerály. Harrachovské žíly jsou dlouze i krátce čočkovité ve všech 

směrech, směr žil ložiska je 300 – 350°.  

5.4 Rozfárání ložiska 

Ložisko bylo otevřeno ve svahu horizontálními báňskými díly. Štolou La Paloma  

a Oldřich, dvěma štolami na žíle U skoku. Fáralo se  Provozním a Sejfským  překopem  

na úroveň štolového horizontu v  průměru 50 m pod povrchem na úroveň horizontu 

v průměru 50 m pod povrchem. Slepou jámou bylo ložisko rozfáráno v intervalech  

po 50 m do hloubky a 420 m pod povrch. Z hlavní žíly se fáralo překopy.  

Žíly byly vysledovány na jednotlivých patrech důlními chodbami v horizontálním směru. 

Vertikálně chodby otevřeli a rozblokovali do rudných bloků komíny raženými  

z patra na patro. 

Harrachovské ložisko je nejhlouběji prozkoumaným ložiskem fluoritu  

v České republice. Báňsky je ověřeno do hloubky 400 m pod povrchem,  

vrtným průzkumem je prozkoumaná hloubka 440 m.  

Těžba v harrachovském dole byla jako nerentabilní ukončena dne 30.9.1992 

(Reichmann, 1968). 
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6 KRKONOŠSKÝ NÁRODNÍ PARK – KOLEM HARRACHOVA 

6.1 Základní údaje 

Krkonošský národní park je chráněné přírodní území, které se rozkládá v severní 

části České republiky. Z velké části leží na severozápadu okresu Trutnov,  

zasahuje také do okresu Semily a Jablonec nad Nisou. Severní hranice parku je vedená  

po státní hranici s Polskou republikou a odděluje ho od Karkonoskiego Parku Narodowego 

v Polsku. Hranice ochranného pásma dále pokračuje od Žacléře a pak po ose silnice I/14  

k Mladým Bukům, Rudníku, Vrchlabí, Jilemnici, Vysokého nad Jizerou a ke Kořenovu.  

Rozloha Krkonošského národního parku činí 36 300 ha, ochranné pásmo národního 

parku má rozlohu 18 400 ha. 

Krkonoše patří k nejvyšším horám Evropy severně od Alp a v rámci  

České republiky se jedná o turisticky nejnavštěvovanější přírodní oblast u nás.  

Nachází se zde nejvyšší hora Sněžka (1602 m n. m.), největší vodopád je Pančovský 

vodopád (148 m) a rovněž se jedná o první český národní park, který byl vyhlášen 

dne 17. května 1963. Na Krkonošský národní park přiléhá z polské strany  

Karkonoski Park Narodowy. Od roku 1992 jsou Krkonoše zařazeny do mezinárodní sítě 

biosférických rezervací UNESCO (Správa Krkonošského národního parku, 2003). 

6.2 Historie 

Krkonošský národní park byl na základě zákona č. 40/1956 Sb. vyhlášen  

17. května 1963 vládním nařízením č. 41/1963 Sb., o zřízení Krkonošského národního 

parku po polském Karkonoskem Parku Narodowem, který byl založen 16. ledna 1959.  

Ochranné pásmo bylo zřízeno roku 1986 Nařízením vlády ČSR č. 58/1986 Sb. 

o ochranném pásmu Krkonošského národního parku. 

Vládním nařízením České republiky ze dne 20. března 1991 zákonem  

č. 165/1991 Sb. byl nově zřízen Krkonošský národní park a byly stanoveny podmínky jeho 

ochrany. 
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,,Posláním národního parku je uchování a zlepšení jeho přírodního prostředí, 

zejména ochrana či obnova samořídících funkcí přírodních systémů, přísná ochrana volně 

žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, zachování typického vzhledu krajiny, 

naplňování vědeckých a výchovných cílů, jakož i využití území národního parku 

k ekologicky únosné turistice a rekreaci nezhoršující životní prostředí.“  

(Nařízení vlády č. 165/1991 Sb.) 

