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Parokrotnie wędrowałem dziką przyrodą w Ameryce po słynnej sieci 
nie wytyczonych jednakże w terenie zauważalnych trailach, czyli szla-
kach narodowych. Dysponując szczegółową mapą i radami ludzi miej-
scowych odkryłem niepowtarzalne zakątki, do których nie wiodą żad-
ne drogi ani wytyczone trasy turystyczne. Również w dobrze znanych 
Karkonoszach pokrytych wytyczonymi szlakami istnieją – w zgodzie z 
przepisami parku narodowego – dostępne zapomniane zakątki. Liczni 
z Państwa przeszliście już wszystkie tradycyjne wytyczone trasy tury-
styczne. Dlatego zaproszenie na ścieżki przechodzące malowniczymi 
zakątkami, którymi nie tłoczą się masy turystów i gdzie mówi się tylko 
szeptem adresujemy właśnie do Państwa jako gorliwych miłośników 
przyrody wierząc, że pozostawicie po sobie te karkonoskie zakamarki 
czyste i spokojne, byśmy się później nie musieli wstydzić i żałować za 
ujawnienie ich istnienia.Takim prostym trailem jest także mało uczęsz-
czana droga biegnąca z osady Honzův potok po zboczu Světlej hory do 
leśnego zameczku Aichelburg. Na wędrówkę po tej dróżce zdecydowa-
ła się przed stu laty córka marszowskiego lekarza Anna Lahmerrová. 
Państwa zaprowadzimy na te miejsca na str. 4.



PROPONUJE VESELÝ VÝLET
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TRAILY JAK JE

Zachowana dzika przyroda wokół trzeciego mostu w dolinie Messnerův důl (więcej na str. 9). 

Z drogi pnącej się doliną Lví důl otwierają się oryginalne widoki na Śnieżkę (więcej na str. 8) Droga Biskupia przecina pod budą Jelenka dwa jary (więcej na str. 8).

Drogę prowadzącą doliną Zelený důl wykorzystują obecnie trasy spacerowe
Wokół Peca oraz trasa z wariantem do Jelenich łąk (więcej na str. 24).

Najkrótsza droga z Peca pod Śnieżką prowadzi doliną Růžový důl. Z tyłu leży zanikła łąka i chałupa 
Krellbaude przy trasie dzisiejszej kolejki linowej (więcej na str. 11).

Hrabina Aloisie rozmieszczała wzdłuż swych dróg na drzewach obrazki święte i tabliczki z zakazem 
wstępu w czasie polowań jak na drodze Emminy z odgałęzieniem do Czerwonego Krzyża. 

Fotografie dróg leśnych dokumentują stan dróg około roku 1900.

Zgodnie z zamówieniem Dyrekcji Karkonoskiego Parku Narodowego w ciągu 
ostatnich piętnastu lat wyremontowaliśmy ręcznie bez mała czterdzieści kilome-
trów dróg i ścieżek górskich. W kilku projektach braliśmy udział w wypracowaniu 
projektu i w wyborze stosownej technologii remontu. Niektóre trasy są znane, 
inne przeciwnie, unikają uwadze gości Karkonoszy. Do takich miejsc chcemy 
Państwa zaprosić w tym wydaniu Veselego výletu.

