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Nemusíte být nutně sportovcem,
abyste zde aktivně nemohli prožít
svou návštěvu nebo dovolenou.
Pro rodiny s dětmi je připravena
populární bobová dráha
s celoročním provozem, jejíž trasa vede lesem i kolem pstruhového jezírka. Ti odvážnější mohou
využít přilehlého lanového
Monkey Parku nebo blízké adrenalinové obří houpačky, či okruhu
pro terénní čtyřkolky. Harrachov
lze poznat i ze sedla koně nebo
jízdou na koloběžce. Kola
i koloběžky jsou zde k zapůjčení
na celé řadě míst. Komu by tato
nabídka přesto nestačila, může
zchladit své tělo na koupališti,
zahrát si minigolf či bowling
a nakonec se projet například
i vyhlídkovým vláčkem nebo
lanovou dráhou až na samotný
vrchol Čertovy hory. A večer nakonec zregenerovat své zmožené
tělo v některém z řady wellness
provozů nebo pivních lázních.
V zimě půjčovny kol střídají půjčovny lyží a lyžařské školy.

V zimě Harrachov nabízí výborné možnosti sjezdového lyžování pro náročné lyžaře i rodiny
s dětmi. Několik lyžařských
areálků je přitom vyhrazeno
pouze dětem. Pro běžkaře je
však Harrachov a jeho okolí doslova rájem s možností napojení
na Krkonošskou a Jizerskohorskou magistrálu, ale i polské
stopy. To vše v souhrnu stovek
kilometrů dokonale upravovaných stop. Dominantou
Harrachova je též proslulý areál
skokanských můstků, na kterých vyrůstal i slavný český skokan Pavel Ploc. Skoky a lety na
lyžích jsou přitom dodnes jedním z vrcholů každoroční lyžařské sezóny v Harrachově.
Pozadu není ani letní sportovní
vyžití na tenisových kurtech,
golfu, horské cyklistice
či raftingu. Pro milovníky
hor slouží desítky
kilometrů pěších
túr nejkrásnějšími pasážemi
Krkonoš. Pro
toto vše milují
sportovci
Harrachov
365 dní v roce.

Tento materiál byl vydán v rámci projektu
Rozvoj marketingu a P. R. cestovního ruchu
města Harrachova.
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionání rozvoj.
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Bohatá historie horského města
Harrachov začíná již hluboko
v 17. století, kdy byla založena
původní ves Dörﬂ. V průběhu
století osmnáctého byla
přejmenována, podle panství rodu
Harrachů, na Harrachsdorf. Odtud
potom dnešní název Harrachov.
Původní ves se postupně
rozšiřovala na město připojením
osady Nový Svět a Rýžoviště
(1945). V roce 1959 byla připojena
ještě osada Mýtiny. Město,
proslulé třistaletou sklářskou
tradicí, těžbou rud, noblesou rodu
hraběte Harracha, který jako
jeden z prvních přivezl do Čech
lyže, získalo další patinu vyhlášenou ozubnicovou železniční
tratí Tanvald–Harrachov. Historii
a noblesu může i dnes každý
návštěvník Harrachova nasát
hned ve čtyřech muzeích,
365 dnů v roce.

Harrachovu, hlavnímu městu
západních Krkonoš, dominuje tok
řeky Mumlavy v sevření okolních
horských hřebenů.
Až k Harrachovu přiléhající
nádherná a jedinečná příroda
Krkonošského národního parku
je přitom bezesporu jeho
největším pokladem.
Nade vše vyčnívá jedinečnost
Mumlavského vodopádu, který
překonává až 12 m vysoké
stupně, tvořené skalními bloky.
V řadě z nich jsou za tisíciletí
vykrouženy unikátní, takzvané
obří hrnce.
Pěší túra kolem
Mumlavských
vodopádů
a obřích hrnců
podél toku
Mumlavy
směrem
k Vosecké
boudě
nabízí
jedinečnou
podívanou
v každé roční
době.
Provázet vás bude
nejenom mimořádný
reliéf okolní krajiny, ale spolu
s ním i široká škála barev, světel
a stínů, dotvářející až mystickou
atmosféru této části přírody.
Vyšší patra národního parku jsou
nádhernou mozaikou, jdoucí
s pozůstatky přírodních atributů
až do doby ledové.
Horské louky se střídají
s pozůstatky tundry severského
typu, lesy, klečovými porosty
nebo s bezlesými hřebeny.
Pramen Labe, toku bezesporu
evropského, bude třešničkou na
dortu přírodních krás této části
Krkonoš.

Největší chloubou Harrachova
s evropským přesahem tradice je
místní unikátní výroba skla. Začala
zde již před třemi sty lety a je tak
nejstarší činnou sklárnou v Čechách.
Návštěvník sklárny má přístup až
mezi samotné skláře a může tak,
doslova z několika metrů, sledovat
ruční techniky foukání i broušení
skla. Na sklářskou výrobu navazuje
zdejší důlní a hornická činnost. Do
její historie se může návštěvník
ponořit ve zdejším Hornickém
muzeu do slova a do písmene.
Součástí atraktivní expozice je totiž
i 1000 m dlouhá prohlídková štola
v prostoru bývalého rudného dolu.
Harrachov však poskytuje
návštěvníkům další unikátní
zajímavosti. V Evropě není
milovníka železnic, který by
nenavštívil starou ozubnicovou
železniční dráhu Tanvald–Kořenov–
–Harrachov–Szklarska Poręba (PL).
Historie dráhy se přitom datuje až
k roku 1902, kdy byla uvedena
do provozu. I proto dnes ﬁguruje
na seznamu Národních technických
památek ČR.
Tím ale pestrý výčet
harrachovských zajímavostí zdaleka
nekončí. Po prohlídce kaple
svaté Alžběty a kostela
svatého Václava může
každý návštěvník
Harrachova navštívit
mimořádně působivé
muzeum Správy
KRNAP Šindelka. Jeho
prostory nabízí
nejenom zajímavosti
z procesů těžby dřeva
a jeho zpracování, ale
i autentické exponáty
lesnické a myslivecké expozice.
Když připočteme krásné Muzeum
skla a Ski muzeum, nemusí být
návštěvník lyžař ani super
sportovec, aby v Harrachově
nenašel hned řadu důvodů ke své
návštěvě.
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