Základní ochranné podmínky národních parků a další náležitosti jsou dány 

zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody v platném znění s účinností od 1. června 1992. 

 Sídlem ředitelství Krkonošského národního parku je Vrchlabí, terénní služba sídlí 

ve Špindlerově Mlýně (Správa Krkonošského národního parku, 2003). 

6.3 Zonace Krkonošského národního parku 

Území parku je rozděleno na tři ochranné zóny s rozdílným ochranným režimem: 

Do 1. zóny (přísná přírodní) byla zařazena území nejvyšší přírodovědné hodnoty 

s výskytem unikátních ekosystémů krkonošské arkto - alpínské tundry nad horní hranicí 

lesa (subarktická rašeliniště, mozaika alpínských luk a klečových porostů, kamenitá tundra 

alpínských vrcholů), azonální ekosystémy ledovcových karů, lesní porosty při horní hranici 

lesa a horské louky v subramontánním stupni. Přírodní procesy zde byly v minulosti  

jen relativně málo ovlivněny lidskou činností, ta je dnes omezena výhradně na regulovanou 

letní a zimní turistiku. V zóně platí zákaz sběru lesních plodů a vstup v mimo turistické 

značené cesty, v zimním období mimo tyčové značení, včetně zákazu skialpinismu.  

Ve 2. zóně (řízená přírodní) tvoří území s významnými přírodními hodnotami 

v oblasti horní hranice lesa, horské smrčiny, svahová rašeliniště a bezlesé enklávy 

s květnatými horskými loukami. Lesní i nelesní ekosystémy zde byly v průběhu staletí 

pozměněny lidskou činností, zejména lesním a zemědělským hospodařením. Prostorová 

propojenost s 1. zónou však ovlivňuje zdejší vysokou druhovou diverzitu. I v této zóně  

je zákaz lesních plodů a vstup mimo turistické značené stezky.  

Do 3. zóny (okrajová – nárazová) byla zařazena území s lesními i nelesními 

ekosystémy, v minulosti silně pozměněnými lesním a zemědělským hospodařením,  

a nevelké sídelní útvary jako jsou malé obce, osady a samoty. V současnosti je toto území 
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intenzivně využívané pro rekreaci, turistiku a ekologicky šetrné formy lesnického  

a zemědělského managementu.  

Ochranné pásmo není součástí KRNAP, ale tvoří přechod mezi 3. zónou  

a zónou volnou, intenzivně využívanou krajinou Podkrkonoší. Území určené pro trvale 

udržitelný rozvoj cestovního ruchu a ekologicky šetrné formy hospodaření zahrnuje 

intravilány hlavních krkonošských středisek s přiléhajícími sportovními areály  

a jeho hlavním posláním je tlumení všech nežádoucích vlivů a lidských aktivit,  

které by narušovaly stabilitu NP a jeho ekosystémů. 

Veškeré činnosti, které jsou povoleny či omezeny v jednotlivých zónách, 

   obsahuje návštěvní řád KRNAP a další vyhlášky Správy Krkonošského národního parku. 

Zonace není samoúčelná, ale sleduje na jedné straně maximální ochranu přírodních 

hodnot Krkonoš a na druhé straně umožňuje jejich zpřístupnění a přírodě šetrné využívání 

pro účely ekologicky únosné turistiky a sportu  

(Správa Krkonošského národního parku, 2003). 

6.4 Návrh turistické stezky      

Turistická stezka je zaměřena na přírodní krásy, především hřebenových partií 

Krkonošského národního parku. Jedná se o trasu určenou především k pěší turistice střední 

náročnosti, která měří 21 kilometrů. Stezka je dobře značená, vede po zpevněných cestách 

i v náročném terénu, a proto je vhodná pro zdatné turisty. Je zajímavá pro ty, kteří chtějí 

poznat vegetační stupně Krkonoš a pestrou geologii. 