DZIEDZICTWO HRABINY ALOISIE
Po wielu latach odkładania wyprawiliśmy się w końcu do Austrii by złożyć wizy-
tę szanownemu przyjacielowi Veselego vyletu hrabiemu Józefowi Czernin-Kin-
skiemu. Rodak z marszowskiego zamku wyprowadził się z Karkonoszy już jako 
ośmioletni w 1928roku, pomimo tego z rodzinnymi stronami jest emocjonalnie 
związany i chętnie w te strony wraca. Podczas szczególnie uroczystej wizycie 
15 sierpnia 1998 roku darował wraz z małżonką Terezią do wieży kościoła mar-
szowskiego dzwon Ducha Świętego ważący 750 kg. (więcej VV 14/1999). Nic 
dziwnego, że jego rodzinne archiwum obejmuje ciekawe dokumenty z czasów, 
kiedy jego przodkowie z rodu Morzinów i Czerninów żyli w Karkonoszach środ-
kowych i wschodnich. Naszą szczególną uwagę zwrócił album fotografii opra-
wiony w czerwonej skórze zatytułowany hasłem: „Co wybudowałam i stworzone 
posiadam“. Prababcia naszego gospodarza hrabina Aloisie Czernin-Morzinová 
poleciła sfotografować obiekty i ich przebudowy w swoich majątkach Marszow 
i Vrchlabí w czasach jej światłego zarządzania w latach 1883 – 1907. Bardzo 
szybko podczas wertowania albumem uświadomiliśmy sobie z ilu owoców jej 
pracy korzystamy do dnia dzisiejszego a jak często udalo nam się do jej pracy 
nawiązać. Między innymi Luisa, jak ją w rodzinie nazywano, kazała wybudować 
dziesiątki kilometrów dróg leśnych, po których dzisiaj wiodą szlaki turystyczne 
i mało znane ścieżki. Osobiście nadzorowaliśmy remonty i przebudowę dróg za-
łożonych przez hrabinę Aloisię; konkretnie w Małej Upie drogi w Dolinie Messne-
ra, ze Lwiego dołu do Wielkiego wiatrołomu oraz nawiązującą Drogę Biskupią,  
w Wielkiej Upie brukowaną drogę Šramlem, Hermannową drogę z Ciemnego 
Dołu koło zameczku Aichelburk do Wielkich Bud Tippeltowych, w Janskich Łaź-
niach część unikatowej drogi Luisy w Klausowym dole, w Hornim Marszowie 
Drogę Rudolfa nad rzeką Upą i w Honzowym Potoce, ponadto część Emminy 
drogi nad zamkiem , w Pecu turystyczny szlak na Růžohorky, drogi w Zielonej 
dolinie, ze Severky do Líščí jámy przez Vlčí jámu, we Szpindlerowym Młynie  
ostatní kilometr pięknej drogi Drwali. W odróżnieniu od innych dróg, które cięż-
kie maszyny budowlane przekształciły w leśne drogi transportowe.. Zabytki te 
z czasów hrabiny Aloisie zachowały pierwotny charakter. O innych czynach Mo-
rzinów dowiedzieć się można na wyjątkowej wystawie w Muzeum Karkonoskim 
we Vrchlabí, które jest dostępna jeszcze do 4 października (też VV 31/2009).

Leśne usługi Veselego vyletu 
Poza całorocznym programem organizujeme w Pecu w lipcu i w sierpniu ser-
wis informacyjny i sprzedaż biletów wstępu do historycznej kopalni Kovarna we 
wnętrzu Śnieżki w Obrzym Dole. W sprawie rezerwacji biletów wstępu proszę 
dzwonić: tel.: 499 736 130. W Temnym Dole i w Pecu wypożyczamy klucze od 
zameczku leśnego Aichelburg. Obowiązkiem gości jest zwrot wypożyczonych 
kluczy.w tym samym dniu. Z upoważnienia Dyrekcji KRNAP wydajemy za opłatą 
upoważnienia do wjazdu pojazdów do III strefy parku narodowego Karkonoszy 
wschodnich (obszar Černá hora, Albeřice, Lysečiny, Krausovy boudy, Reissove 
domky, Stará Hora, górne osady Wielkiej Upy, Peca pod Śnieżką i Małej Upy). 
Z upoważnienia miasta Pec pod Śnieżką sprzedajemy pozwolenia do strefy 
ochronnej KRNAP w Wielkiej Upie i w Pecu. Pozwolenia do wjazdu do zabudo-
wanej części Małej Upy sprzedaje sama gmina. 

Centra informacyjne, galerie i sklep z prezentami Veselý výlet w Pecu 
pod Śnieżką lub w Temnym Dole są tutaj po to, by Państwu ułatwiły i uczyniły 
bardziej miłym Państwa pobyt w Karkonoszach wschodnich. Znajdą tu Państwo 
nowości z regionu, bezpłatne materiały innformacyjne, mapy Karkonoszy i oko-
licy, przewodniki, widokówki ze znaczkami, videokasety z programami o Duchu 
Gór Karkonoszy w czterech wersjach językowych. Czeskie i niemieckie książki 
z książkami dla dzieci włącznie. Dla kolekcjonerów mamy turystyczne znaczki, 
odznaki, nalepki, tarcze i laski itp. Przed podróżą powrotną można tutaj kupić 
oryginalne prezenty i pamiątki, małe obrazki, fotografie, ulubione figurki i lalki 
Krakonosza, kamienie do kolekcji, wisiorki, podkoszulki z nadrukami, Poza ak-
tualnymi informacjami pomożemy Państwu z przygotowaniem programu pobytu 
jak również z wyborem noclegów w dolinie rzeki Upy. Przez cały czas, kiedy 
Centrum jest czynne dostępny jest internet publiczny. W centrach mieszczą się 
również kantory. Program wystaw autorskich w galerii w Pecu pod Śnieżką znaj-

