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Rezek  Kozelský potok  Dvoračky  Horní Dušnice  Rezek
Od chaty na Rezku vyjedeme po trase 8A východním úbočím Vlčího hřebenu do údolí Kozelského potoka. Podle něj
pokračujeme po trase 1A na Dvoračky. Zpět se vracíme po trase 6 a sjedeme na silnici nad Horní Dušnicí. Odbočíme
vlevo a po cyklotrase 22 se vrátíme zpět na Rezek.

Rezek
Horská samota na hřebenu v plochém sedle
na Vlčím hřebeni zvaná dříve Jeruzalém.

kamenných polích je několik malých pevnůstek
(tzv. řopíků) jako památka na obranný systém
vybudovaný před druhou světovou válkou koncem 30. let. Jihovýchodní svahy spadají příkře
Malou a Velkou Kotelní jámou.
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Kotelní jámy
Jihovýchodní svahy Kotle jsou typické ledovcové kary se zbytky morén a vzácnou květenou.
Patří k nejexponovanějším lavinovým svahům
v Krkonoších. Značený turistický chodník
vedoucí po jejich spodním okraji bývá v době
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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 hrabě Harrach a přestavěl ji na hostinec.

Kotel
Kotel (zvaný též Kokrháč) považovaný za nejkrásnější krkonošskou horu s nadmořskou
výškou 1435 m je dominantní svorový vrchol.
Jeho typický tvar je charakteristický při pohledu z blízkého i vzdáleného okolí. Jeho jižní svahy
porůstá kleč, na severním svahu v několika
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lavinového ohrožení samozřejmě uzavřený.Tato
tzv. Krakonošova cesta, která vychází z Horních
Míseček, prochází právě Kotelními jamami, přes
Dvoračky do Harrachova byla otevřena 19. září
1894. Zelená značka, která kotelními jamami
vede, je určená výhradně pěším turistům a pro
vedení kola je nevhodná (velké kameny).