Obr. 14 Turistická mapa – vyznačení naučné stezky (červeně) - úpravy autor (Internet-14) 
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Turistická stezka začíná v nejznámějším turistickým a sportovním středisku 

západních Krkonoš v Harrachově. Do střediska se lze dostat ze vzdálenějších míst 

republiky po silnici 1. třídy č. 10 vedoucí směrem na Železný Brod a Turnov a silnice  

č. 14 vedoucí nedaleko a spojující Jílemnici a Vrchlabí s Tanvaldem a dále pokračující  

do Jablonce nad Nisou a Liberce nebo přijet vlakem. Vlakové nádraží se nachází dva 

kilometry od Harrachova, kde je zajištěno spojení do centra autobusovou dopravou.  

Trasa následně povede z autobusového nádraží po zpevněné cestě značené modrou 

značkou k Mumlavskému vodopádu, kde se můžeme podívat, jak řeka Mumlava 

překonává až 12 m vysoké stupně tvořené skalními bloky v žulovém řečišti.  

Trasa je označena dřevěnými informačními panely, kde si můžeme nastudovat přemnožení 

kůrovců v Krkonoších. Po modrém značení dojdeme na místo zvané Krakonošova snídaně. 

Je to místo s turistickým odpočívadlem u soutoku Malé a Velké Mumlavy. 

Od Krakonošovy snídaně pokračujeme na sever, lesem po žluté značce  

k Vosecké boudě. Po cestě se nám otevírá pohled na Čertovu horu (1021 m n. m.). 

Přicházíme k druhé zastávce a to k Vosecké boudě, kde je možnost se dobře občerstvit 

v místní restauraci. 

Vosecká bouda se nachází v západní části Krkonoš v první zóně Krkonošského 

národního parku ve výšce 1260 m n. m.. Byla postavena před rokem 1743 jako seník, 

kolem roku 1790 sloužila pro dřevaře jako přístřešek. Dřevaři stavení využívali  

i pro hospodářské účely. Název „Vosecká“ získala podle louky, na které stojí.  

Pro turistické účely je využívána od roku 1896 a v roce 1900 byla přestavěna a rozšířena. 

Svojí nynější podobu dostala přestavbou po skončení druhé světové války.  

Jako jedna z mála hřebenových bud nebyla niky zasažena požárem. Její další raritou  

je nepřítomnost elektrické sítě, potřebná energie je vyráběna dieselagregátem. 

Od Vosecké boudy pokračujeme po strmé cestě k Labské louce, která je náhorní 

plošinou parovinného charakteru v nadmořské výšce přibližně 1350 až 1400 metrů.  

Přes Labskou louku procházela ještě v 16. století obchodní stezka spojující Čechy  

a Slezsko. Labská louka představuje území se vzácnou vegetací, která je součástí  

1. zóny KRNAP. Kromě kosodřeviny se zde nachází rašeliniště a vzácná endemitní 

květena glaciálních reliktů (např. všivec sudecký, ostružník moruška).  

Rostlinstvo je přizpůsobeno zdejším drsným klimatickým podmínkám – Labská louka  
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je často pokryta sněhem více než šest měsíců v roce a výška sněhové pokrývky běžně 

dosahuje dvou až tří metrů. Po zelené trase dojdeme až na hřeben Krkonoš k dalšímu 

významnému místu a to je Pramen Labe (1387 m n. m.). Pro turisty je pramen řeky 

symbolicky upraven v podobě skruže s přítokem a odtokem vody, vydlážděným okolím 

s lavičkami a kamennou stěnou, vyobrazující barevné znaky 26 významných měst,  

jimiž Labe na své cestě k moři protéká (autor stěny byl Jiří Škopek). 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15 Pramen Labe (Internet-15) 

 Od pramene Labe pokračujeme po zeleném značení a to jeden kilometr  

k Labské boudě (1340 m n. m.). Labská bouda vznikla v 19. století jako hostinec 

s ubytovacím zázemím. Moderní železobetonová devítipatrová budova z roku 1975 nese 

stejný název jako původní hostinec z 19. století, který vyhořel v roce 1965.  

