
Průběh trasy
Km Cyklotrasa Směr Popis úseku
0,0 lanovka Harrachov
1,3 4 Čertova hora
6,2 1A Ručičky

8,3 6 Dvoračky
14,9 7 Horní Dušnice
17,2 7 Františkov
20,5 5 Rokytnice
25,3 1A Ručičky
28,4 1A Rýžoviště
30,7 Harrachov
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VĚTRNÁ
KRKONOŠE / Cykloturistický výlet / 30,7 km 



Z Harrachova vyjedeme na Čertovu horu lanovkou a vyjedeme po trase 4 k Ručičkám, odtud nás na Dvoračky dovede 
trasa 1A. Odbočíme vpravo a sjedeme trasou 6 na silnici Rokytnice – Rezek, odbočíme vpravo a po trase 7 sjedeme přes 
Františkov do Rokytnice nad Jizerou. Zpět na rozcestí u Ručiček vystoupáme po trase 5 a zpět do Harrachova sje-
deme přes Rýžoviště po trase 1A.

  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 
nepřeberné 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. Zacho-
val se zde tradiční způsob výroby. Unikátní 100 
let stará historická brusírna skla, která je poháně-
ná transmisemi a vodní turbínou. Vše je v téměř 
původní podobě a plně funkční. Sortiment 
výroby tvoří luxusní nápojové 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 součástí jsou i pivní lázně. 

 Dvoračky
Dvoračky patří mezi jedny z nejstarších 
krkonošských bud. Původně to byla horská 
zemědělská usedlost. Rozlehlé okolní lučiny 
s hustou travou umožnily chov dobytka. Bouda 
byla založena roku 1707 rodinou Schierovou. 

V březnu 1893 vyhořela a spáleniště koupil hra-
bě Harrach a přestavěl ji na hostinec. 

 Rokytnice nad Jizerou
Horské rekreační středisko Rokytnice nad 
Jizerou leží 520 m n. m. Svou polohou je 
významným městem v západních Krkonoších, 
obklopeným ze všech stran kopci, v údolí řeky 
Jizery, Huťského a Černého potoka a potoka 
Rokytnice. Město Rokytnice nad Jizerou vznik-
lo spojením Horní a Dolní Rokytnice, Rokytna, 
Hořeních Domků, Hrušova, Zákoutí, Hleď-
sebe, Vilémova, Hranic a Studenova. Součástí 
Rokytnice nad Jizerou jsou osady Františkov, 

Studenov a Vilémov. Rokytnice nad Jizerou 
je rekreační, turistické a sportovní centrum 
západních Krkonoš. Na hřebeny okolních kop-
ců a hor vede 24 lyžařských vleků, sedačková 
lanovka, mnoho turistických zimních tras.
Za pozornost stojí pozdně barokní kostel 
sv. Michala, secesní radnice a roubené chalupy 
krkonošského stylu.

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.
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Harrachov � Čertova hora � Dvoračky � Františkov � Rokytnice �
� Hoření Domky � Ryžoviště � Harrachov


