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KRKONOŠE

– nejvyšší středoevropské středohory, součást geologického celku Český masiv. Základem jsou krystalické břidlice staré asi 600 milionů let, ale základní rysy hor byly dány před 300 miliony let v siluru. Koncem třetihor došlo
k prudké změně klimatu a nástupu dob ledových a meziledových. Až na severní úpatí Krkonoš se přiblížil ze Skandinávie ledovec, jehož čelo bylo od Špindlerovky jen 8 km! Špičatý jehlan Sněžky, tzv. karling, vznikl tím,
jak se ledovce ze tří stran zařezávaly do jejích svahů. Po ústupu ledovců tu zůstala řada organismů z dávných dob, tzv. glaciálních reliktů. Krkonoše se díky izolovanosti od ostatních pohoří staly doslova ostrovem Arktidy ve střední
Evropě. Rozvoji turistiky v Krkonoších předcházely vědecké výpravy – zejména botanické. Nejobtížněji přístupné oblasti hor dobře znali bylináři a díky legendám o Krakonošovi, které dále šířili, se hory dostaly do povědomí
Evropy. Rozvoj turistiky v Krkonoších se datuje od romantismu v 19. století.

ČERTOVA – je nejzápadnější vrch v Krkonoších, jehož hřbet je složen ze svoru s vložkami křemenců.
HORA
(1 022 m.n.m.) Na vrchol Čertovy hory vedou dvě sedačkové lanovky:
Harrachov - Čertova hora
Rýžoviště - Čertova hora

POMA TSF4 ALPHA 350, přepravní kapacita 1 800 osob/hod, v provozu celoročně
POMA TSF4 ALPHA 250, přepravní kapacita 2 275 osob/hod, v provozu jen v zimním období

Je zde několik sjezdových tratí. Všechny jsou zasněžovány technickým sněhem v celé délce a ploše.
Pro začátečníky: Modrá, Čertova hora – Rýžoviště, délka 2 020 m, převýšení 300 m, plocha 7,82 ha
Malý vlek na Červené II – délka 400 m, osvětlený lyžařský svah 1,43 ha
Pro středně pokročilé a dobré lyžaře: Červená I, Čertova hora – Rýžoviště, délka 1 230 m, převýšení 300 m, plocha 7,04 ha
Červená II, Čertova hora – Harrachov, délka 1 800 m, převýšení 355 m, plocha 9,6 ha
Pro dobré lyžaře: Černá, Čertova hora – Rýžoviště, délka 1 050 m, převýšení 300 m, plocha 7,04 ha
Na severním svahu Čertovy hory K40 – rekord 43,5 m z roku 1999 drží František Vaculík (ČR)
se nachází můstky K70 – rekord 77 m z roku 1996 drží Jan Matura (ČR)
pro skoky na lyžích: K90 – rekord 101,5 m z roku 1997 drží Wilhelm Brehma (NOR)
K120 – rekord 151,5 m z roku 2004 drží Martin Koch (AUT)
K185 (mamut) - oﬁciální rekord 214,5 m z roku 2002 drží Matti Hautamaeki (FIN)
- neoﬁciální rekord 220 m z roku 2013 drží Jurij Tepes (SNV)

VZHŮRU NA VRCHOL! VSTŘÍC MAMUTÍM ZÁŽITKŮM

HARRACHOV

Milovníci běžek si můžou vybrat z několikakilometrových okruhů standardních běžeckých tratí nebo závodních běžeckých okruhů.

JANOVA
SKÁLA

– mohutná skála nad Harrachovem. Skála je sice značená jako místo výhledu, ale je téměř ze všech stran obklopena vysokými smrky,
výhled není nijak úchvatný. Byla pojmenována po hraběti Johannovi von Harrach, podobně jako Janova hora ve Vítkovicích
nebo Jankův kopec ve Vrchlabí.

NA
ČERTOVU
HORU

STUDENOV

– je část města Rokytnice nad Jizerou v okrese Semily. Nachází se asi 1,5 km na sever od Rokytnice nad Jizerou. Je zde evidováno 30 adres. Trvale zde žije jeden obyvatel. Své jméno Studenov získal podle blízkého
vrcholku Studená, který se tyčí do výšky 989 m.n.m. Ti, co alespoň trochu znají Krkonoše, jistě vědí o křižovatce turistických tras a lyžařských stop, které se říká „U křížku“. Můžete odtud pokračovat buď do Harrachova,
Rokytnice, nebo směrem na Dvoračky. Ať už si vyberete kteroukoli trasu, odměnou vám bude překrásný výhled na Dolní Rokytnici, celou Zimní stranu, Vysoké nad Jizerou a hřeben Kozákova.

