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9:00 - 17:00 HOD
LIPIEC   |   SIERPIEŃ 9:00 - 18:00 HOD

WRZESIEŃ   |   PAŹDZIERNIK

GODZINY OTWARCIA
KOLEI LINOWEJ

PRZEJAZDY O KAŻDEJ PEŁNEJ GODZINIE I O WPÓŁ

WYBRANE
TRASY
TURYSTYCZNE

ČERTOVA HORA - STUDENOV - RUČIČKY - DVORAČKY - ŹRÓDŁO ŁABY 11 km

10 kmČERTOVA HORA - STUDENOV - RUČIČKY - KRAKONOŠOVA SNÍDANĚ - VOSECKÁ BOUDA

9 kmČERTOVA HORA - STUDENOV  - RUČIČKY  - RÝŽOVIŠTĚ - HARRACHOV (AN)
5 kmČERTOVA HORA - STUDENOV  - RÝŽOVIŠTĚ - HARRACHOV (AN)
6 kmČERTOVA HORA - STUDENOV  - RÝŽOVIŠTĚ - MUMLAVSKÝ VODOPÁD

1,8 kmČERTOVA HORA  - HARRACHOV, HOTEL SKICENTRUM
7 kmČERTOVA HORA  - HLEĎ SEBE - KRÁSNÁ VYHLÍDKA - STUDENOV - ČERTOVA HORA

14 kmČERTOVA HORA - STUDENOV - RUČIČKY  - KRAKONOŠOVA SNÍDANĚ - HARRACHOV (AN)

ČERTOVA HORA - STUDENOV - RUČIČKY - DVORAČKY 7 km
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GÓRNA STACJA
KOLEJ LINOWEJ
ČERTOVA HORA



KARKONOSZE – najwyższe środkowoeuropejskie średniogórze, fragment jednostki geologicznej Masywu Czeskiego. Podstawą są łupki krystaliczne liczące około 600 milionów lat, jednak główne rysy rzeźby gór ukształtowały się 300 milionów 
lat temu w sylurze. Pod koniec trzeciorzędu nastąpiła gwałtowna zmiana klimatu i nadeszły epoki lodowcowe i okresy interglacjalne. Lodowiec ze Skandynawii zbliżył się aż do północnego podnóża Karkonoszy. Czoło tego 
lodowca znalazło się zaledwie 8 km od dzisiejszego schroniska Špindlerova bouda! Spiczasty ostrosłup Śnieżki, tzw. karling, ukształtował się w wyniku tego, że lodowce z trzech stron wrzynały się w jej zbocza. Po ustąpieniu 
lodowców zostały tu liczne organizmy z dawnych epok, tzw. relikty glacjalne. Karkonosze dzięki odizolowaniu od pozostałych pasm górskich stały się dosłownie wyspą Arktyki w Europie Środkowej. Rozwój turystyki w Karkonoszach 
poprzedzały wyprawy naukowe – szczególnie botaniczne. Najtrudniej dostępne rejony gór dobrze znali zielarze i dzięki legendom o Karkonoszu, które rozpowszechniali, góry zakorzeniły się w świadomości Europejczyków. 
Przypływ turystów w te góry nastąpił w XIX wieku pod wpływem romantyzmu.

JANOVA
SKÁLA

– potężna forma skalna nad Harrachovem. Jest wprawdzie oznaczona jako miejsce widokowe, ale niemal ze wszystkich
stron otoczona jest wysokimi świerkami, zatem widok nie jest porywający. Jej nazwa pochodzi od imienia hrabiego Johanna von Harracha,
podobnie jak Janova hora w miejscowości Vítkovice czy Jankův kopec w Vrchlabí.

STUDENOV – to mała wieś, dzielnica miasta Rokytnice nad Jizerou w powiecie Semily. Znajduje się około 1,5 km na północ od Rokytnicy nad Jizerou. Zarejestrowanych jest tu 30 adresów. Na stałe mieszka tu jedna osoba. Swoją 
nazwę Studenov wziął od pobliskiego wierzchołka Studená, który wznosi się na wysokość 989 m n.p.m. Ci, którzy choć trochę znają Karkonosze, wiedzą jeszcze o skrzyżowaniu tras turystycznych i narciarskich, nazywanym 
„U křížku”. Można stąd iść dalej do Harrachova, Rokytnicy lub w kierunku na Dvoračky. Bez względu na to, którą trasę się wybierze, nagrodą będzie przepiękny widok na miejscowość Dolní Rokytnice, dzielnicę Zimní 
strana, Vysoké nad Jizerou oraz szczyt Kozákov.

