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SPORTUJ S NÁMI                                                                                          SPORTUJ  S  NÁMI 
 
Datum: sobota 13. září 2008. 

Odjezd: v 6.30 hod. od hlavního vlakového nádraží Pardubice (od bývalé předzahrádky nádražní restaurace). 

Trasa autobusu: Pardubice – Opatovice n. L. – Úlibice – Horky u St. Paky – Hrabačov – Rokytnice nad Jizerou, místní část 
Horní Rokytnice (zde všichni vystoupí, autobus nepřejíždí). 

Odjezd zpět: v 18.30 hod. z Dolního náměstí v Rokytnici nad Jizerou (pravděpodobně ze zastávky naproti městskému úřadu). 
Přesné místo odjezdu bude upřesněno po dohodě s řidičem autobusu při ranním průjezdu Rokytnicí nad Jizerou. 

Trasy jednotlivých pěších skupin: 

1. skupina   Celkem: 25,5 km.    Stoupání: 1070 m. 
Z místní části Rokytnice nad Jizerou /turisticko-vlastivědný text a/ zvané Horní Rokytnice [0 km] sestoupit po žluté zn. přes 
Horní náměstí na rozcestí s modrou. Pokračovat po modré zn. vlevo podél Huťského potoka a Huťského vodopádu /b/ na 
rozcestí Huťský potok [3 km]. Zde odbočit vpravo a po modré zn. dojít přes rozcestí Sedlo pod Dvoračkami na chatu 
Dvoračky [5 km] /c/. Pokračovat vlevo po zelené zn. přes rozcestí Pod Lysou horou [6 km] /d/ na rozcestí Ručičky [7 km]. 
Z Ručiček pokračovat po modré zn. na rozcestí Studenov [10 km]. Zde odbočit vpravo po žluté zn. přes Rýžoviště /e/ 
k Mumlavskému vodopádu [13,5 km] /f/. Po prohlídce vodopádu a obřích hrnců nad vodopádem sestoupit po modré zn. do 
obce Harrachov [16 km] /g/. Po prohlídce Harrachova vystoupat z rozcestí Dolní stanice lanovky po zelené zn. vedoucí kolem 
mamutího můstku na rozcestí Pod Čertovou horou. Na Čertovu horu dojít po modré zn. [19,5 km]. Po stejné značce pokračovat 
na vyhlídku Janova skála [20,5 km] /h/ a následně rozcestí Studenov [22 km]. Z tohoto rozcestí sestoupit po žluté zn. vpravo 
na rozcestí Krásná vyhlídka [23,5 km]. Po zelené zn. dojít přes rozc. Hranice do Rokytnice nad Jizerou na Dolní náměstí. 

2. skupina   Celkem: 22,5 km.   Stoupání: 910 m. 
Z místní části Rokytnice nad Jizerou /turisticko-vlastivědný text a/ zvané Horní Rokytnice [0 km] stoupat po žluté zn. směrem 
na Hoření Domky. Na rozcestí odbočit vlevo a po modré zn. dojít na rozcestí Ručičky [4 km]. Z Ručiček pokračovat po stejné 
značce na rozcestí Studenov [7 km]. Zde odbočit vpravo a pokračovat po žluté zn. přes Rýžoviště /e/ k Mumlavskému 
vodopádu [10,5 km] /f/. Po prohlídce vodopádu a obřích hrnců nad vodopádem sestoupit po modré zn. do obce Harrachov [13 
km] /g/. Po prohlídce Harrachova vystoupat z rozcestí Dolní stanice lanovky po zelené zn. vedoucí kolem mamutího můstku na 
rozcestí Pod Čertovou horou. Na Čertovu horu dojít po modré zn. [16,5 km]. Po stejné značce pokračovat na vyhlídku Janova 
skála [17,5 km] /h/ a následně rozcestí Studenov [19 km]. Z tohoto rozcestí sestoupit po žluté zn. vpravo na rozcestí Krásná 
vyhlídka [20,5 km]. Po zelené zn. dojít přes rozc. Hranice do Rokytnice nad Jizerou na Dolní náměstí. 