RUČIČKY

– důležité turistické rozcestí, odkud vás cesty zavedou např. na Voseckou boudu, na Rýžoviště a do Harrachova, na Studenov, na Dvoračky a dále na Pramen Labe. K dispozici je vám zde kiosek s rychlým občerstvením
jak v zimních, tak i letních měsících. Vaši pozornost zajisté zaujmou dřevěné sochy krkonošských šelem.

DVORAČKY

– horská chata v Krkonoších ležící v nadmořské výšce 1 140 m.n.m. mezi Lysou horou a horou Kotel na křižovatce turistických cest Dvoračky – Rokytnice nad Jizerou, Studenov, Harrachov, Mísečky, Špindlerův Mlýn, Rezek.

Historie – Dvoračky jsou velmi stará bouda, původně horská zemědělská usedlost. Rozlehlé okolní lučiny s hustou travou umožnily chov dobytka. Založena byla roku 1707 rodinou Schierovou. V březnu 1893 vyhoře-

la, spáleniště koupil hrabě Harrach a přestavěl ji na hostinec. Bouda byla hojně navštěvována, a to i v zimě. Pořádalo se zde v únoru 1902 sedmé mistrovství Čech v lyžování. V roce 1921 přešla při pozemkové reformě
do rukou státu a byla pronajata české rodině Půhonných, která ji později koupila. Mezi nejvzácnější hosty, kteří se zde zapsali do pamětní knihy, patřil prezident dr. Eduard Beneš s chotí Hanou, kteří Krkonoše milovali a
na Dvoračkách před válkou i v roce 1945 trávili volné chvíle oddechu. Před několika lety vyhořela druhá „pomocná“ budova Dvoraček a na jejím místě postupně vyrostl nový hotel Štumpovka.

KRAKONOŠOVA – křižovatka turistických cest v závěru Mumlavského dolu v nadmořské výšce 1 040 m.n.m. Místo s turistickým odpočívadlem u soutoku Malé a Velké Mumlavy.
SNÍDANĚ

MUMLAVA

– je horská řeka, která pramení (jako Velká Mumlava) v trojúhelníkovém území na Mumlavské louce, nedaleko pramenu Labe. Řeka po opuštění náhorní pláně protéká kaňonovitým údolím, které se nazývá Mumlavský důl.
U místa zvaného Krakonošova snídaně se k Velké Mumlavě přidává Malá Mumlava a o něco níže se ještě do Mumlavy přidávají potoky Smrková strouha a Vosecká strouha. Mumlava ústí zleva do Jizery blízko hotýlku
Na Mýtě pod Kořenovem. Úsek od Harrachova po ústí je využíván pro vodáckou turistiku. Řeka protéká městem Harrachov. V údolním toku tvoří hranici mezi Krkonošemi a Jizerskými horami.

VOSECKÁ
BOUDA

– leží v západní části Krkonoš v první zóně Krkonošského národního parku ve výšce 1 260 m.n.m. Byla založena před rokem 1743 jako seník, kolem roku 1790 sloužila jako přístřešek pro dřevaře a hospodářské stavení.
Říkalo se jí Česká nová nebo také Františkánská, podle mnicha, který zde přebýval. Název „Vosecká“ získala podle louky, na které stojí. Pro turistické účely ji v roce 1896 přeměnila L. Holmanová a v roce 1900, za Harrachova
vlastnictví, byla přestavěna a rozšířena. Svoji nynější podobu dostala přestavbou po skončení druhé světové války. Jako jedna z mála hřebenových bud nebyla nikdy zasažena požárem. Její další raritou je nepřítomnost
elektrické sítě, potřebná energie je vyráběna dieselagregátem.

PRAMEN
LABE

– je označení místa na hřebeni Krkonoš, pro turistické účely symbolicky upraveného jako počátek řeky Labe. Nachází se v nadmořské výšce přibližně 1 387 m.n.m. na Labské louce, necelý kilometr jihozápadně od hory
Violík, na katastru města Špindlerův Mlýn Královéhradeckého kraje. Hranice s městem Harrachov (Liberecký kraj) se tu nekryje se severojižní tzv. Českou cestou, ale probíhá několik desítek metrů západně od Pramene
Labe. Místo patří k nejvyhledávanějším cílům vycházek na české straně pohoří, jeho význam byl oceňován již roku 1684, kdy je navštívil a požehnal královéhradecký biskup Jan František Kryštof z Talmberka. Jak bylo
řečeno výše, jedná se pouze o symbolickou instalaci na křižovatce značených turistických cest v podobě skruže s přítokem a odtokem vody, vydlážděným okolím s lavičkami a od roku 1968 kamennou stěnou, vyobrazující barevné znaky 26 významných měst, jimiž Labe na své cestě k moři protéká. Vlastní rozvodí probíhá západně od tohoto místa ve vzdálenosti zhruba 150 až 300 m a v tomto prostoru se také nachází skutečné prameniště Labe, z důvodu ochrany přírody veřejnosti nepřístupné.
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