RUČIČKY – ważne turystyczne rozdroże, skąd drogi prowadzą np. do schroniska Vosecká bouda, na Rýžoviště i do Harrachova, do Studenova, na Dvoračky i dalej do Źródła Łaby. Zarówno zimą, jak i latem funkcjonuje tu punkt 
gastronomiczny. Turystów z pewnością zainteresuje tu drewniana rzeźba Karkonosza.

MUMLAVA – to górska rzeka, która wypływa (podobnie jak Wielka Mumlawa) z trójkątnego terenu na Mumlawskiej Łące, niedaleko źródła Łaby. Rzeka po opuszczeniu górskiej równiny płynie wąwozem, noszącym nazwę Mumlavský 
důl. W miejscu zwanym Krakonošova snídaně (Śniadanie Karkonosza) do Wielkiej Mumlawy wpływają potoki Smrková strouha i Vosecká strouha. Mumlawa jest lewobrzeżnym dopływem Izery, z którą się łączy niedaleko 
hoteliku Na Mýtě pod Kořenovem. Odcinek od Harrachova do ujścia jest wykorzystywany do spływów. Rzeka płynie przez miasto Harrachov. Na odcinku płynącym przez dolinę tworzy granicę między Karkonoszami a 
Górami Izerskimi.

VOSECKÁ
BOUDA

– schronisko leży w zachodniej części Karkonoszy, w rdzennej strefie Karkonoskiego Parku Narodowego na wysokości 1260 m n.p.m. Powstało ono przed rokiem 1743 jako miejsce do przechowywania siana, ok. 1790 
roku służyło jako schronienie dla drwali i budynek gospodarczy. Chatę nazywano Česká nová (Czeska Nowa) lub Františkánská (Franciszkańska) – od mnicha, który tu przebywał. Nazwa „Vosecká“ pochodzi od łąki, na 
której stoi. Dla celów turystycznych obiekt przystosowała w 1896 roku L. Holmanová, zaś w roku 1900, gdy był własnością Harracha, został przebudowany i powiększony. Swój obecny kształt zawdzięcza przebudowie 
przeprowadzonej po zakończeniu II wojny światowej. Jako jedno z niewielu górskich schronisk nigdy nie uległo pożarowi. Obiekt jest unikatowy także ze względu na brak sieci elektrycznej – niezbędną energię wytwarza 
agregat prądotwórczy. 

KRAKONOŠOVA
SNÍDANĚ

– skrzyżowanie szlaków turystycznych na końcu doliny rzeki Mumlawy na wysokości 1040 m n.p.m. Znajduje się tu miejsce do odpoczynku zlokalizowane przy zbiegu rzek Mała i Wielka Mumlawa.

DVORAČKY – górskie schronisko w Karkonoszach, leżące na wysokości 1140 m n.p.m., między wzniesieniami Lysá hora i Kotel, na skrzyżowaniu szlaków turystycznych: Dvoračky – Rokytnice nad Jizerou, Studenov, Harrachov, Mísečky, 
Špindlerův Mlýn, Rezek.
Historia – Dvoračky to bardzo stare schronisko, początkowo było to górskie gospodarstwo rolne. Rozległe okoliczne łąki z gęstą trawą sprzyjały tu hodowli bydła. Założone zostało w 1707 roku przez rodzinę 
Schierów. W marcu 1893 spłonęło, zgliszcza kupił hrabia Harrach i przebudował je na gościniec. Schronisko było licznie odwiedzane, również zimą. W lutym 1902 roku zorganizowano tu siódme mistrzostwa Czech w 
narciarstwie. W 1921 roku po reformie gruntowej obiekt przeszedł w ręce Skarbu Państwa i został wynajęty czeskiej rodzinie Půhonnych, która go potem kupiła. Do najważniejszych gości, którzy wpisali się tu do księgi 
pamiątkowej, należał prezydent dr Edward Benesz z żoną Haną – byli miłośnikami Karkonoszy i w Dvoračkach przed wojną i w 1945 roku spędzali swój wypoczynek. Kilka lat temu spłonął drugi budynek „pomocniczy” 
Dvoraček, którego miejsce zajął nowy hotel Štumpovka.

