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TURISTICKÉ A CYKLOTURISTICKÉ MAPY / Hikingmaps / Wanderkarten

MUMLAVSKÁ
KRKONOŠE / Cykloturistický výlet / 15,0 km 



Od informačního centra v Harrachově vyjedeme přes Rýžoviště na jižní úpatí Plešivce po trase 1A. Odbočíme vlevo 
a po trase 2B traverzujeme na Krakonošovu snídani k soutoku Malé a Velké Mumlavy. Opět odbočíme vlevo a podél 
toku Mumlavy se vracíme do Harrachova po trase 2.

 Harrachov 
Harrachov je nejznámějším turistickým 
a sportovním střediskem západních Krkonoš. 
Harrachov se dostal do podvědomí přede-
vším skoky a lety na lyžích z Mamutího můstku, 
který patří mezi 6 největších na světě. V zimě 
je Harrachov vyhledávaný především pro své 
sjezdovky na Čertově hoře, denně upravované 
běžecké tratě a širokou nabídku služeb. Na jaře 
navštěvuje Harrachov pán hor – Krakonoš 
a na jeho počest je připraveno mnoho atrakcí 
pro děti i dospělé.
V letních měsících může Harrachov nabíd-
nout bobovou dráhu, golfové hřiště, turistické 
trasy a cyklostezky. Po celý rok je pak pro náv-
štěvníky otevřena sklárna s prohlídkou ruční 
výroby skla, Muzeum lyžování, Lesnické muze-
um Šindelka, vyhlídkový vláček a spousta dalších 
atrakcí. Restaurace, bary, obchody se širokou 
škálou zboží, půjčovny sportovního vybavení jen 
dokreslují nabídku Harrachova. Harrachov nabízí 
jako jedno z mála horských středisek nepřeber-
né množství zábavy i v letních měsících. Mezi ty 
adrenalinové patří bezesporu Lanová centra, kde 
najdou vyžití jak dospělí tak děti.
Hornické muzeum a prohlídková štola byly ote-
vřeny v březnu roku 2003 v úrovni bývalého 
štolového patra. V muzeu jsou ukázky minerálů 
fluoritových ložisek, nástroje a pomůcky použí-
vané při těžbě, mapy a fotografie dokumentující 
práci na zdejším ložisku. Prohlídka s výkladem prů-
vodce trvá asi jednu hodinu a návštěvníci poznají 
práci v dnes již neexistujících rudných dolech.
Harrachovská sklárna je druhá nejstarší sklár-
na v Čechách. Byla založena před rokem 
1712 na jilemnickém panství hrabat Harrachů. 

Zachoval se zde tradiční způsob výroby. Uni-
kátní 100 let stará historická brusírna skla, 
která je poháněná transmisemi a vodní tur-
bínou. Vše je v téměř původní podobě a plně 
funkční. Sortiment výroby tvoří luxusní nápo-
jové sklo, užitkové sklo a křišťálové lustry. Zde 
se naskýtá vyhlídka do hutní haly s pecemi a tak 
návštěvníci mohou shlédnout skláře přímo při 
práci. V roce 2002 byl přímo v areálu sklárny 
přistaven minipivovar s restaurací, jehož sou-
částí jsou i pivní lázně. 

Rýžoviště
Rýžoviště se řadí k nejstarším osadám v Krko-
noších a kdysi dávno se zde těžily rudy. Nalezli 
byste zde tkalcovnu a sklářskou huť. V dnešní 
době zde však naleznete spíše hotely a penzi-
ony, nabízející ubytování pro turisty, rekreanty 
či sportovce. Největší ráj je tu však v zimě pro 
lyžaře, kdy jsou všechny vleky a sjezdovky 
v okolí v provozu.

Krakonošova snídaně 
Místo s turistickým odpočívadlem u soutoku 
Malé a Velké Mumlavy.

Mumlava
Mumlava je horská řeka, která pramení (jako 
Velká Mumlava) v trojúhelníkovém území 
na Mumlavské louce, nedaleko pramenu Labe. 
Řeka po opuštění náhorní pláně protéká kaňo-
novitým údolím, které se nazývá Mumlavský důl. 
U místa zvaného Krakonošova snídaně se k Vel-
ké 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 Kořeno-
vem. Úsek od Harrachova po ústí je experty 

využíván pro vodáckou turistiku. Řeka protéká 
městem Harrachov. V údolním toku tvoří hrani-
ci mezi Krkonošemi a Jizerskými horami. 

 Mumlavský vodopád
Vytváří jej řeka Mumlava a překonává až 12 m 
vysoké stupně tvořené skalními bloky v žulo-
vém řečišti. Přímo pod vodopádem, ale i jinde 
v řečišti, lze nalézt tzv. Čertova oka. Je to ukáz-
ka tzv. erozních jevů - jedná se o prohlubně (tzv. 
obří hrnce) a ohlazy způsobené pohybem vody 
a kamínky. Nejmohutnější je vodopád při jarním 
tání. Naopak v zimě velmi často zamrzá a stává 
se z něj ledopád .
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