Hrabina Aloisie Czernin-Morzinová (1832 – 1907),
była właścicielka majątku Maršov i Vrchlabí. 

dą Państwo na str. 13 i 26. Starsze wydania Veselego vyletu można przeczytać 
na naszych stronach internetowych.

Pension Veselý výlet wTemnym Dole jest otoczony żywą przyrodą i zabyt-
kami kultury materialnej. Przed domem zatrzymują się letni i zimowi goście i au-
tobusy dla narciarzy. Mieszkający u nas goście znajdą tu miejsce do zaparkowa-
nia przez cały rok. Podobnie mogą zaparkować i przy obiekcie w Pecu. Dobrze 
wyposażone pokoje, dostęp do internetu WI-FI, sauna, wanna z masażem, świe-
tlica z kuchenką i obfite śniadania są rzeczą oczywistą. Wykaz cen, formularz 
rezerwacyjny, i informacje o ofercie jeszcze innych usług związanych z Veselým 
výletem można znaleźć na naszych stronach internetowych. W tej samej rubryce 
są do dyspozycji kontakty na pensjonaty, hotele, schroniska i kwatery prywatne 
w Marszowie Górnym oraz w Pecu pod Śnieżką. 
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HORNÍ MARŠOV

Droga Rudolfa w Potoku Honzy została dokończona około 1890 roku,
nazwano ją według hrabiego Rudolfa Czernin-Morzina.

Antonin, przyjaciel adresatki panny Eleonory Lomovej z Volyně nr 63, dopisał 16 lipca 1900 roku na pocztówce: „Nazdar! W tych dniach kłębią się tutaj tłumy 
turystów pieszych i w powozach”. Na boku pocztówki z Potoku Honzy w Temnym Dole jeszcze dopisał: „Spacery są tu bardzo romantyczne”. Sami się Państwo 
przekonają po wypożyczeniu sobie kluczy od zameczku Aichelburk i wyruszeniu na nowy trail, że ani dzisiaj to twierdzenie nic nie straciło na aktualności. 

Rudolf Czernin-Morzin (1855 - 1927)

TRAIL AICHELBURG
Przed dziesięcioma laty odnowiony romantyczny 
pomnik światłego szlachcica Bertholda Aichelbur-
ga odiwdziło już 21 574 zarejestrowanych gości. Za 

umiarkowaną opłatą wypożyczyli sobie w Marszowie Górnym w Cen-
trum Informacyjnym Veselý výlet w Temnym Dole klucze od zameczku 
leśnego Aichelburg, przeszli kilometr szosą w kierunku na Pec pod 
Śnieżką a za górnym mostem weszli po schodach kamiennych na półkę 
skalną Befrtholda na stromym zboczu Světlej hory. Sami sobie otwo-
rzyli zamkowe komnaty, obejrzeli wnętrze i weszli po krętych schodach 
drewnianych na kamienną wieżę. We współpracy z Dyrekcją Karkono-
skiego Parku Narodowego i gminy Marszów Górny przygotowaliśmy już 
na sezon letni nową trasę, która Państwa zaprowadzi z Temnego Dołu 
do zameczku leśnego zboczem Světlej hory. Pozwoli to Państwu unik-
nąć marszu po szosie. W celu ułatwienia orientacji trasa została wyzna-
czona uniwersalnie zrozumialymi kierunkowskazami trail Aichelburg. 