ČERTOVA HORA
CZARCIA

GÓRA
(1 022 m n.p.m.) 

– to najbardziej wysunięty na zachód karkonoski szczyt, którego grzbiet zbudowany jest z łupka metamorficznego
z domieszką kwarcytów.

Miłośnicy biegówek mogą wybrać spośród kilkukilometrowych standardowych lub wyścigowych tras narciarstwa biegowego.

K40 – rekord 43,5 m z roku 1999 należy do Františka Vaculíka (Czechy) 
K70 – rekord 77 m z roku 1996 należy do Jana Matury (Czechy)
K90 – rekord 101,5 m z roku 1997 należy do Wilhelma Brehmy (Norwegia)
K120 – rekord 151,5 m z roku 2004 należy do Martina Kocha (Austria) 
K185 (mamucia) - oficjalny rekord 214,5 m z roku 2002 należy do Mattiego Hautamaeki (Finlandia)
                                - nieoficjalny rekord 220 m z roku 2013 należy do Jurija Tepesa (Słowenia)

Harrachov – Czarcia Góra POMA TSF4 ALPHA 350, przepustowość 1800 os./godz., czynny przez cały rok 
Rýžoviště – Czarcia Góra  POMA TSF4 ALPHA 250, przepustowość 2275 os./godz., czynny tylko w okresie zimowym 
 

Na szczyt Czarciej Góry wjeżdżają dwa wyciągi krzesełkowe

Znajduje się tu kilka narciarskich tras zjazdowych. Wszystkie są sztucznie dośnieżane na całej długości oraz powierzchni.
Dla początkujących: Niebieska, Czarcia Góra – Rýžoviště, długość 2020 m, różnica wysokości 300 m, powierzchnia 7,82 ha 

Mały wyciąg na Czerwonej II – długość 400 m, oświetlony stok narciarski 1,43 ha 

Dla zaawansowanych narciarzy:
Na północnym zboczu Czarciej Góry

znajdują się skocznie narciarskie: 

Czarna, Czarcia Góra – Rýžoviště, długość 1050 m, różnica wysokości 300 m, powierzchnia 7,04 ha 

Dla średnio
zaawansowanych i zaawansowanych:

Czerwona I, Czarcia Góra – Rýžoviště, długość 1230 m, różnica wysokości 300 m, powierzchnia 7,04 ha 
Czerwona II, Czarcia Góra – Harrachov, długość 1800 m, różnica wysokości 355 m, powierzchnia 9,6 ha
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ŹRÓDŁO
ŁABY

– to miejsce na grzbiecie Karkonoszy symbolicznie zagospodarowane w celach turystycznych jako początek rzeki Łaby. Znajduje się na wysokości około 1387 m n.p.m. na Łabskiej Łące, niecały kilometr w kierunku 
południowo-zachodnim od Łabskiego Szczytu, na terenie administracyjnym miasta Špindlerův Mlýn, czyli w powiecie Trutnov w kraju hradeckim. Granica z miastem Harrachov, a tym samym z powiatem Semily w kraju 
libereckim nie pokrywa się tu z północno-południową tzw. Czeską Drogą (Česká cesta), ale przebiega ona kilkadziesiąt metrów na zachód od Źródła Łaby. Miejsce to należy do najpopularniejszych atrakcji turystycznych 
po czeskiej stronie gór. Jego znaczenie było docenione już w roku 1684, kiedy odwiedził je i pobłogosławił biskup hradecki Jan František Kryštof z Talmberka. Jak już wspomniano, jest to wyłącznie symboliczny obiekt 
umieszczony na skrzyżowaniu oznakowanych szlaków turystycznych w postaci cembrowiny z dopływem i odpływem wody, wybrukowany dookoła, z ławeczkami, a od roku 1968 z kamienną ścianą przedstawiającą 
kolorowe herby 26 ważnych miast, przez które Łaba przepływa pokonując swoją drogę do morza. Prawdziwy wododział biegnie w odległości około 150 - 300 metrów na zachód od tego miejsca i w tym pasie znajduje 
się faktyczne źródło Łaby, niedostępne dla turystów ze względu na ochronę przyrody.

HARRACHOV
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