3. skupina   Celkem: 19,0 km.   Stoupání: 810 m. 
Z místní části Rokytnice nad Jizerou /turisticko-vlastivědný text a/ zvané Horní Rokytnice [0 km] vystoupat po zelené zn. na 
rozcestí Studenov [3,5 km]. Dále pokračovat po žluté zn. přes Rýžoviště /e/ k Mumlavskému vodopádu [7 km] /f/. Po prohlídce 
vodopádu a obřích hrnců nad vodopádem sestoupit po modré zn. do obce Harrachov [9,5 km] /g/. Po prohlídce Harrachova 
vystoupat z rozcestí Dolní stanice lanovky po zelené zn. vedoucí kolem mamutího můstku na rozcestí Pod Čertovou horou. Na 
Čertovu horu dojít po modré zn. [13 km]. Po stejné značce pokračovat na vyhlídku Janova skála [14 km] /h/ a následně rozcestí 
Studenov [15,5 km]. Z tohoto rozcestí sestoupit po žluté zn. vpravo na rozcestí Krásná vyhlídka [17 km]. Po zelené zn. dojít 
přes rozc. Hranice do Rokytnice nad Jizerou na Dolní náměstí. 

4. skupina   Celkem: 11,0 km. 
Poznávací okruh „Okolo Rokytnice“. Prospekt si vyzvedněte v informačním centru. 

Možnosti občerstvení: Rokytnice nad Jizerou, u Mumlavského vodopádu, Harrachov, pro 1. skupinu navíc chata Dvoračky. 

Mapa: zelená edice KČT č. 22 Krkonoše (1:50 000), nebo modrá edice Krkonoše - západ (1:25 000). 

Cena: členové dospělí 150,- Kč, děti 75,- Kč, ostatní 200,- Kč. 

Přihlášky: přijímá D. Ehrenbergerová, tel. domů 466 260 913, do práce 466 670 932, nebo 466 670 410 (ústředna), e-mail do 
práce: ehrenbergerova@szs.pardubice.cz. Při odhlášení od 14. dne před termínem a při nedostavení se k autobusu zaplatí každý 
stanovenou cenu zájezdu v plné výši. 

Trasu připravil a výlet vede: Miroslav Halda  (mobil 605 339 464 operátor T-Mobile CZ). 
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Turisticko-vlastivědný text. 
 
/a/ Rokytnice nad Jizerou – připomíná se roku 1562 jako ves sklářů. Osm vesnic spojeno v pol. 18. stol. v městečko. V 16. 
století těžba mědi a stříbra. Pozdně barokní kostel sv. Michala z let 1752-59 na místě dřevěného z roku 1598. Četné lidové 
roubené chalupy. Nejhodnotnější roubené městské domy z 18. stol. čp. 184 a 205. Secesní radnice s 37 m vysokou věží 
postavena roku 1903. Středisko cestovního ruchu a sjezdového lyžování na jz. úbočí Lysé hory a na jižním svahu Studené. 
Doprava na železniční trati Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou byla zahájena 7. 12. 1899. Rodiště německého 
spisovatele a básníka Franze Fühmanna. Více nejen o Rokytnici nad Jizerou, ale i o zajímavostech nalézajících se v okolí 
naleznete na internetu s adresou www.rokytnice.com. 
 
/b/ Huťský vodopád – byl v minulosti vyhledávaným výletním místem. Byla zde restaurace, kde se každou neděli pořádaly 
tancovačky. V huťském vodopádu padá voda z výšky 20 m. Vodopád je napájen Huťským potokem, který pramení pod chatou 
Dvoračky. Název Huťský vznikl podle první sklářské huti v Krkonoších, ve které pracovala známá sklářská rodina Schürerů od 
roku 1562. Později, po vyčerpání zásob dřeva v okolních lesích, sklářské hutě zanikly a od roku 1625 za podpory Albrechta 
z Valdštejna rozvíjela se zde těžba stříbra, mědi a olova. Po Valdštejnově smrti došlo k úpadku důlní činnosti, kterou se již 
nepodařilo obnovit. Místní obyvatelé se poté začali orientovat na výrobu sukna a plátna a současně na budní hospodářství. 
 