Honzův Potok
Wprost na przeciwko galerii Veselý výlet ma swoje ujście mało znana za 
to bardzo malownicza dolina górska z nieuregulowanym Potokiem Hon-
zy i osadą o tej samej nazwie. Do lasu mieszanego ze świerkami, jodła-
mi, modrzewiami, jesionami, jaworami i bukami wchodzi się przez ma-
sywny stalowy most. Wystarczy jedno spojrzenie, by zauważyć wyraźną 
dysproporcję pomiędzy masywnym mostem o szerokości czterech me-
trów a wąską kamieniami brukowaną dróżką. Solidny kratowy most ni-
towany najprawdopodobniej wyrobiła praska firma Ruston przed ponad 
stu laty dla linii kolejowej niedaleko Smiřic. W 1965 roku pięćdziesięcio-
trzy metrową konstrukcję rozdzielono i siedem pól mostu przewieziono 
do Młodych Buków, gdzie po nim do dnia dzisiejszego gospodarze ze 
schronisk karkonoskich wożą bieliznę do pralni Petra Lukáčka (str. 23) 
Drugą trzydziestometrową część mostu tworzoną dziewięcioma polami 
przerzucono nad rzeką Upą w Temnym Dole. To wyjaśnia tę rzucają-

cą się w oczy dysproporcję kolejowego mostu i dróżki z nim związanej 
a przeznaczonej wyłącznie dla pieszych turystów, rowerzYstów i narcia-
rzy na biegówkach. Przy remoncie drewnianego pokrycia jezdni mostu 
w roku 2007 myślano o pokryciu mostu ochronną warstwą farby, ale 
po skontrolowaniu potężnej konstrukcji nieznacznie tylko uszkodzonej 
przez rdzę zadecydowano, że nie ma takiej potrzeby. 

Bystro płynący Potok Honzy tworzy co najmniej od XVI wieku granicę 
między Marszowem a majątkiem cesarskim. Dopiero w roku 1769 lasy 
górskie Karkonoszy wschodnich i z gminami Wielka i Mala Upa włączył 
do swego majątku Josef Vilibald Schaffgotsch. Potok Honzy z drogą 
został później już tylko granicą między Marszowem Górnym a Temnym 
Dołem, co przypomina unikatowa linia starych drzew. W części dolnej 
to są świerki o podwójnej objętości w porównaniu ze stuletnimi świer-
kami rosnącymi w lesie. Kiedy droga dociera do osady Honzův Potok 
przybywają wzdłuż drogi modrzewie ale przede wszystkim piękne aleje 
jesionów i jaworów. Dolinę zasiedlili drwale zaproszeni po roku 1566 
z krajów alpejskich monarchii austriackiej do wyrębu karkonoskiej pusz-
czy. W odróżnieniu od znacznie starszej regularnie podzielonej łanowej 
gminy Marszów tutaj drwale nielegalnie i chaotycznie zasiedlili poręby. 
Założoną osadę nazwali według imienia jednego z nich. Ciekawe jest to, 
że po niemiecku dolina z dziewięcioma domami od niepamięci nazywa 
się na pół po czesku na pół po niemiecku Honsagraben.

Droga Rudolfa
Starą drogę do osady Potok Honzy kazała wybudować około 1890 roku 
właścicielka majątku hrabina Aloisie Czernin – Morzinova.a miała służyć 
w zimie do zwożenia drzewa na rogatych saniach. Według tradycyjnego 
imienia w rodzie Czerninów podobnie jako swego syna nazwała drogę 
Drogą Rudolfa. Pierwotnie trasa miała swój początek już przy marszow-
skim tartaku , ale obecnie nazwa ta odnosi się do odnowionego odcinka 
na stromym zboczu nad rzeką Upą ale głównie w tej najbardziej oryginal-
nej części wzdłuż Potoku Honzy. Droga Rudolfa łączy przez Reissowe 
domki i Modrokamienną boudę Temny Dół z Janskimi Łaźniami. W la-
tach 2005 – 2008 Dyrekcja KRNAP zleciła zespołowi wokół Veselego 
vyletu przebrukować drogę Rudolfa na całej jej długości. Obecnie mjest 
równie wygodna jak za czasów hrabiny Aloisie. Najprawdopodobniej 
ona pozwoliła siebie sfotografować na pierwszym mostku drewnianym 
z wnukiem Rudolfem. Jak widać na cennej fotografii dzisiesze potęzne 
jesiony były wówczas ledwo widocznymi witkami. Za to osada Stara 
Hora z kaplicą św. Anny na przeciwległym zboczu została jednakowo 
malownicza. Na sfotografowanym wielkim świerku jest na wzór szu-
mawskiej tradycji na nowo przymocowana deska pogrzebna przypomi-
nająca pracę robotnika drogowego P.S. „Šejna”. Ogromny mężczyzna 
z duszą dziecka wkrótce po remoncie tego odcinka Drogi Rudolfa zginął 
w tajemniczych okolicznościach podczas wędrówki po najbardziej na 
wschód wysuniętej części Karkonoszy. 

