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Skryté perly

… pro nadšence aktivní dovolené  

v Krkonoších

Objevili jsme pro vás pár míst v Harrachově 

a okolí, která mezi turisty nejsou moc známá. 

Místní obyvatelé vám rozhodně doporučují 

objevit je. Myslíte, že jste zde již viděli vše? 

Dejte nám šanci vám ukázat ještě pár lokalit, 

které rozhodně stojí za návštěvu. Takže hurá 

do přírody, která je zde v Krkonoších opravdu 

nádherná!

Příjemné objevování vám přeje

Tým Orea Resort Sklář

#oreahotels #hotelsklar 

#oreabavi #ceskobezstarosti 



ČERNÝ RYBNÍK

Černý Harrachovský rybník je místo, které 
budete ve spoustě brožur jen marně 
hledat. Jde o místo, které je zde známe 
hlavně místními obyvateli Harrachova. 
Rybník není přístupný ke koupání, využívají 
ho totiž dělníci z místní sklárny pro výrobu 
dřevěných forem pro skleněné nádoby. 
Cesta k tomuto místu vede přes vrátnice 
do sklárny, okolo ordinace místního lékaře  
a po asfaltové silnici lokalitou zvanou 
Huťský kout až na její konec. Tam obejdete 
závoru, která tam je kvůli zákazu vjezdu 
vozidlům a pokračujete dalších asi 300 
metrů.  

HARRACHOVSKÉ RYBNÍČKY

Ještě chvilku u rybníků zůstaneme  
a představíme si další z míst o kterém lidé 
moc nevědí. Harrachov totiž díky dotaci 
od Ministerstva životního prostředí získal 
prostředky pro obnovu třech krásných 
rybníků, nacházejících se v tolik známém 
Anenském údolí.  Rybníčky původně 
založené hrabětem Harrachem sloužily  
k chovu pstruhů. Současně mají sloužit 
pro zadržování vody v krajině. Obnova 
rybníčků začala v roce 2019 a dokončena 
byla začátkem roku 2020, v tuto chvíli plně 
dostupná veřejnosti. Nachází se u naučné 
stezky Rybárna. 
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Turistická trasa:

JANOUŠKOVA CESTA

Jedno z dalších míst je Janouškova cesta 
známá také pod jménem Terex cesta.  
Název Terex je odvozen od traktoru  
s pohyblivou vidlicí, který byl při tvorbě této 
cesty využit. Cesta je původně používána 
pro těžbu dřeva. Název Janouškova cesta 
dostala od známého Krkonošského rodáka 
Oldřicha Janouška, významného pracovníka 
lesního závodu v Harrachově, oblíbeného 
vypravěče a představitele Harrachovského 
Krakonoše. 

MAJÁK JÁRY CIMRMANA 

V Krkonoších je spousta míst, ze kterých 
je opravdu úžasný výhled. Jedno z těch 
novějších míst je právě maják Járy 
Cimrmana. Maják na památku a nehynoucí 
slávě Járu Cimrmanovi byl vztyčen 
roku 2013. Tento opravdu pozoruhodný 
skvost se nachází v malebném městečku 
Příchovice poblíž Harrachova. Po vystoupání 
105 schodů vás čeká ohromující výhled 
z výšky 801 m n.m. Nejen, že vás čeká 
dechberoucí pohled na okolí, ale také 
spoustu zajímavostí v muzeum, které se  
u tohoto objektu nachází!
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RUČIČKY

Pokud rádi zdoláváte vrcholky hor nebo 
jen rádi chodíte krásnou přírodou nesmíte 
vynechat trasu na rozcestí ručičky. Není 
moc rozcestí, které by lidi tak rádi zmiňovali 
jako je právě tohle. Z tohoto místa vede 
spousta tras na další zajímavé místa. 
Můžete se odsud vydat na Krakonošovu 
snídani, Pramen Labe, Dvorečky, Voseckou 
boudu. Rozhodně stojí za návštěvu.  

TURISTICKÁ ZÁKLADNA ORLE

Objekt vyzděný z tesaného kamene 
vybudoval majitel tehdy opravdu slavné 
sklárny Carlsthal okolo roku 1860. Budova, ve 
které se nachází malebný krb měla původně 
sloužit pro administrativní účely. Současně je 
používána jako základna pro turisty. Vznikla 
zde také jedna z neobvyklých zajímavostí 
převážně pro milovníky noční oblohy.  
V rámci Jizerského parku nočního nebe je 
budována “Astrostezka” – model sluneční 
soustavy. Nachází se zde ovšem také jedna 
z nejslavnějších výstav skleněných těžítek, 
jediná svého druhu v Polsku a jedna z mála 
na světě. Skleněná těžítka na papír jsou 
vyrobené technikou vrstveného filigránového 
skla a nejušlechtilejší sklářskou technikou – 
millefiori.

VODOPÁD KAMIEŃCZYKA 

Když se někomu zmíníte o vodopádech  
v Harrachově, pravděpodobně si bude 
myslet, že mluvíte o Mumlavských 
vodopádech. Tolik známe Mumlavské 
vodopády ovšem nejsou jedinými vodopády, 
které se v této lokalitě nachází. Ve 
Sklarszke Porebe, poblíž Harrachova se 
nachází Vodopád Kamieńczyka. Nejvyšší 
v Polské části Krkonoš, v nadmořské 
výšce 843 m. o celkové výši 27 m. padající 
do úžasné soutězky Kamieńczyka. Za 
prostřední kaskádou se nachází částečně 
uměle vytvořená tzv. Zlota Jama (Zlatá 
Jáma), kde se vyskytuje pegmatit  
a ametyst.  
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OBŘÍ HRNCE 

Máte-li v plánu navštívit Mumlavské 
vodopády, je zde ještě jedno místo, 
o kterém každý jen tak neví a stojí za 
návštěvu. Kousek nad tolik známými 
vodopády se nachází tzv. Obří hrnce. Jde 
o přírodní úkaz, který již v řece Mumlava 
vzniká po tisíce let. V nepatrné “misce” ve 
skalním podloží zde krouží pískem vodní vír, 
který pomalu brousí misku uvnitř a zvětšuje 
jí. V Mumlavě jsou tyto hrnce hluboké až 
2.9 m. Tento přírodní úkaz rozhodně nejde 
přehlédnout. Cesta vede směrem nahoru 
od Mumlavských vodopádů, zde tedy 
nápovědu na trasu nedostanete! Využijte 
šanci prozkoumat krásnou přírodu okolo 
Mumlavy a zkuste je najít! Hodně štěstí! 

8 TOP 10
1. MUMLAVSKÉ VODOPÁDY

2. SKLÁRNA A PIVOVAR 

3. HORNICKÉ MUZEUM  

4. LESNICKÉ A MYSLIVECKÉ MUZEUM ŠINDELKA

5. SKOKANSKÉ MŮSTKY 

6. LANOVÁ DRÁHA

7. BOBOVÁ DRÁHA 

8. ANENSKÉ ÚDOLÍ 

9. KRAKONOŠOVA SNÍDANĚ

10. GOLF CLUB HARRACHOV



POZNÁMKY