/c/ Dvoračky – bouda pro chov dobytka založena před rokem 1688 jako jedna z rokytenských dvorských bud. Původní bouda 
vyhořela roku 1893, potom přestavěna pro účely turistiky. Dnešní stav je z roku 1928. V sousedství Dvoraček se dokončuje 
výstavba horského hotelu Štumpovka. Více na www.dvoracky.cz. 
 
/d/ Lysá hora – vrchol porostlý klečí (1344 m n. m.). Přístup pouze v zimě od horní stanice lyžařských vleků. Rozhledy na 
okolí Rokytnice nad Jizerou, Jizerské hory a Podkrkonoší. Velké plochy se sasankou narcisokvětou, koniklecem bílým 
a hořcem tolitovým. 
 
/e/ Rýžoviště – místní část Harrachova, původně hornická a sklářská osada (rýžování zlata v Ryzím potoce). Středisko zimních 
sportů (lyžařské vleky, sjezdovky). 
 
/f/ Mumlavský vodopád – v dolní části erozního Mumlavského dolu. Je to nejnavštěvovanější a nejvodnatější krkonošský 
vodopád, vysoký 8 m. Na jeho úpatí jsou v žule vymleté dva obří hrnce, další tři ještě větší jsou nad vodopádem. V blízké 
Kamenné Stěně je zrušený důl na baryt, fluorit a galenit. Mumlava vzniká ze dvou pramenů, z Malé a Velké Mumlavy. Sbírá 
své vody na Mumlavské louce severně od Kotle. 
 
/g/ Harrachov – od roku 1965 město. Ves založena v 17. století, dostala jméno po hraběti Ferdinandu Bonaventurovi 
Harrachovi, který roku 1701 koupil jilemnické panství a v místní části Nový Svět založil roku 1712 sklárnu s výrobou 
světoznámého českého křišťálu. Sklářské muzeum s prodejnou v panském domě u sklárny, možnost exkurzí. Ski muzeum 
zaměřeno na lyžařství. Empírový kostel sv. Václava přestavěn z dřevěného po roce 1820. V novogotické kapli Alžběty 
u sklárny je skleněný zvon; odlitý r. 1916 v místě. Středisko turistiky a zimních sportů v západních Krkonoších. Na úbočí 
Čertovy hory areál můstků vč. tzv. mamutího pro lety na lyžích, největšího v Čechách, běžecké a sjezdové tratě. Dějiště 
Raisova románu „O ztraceném ševci“. Památný strom – jilm horský, stáří 200 let. V Anenském údolí, zčásti lučinatém, zčásti 
zalesněném, při Mumlavě přírodní památka (1,05 ha, vyhlášena v roce 1985) – výskyt šafránu bělokvětého. Zánik dolu na 
baryt a fluorit v roce 1992. Sedačková lanovka na Čertovu horu z roku 1983, délka 1200 m. Více nejen o Harrachově, ale také 
o zajímavostech z jeho okolí naleznete na www.harrachov.cz, nebo www.harrachov-info.cz. 
 
/h/ Janova skála – skalní výchoz (1000 m n. m.) v masivu Čertovy hory s omezeným rozhledem na západní část Krkonoš 
s polskou Szrenicí. 
 

Telefony na stanice Horské služby oblast Krkonoše: 

Rokytnice nad Jizerou: 602 167 470, Harrachov: 602 448 334, Špindlerův Mlýn: 602 448 338, NONSTOP: 602 448 338. 
 
 
� Plníte-li podmínky odznaku „Českomoravský turista“ nezapomeňte doma, pokud ještě nemáte splněno, záznamník OTO 
Krkonoše (Rokytnice nad Jizerou – volitelné místo, Dvoračky – volitelné místo, Mumlavský vodopád – povinné místo, 
Harrachov – volitelné místo). 
 
� � � � � � � � � � � � � � � 

 
Již 20. září máme další akci, které se mohou zúčastnit všichni přátelé cykloturistiky. 

 
Výlet na kolech s názvem HRADECKÝMI LESY II  připravil a vede Jirka Bureš. 

 