Brukowana na sztorc droga zaprowadzi Państwa od mostu kolejowe-
go po 876 metrach do byłego słynnego gościńca l Rudolfshöh, czyli 
ostroga Rudolfa. Nazwa obiektu bardziej przypominała biegnącą obok 
drogę Rudolfa niż hrabiów z Chudenic. Rodzina szewca i niedzielnego 
karczmarza Vinzenza Jalinka przyszła do Temnego Dołu w czasach do-
brobytu i największej ekspansji karkonoskiej huty szkła. Prosto między 
dwoma hutami szkła nad rzeką Upą już w roku 1840 Antonin Jelinek pro-
wadził pierwszy tutejszy gościniec Glasshütte, czyli Szklarską Melinę. 
Klientela rekrutowała się głównie spośród szklarzy – obecnie rodzinny 
pensjonat Libora Hampela , stale na tym samym miejscu przy głównej 
szosie , nazywa się Stara szklarska. Kiedy pierwotnł drewnianą gospo-
dę wykupił właściciel huty szkła Jelinkowie wyprowadzili się do osady 
Honzy Potok, gdzie założyli sezonowy gościniec. Na pocztówce lsprzed 
studziesięciu lat widać najstarszy gościniec Jelinka w małej budzie z da-

chem jednospadkowym obok ich chałupy. Widoczny jest również wysoki 
płot broniący migracji jeleniej zwierzynie jak również stara droga. Dla jej 
ponownego odkrycia wiedzie tędy między wysokimi modrzewiami trail 
Aichelburg. Szkoda tylko, że nie udaje się reanimować opustoszałego 
gościńca - za jego odstraszający stan niesie odpowiedzialność dyrekcja 
Zakładu Służby Zdrowia Smichov z Pragi 5. 

Górskim lasem
Mozolną metamorfozę gruntu leśnego w łąki przed 400 laty przypomi-
nają kamienie poskładane w wały agrarne i tarasy. Te w osadzie Potok 
Honzy należą do najpotężniejszych w Karkonoszach. Obok niektórych 
z nich biegnie Trail Aichelburg. Po krótkim stromym odcinku wzdłuż 
kamiennych wałów zanurza się ścieżka w górski las świerkowy. Drogę 
przed kolejnym skrzyżowaniem wyczyśiciły od igliwia pracowite mrów-
ki leśne. W tuitejszej kolonii jest wedłlug czołowego czeskiego znawcy 
przedmiotu Petra Milese sześć milionów mrówek robotnic. Widzicie tu-
taj dziesiątą pod względem wielkości kolonię zagrożonych mrówek w 
Karkonoskim Parku Narodowym . Na jednej otwartej porębie proszę się 
zatrzymać. Roztacza się stąd ciekawy widok na osadę Stara Hora z ka-
pliczką św. Anny, pokryty licznymi rozległymi rumowiskami Špičák, Če-
rvený vrch z pierwszymi mchaůupami Wielkiej Upy a przede wszystkim 
prosto w kierunku naszej ścieżki widoczny jest po raz pierwszy zame-
czek Aichelburg. Jego kamienna wieża z zawsze wiejącą chorągiewką 
(jest blaszany) sterczy z morza lasu na stromym zboczu Světlej hory. 
Po krótkim zejściu dróżka niemalże po warstwicy zbliża się do naszego 
celu. Właśnie tutaj przed stu laty wykonał zdjęcie ze strony tytułowej 
Veselego vyletu marszowski lekarz Wenzel Lahmer. Na szklany negatyw 
uwiecznił córkę Annę urodzoną zimą 1896 roku. Ta później mopowiada-
ła swemu synovi Hansovi Dixowi jak jej Babci Regina Adolfova chodziła 
z Wielkiej Upy tanczyć na dziedzińcu zameczku Aichelburg podczas nie-
dzielnych uroczystości i jak po tej dróżce przyjeżdżali goście z Janskich 
zazni w bryczkach. Szanowny przyjaciel Veselego vyletu Hans Dix nam 
takie przygody opowiadał na krótko przed śmiercią w roku 1998. Dróż-

ka przetnie jeszcze dwa jary, minie ciekawą iglicę skalną pod drogą by 
następnie zgodnie z kierunkowskazem skręcić na występ skalny Ber-
tholda. Otwiera się stąd widok na całą głęboką dolinę Upy i na masyw 
Rýchor. Dróżka shybko opada ku zameczkowi. Schodzi się na dziedzi-
niec po dwóch drewnianych drabinkach – należy zachować ostrożność. 
W źródełku po prawej stronie można się napić otworzywszy uprzednio 
drewniany kurek. Wnętrze zameczku znacie Państwo z wcześniejszych 
numerów Veselego vyletu , z poprzednich wizhyt na zameczku albo od-
kryjecie coś nowego.