Od Labské boudy je nádherný výhled do Labského dolu, na Dívčí a Mužské kameny,  

Malý Šišák, Luční horu, Medvědín, Stoh i vzdálenou Sněžku. 

Od roku 2007 probíhají jednání od odkoupení a zbourání Labské boudy mezi 

KRNAP, MŽP a vlastníkem boudy. 
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Obr. 16 Původní Labská bouda (Internet-16) 

Obr. 17 Moderní Labská bouda (Internet-17) 
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Od Labské boudy se napojíme na modré značení a to směrem k Pančavské louce, 

která je rozlehlá subalpínská louka s nejrozsáhlejším vrcholovým rašeliništěm,  

maximální hloubka rašeliny zde dosahuje 3,5 metru. Vyskytují se zde vzácné původní 

ledovcové květeny. Na Pančavské louce pramení říčka Pančava, pravý přítok Labe,  

kde se vytváří na skalnaté hraně louky 250 m vysoký Pančavský vodopád spadající  

do Labského dolu. Pokračujeme horskou cestou, kde v těchto partiích porůstá borovice 

kleč zpět na Krakonošovu snídani. Z Krakonošovy snídaně se vrátíme po modrém značení  

přes Mumlavskou boudu do střediska Harrachov.  
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7 ZÁVĚR 

Město Harrachov, které se řadí mezi významné horské letovisko v Krkonoších, 

uspokojí návštěvníky vyhledávající odpočinek, sportovních zážitků a hlavně turistiku. 

Turista se ocitne v horském středisku, kde se může v zimním období věnovat 

sjezdovému lyžování na dobře upravených sjezdovkách. 

Na horském středisku je zajímavé, že se zde nachází historické památky  

např. kostel sv. Václava, novogotická kaple sv. Alžběty se skleněným zvonem.  

Pro poskytování informací je ve městě Harrachov vytvořeno informační středisko 

správy KRNAP, s prodejem map a turistických průvodců. Možností je i pořádání 

přednášek a promítání velkofilmů o Krkonoších. 

Zajímavé jsou návštěvy muzeí, jako např. muzeum skla a ski muzeum.  

Ve sklárně je prohlídka spojená s praktickou částí, kde si návštěvník může sám zkusit 

vyfouknout sklo. Muzeum ski se pyšní sbírkou a to je sto dvacet centimetrů vysoký pohár 

určený pro vítěze mistroství světa v letech na lyžích. 

Největším lákadlem je hornické muzeum, které se nachází na okraji Harrachova 

směrem k Mumlavskému vodopádu. Toto muzeum zaujme dospělé, ale především děti. 

Nejdříve je možnost si prohlédnout v expozici minerály fluoritových ložisek, nástroje 

a pomůcky používané při těžbě, mapy s fotografiemi dokumentující práci na zdejším 

ložisku. Velkým zážitkem pro návštěvníka je prohlídka štoly, která je dlouhá 1000 metrů. 

Trasa je vedena typickým prostředím rudného dolu. 

Okolí Harrachova především nabízí přírodní krásy Krkonošského národního parku. 

V mé bakalářské práci jsem navrhla naučnou stezku, která je vyznačena pro pěší turisty 

a je střední náročnosti. Na této naučné stezce se seznámíme s geologickými útvary, 

s rostlinstvem, které je přizpůsobeno zdejším drsným klimatickým podmínkám.  

Nejvyšší bod trasy se nachází u pramene Labe a to ve výšce 1387 m n. m.. 

Hlavním úkolem horského střediska Harrachova je co nejvíce přilákat nové 

návštěvníky, kteří se budou vracet. Středisko proto vytváří plno sportovních 

a odpočinkových aktivit, které oslovují širokou veřejnost. Návštěvnost se v tomto středisku 

v posledním období zvyšuje. 
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