JARMARK MARSZOWSKI 2009
Piątek 14 sierpnia - święto Wniebowzięcia Panny Marii
10:00 Msza święta z okazji święta Wniebowzięcia Panny Marii w ko-
ściele głównym; 15:30 koncert kameralny muzyki renesansowej zespo-
łu Bakchus z Brna w starym kościele, 16:30 zwiedzanie Starého ko-
ścioła renesansowego i plebani, 17:00 recital Vlasty Redla w starym 
kościele, 20:00 koncert organony z rogiem leśnym z nokazji święta 
Wniebowzięcia Panny Marii w kościele głównym w Marszowie Górnym

Sobota 15 sierpnia - Marszowski Jarmark na rynku
Od 10:00 do nocy stragany z wyrobami rzemieślniczymi i wyrobami 
gastronomicznymi, atrakcje jarmarczne, 10:00 uroczyste zagajenie, 
przemówienie starosty i przywitanie gości, 10:15 mażoretki z zespodu 
Regio z Vrchlabí, 10:30 Marszowska historia w wykonaniu mieszkńców 
Marszowa, 11:00 Jarmark bajkowy teatru Facka (Policzek), 13:00 ze-
spół folklorystyczny Góral Karkonoski z Vrchlabi, 14:00 pierwszy skecz 
teatru Facka, 15: 00 band folkowy Marodka (Izba chorych), 16:00 drugi 
skecz teatru Facka, 17:30 trzeci skecz teatru Facka, 18:00 bluegrasso-
wa legenda COP z Pilzna, 20:00 główny zespół MŇAGA A ŽĎORP 
z Valmezu, 22:00 kapela Benjamin Band z Petříkovic.

Nove strony internetowe www.hornimarsov.cz
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Wybór polecanych usług oparty jest na doświadczeniach i sądach oraz poglądach redakcji czasopisma Veselý výlet na problematykę rozwoju lokalnej turystyki. 
Nasze kryteria wyboru i oceny poziomu usług oraz pracy obsługi kładą nacisk przede wszystkim na stałość wysokiej jakości oferowanych usług, jak również 
na solidność placówki, stan obiektu i jego koegzystencję z krajobrazem górskim i środowiskiem, swego rodzaju wyjątkowość z różnych względów. Jesteśmy 
świadomi, że wartściowaniem usług przejmujemy odpowiedzialność za ich jakość a że ta jest zarazem kamieniem probierczym solidności naszego czasopisma. 
Dlatego w tym wydaniu Veselego vyletu znajdziecie sprawdzone obiekty i usługi polecane już w numerach poprzednich. Veselý výlet mogliśmy wydać dzięki po-
mocy tutejszych miast i gmin oraz właśnie tych przedsiębiorców, którzy są odpowiedzialni za oferowane usługi. Cieszyć się będziemy jeżeli będziecie zadowoleni 
i usatysfakcjonowani skorzystawszy z naszych rad. Jednocześnie Was prosimy o przysługę, w przypadku, że będziecie zadowoleni nie zapomnijcie poinformować 
obsługę, że się o nich dowiedzieliście na łamach naszego czasopisma. Z góry dziękujemy.            Redakcja

POLECAMY
DOBRE USŁUGI

Pensjonat i sklep samoobsługowy U Hlaváčů
Obiektem dominującym nad placem w centrum miejscowości Horní Maršov jest zabytkowy dom wybudo-
wany w 1855 roku przez hrabiego Bertholda Aichelburga. Dzisiaj mieści się w nim pensjonat U Hlaváčů 
z miejscami noclegowymi o wysokim standardzie w pokojach dwuosobowych z łazienką z możliwością 
przystawki. W cenie noclegu wkalkulowane jest śniadanie. W sali klubowej jest mały bufet i TV. Do obiektu 
należy również kryty basen czynny przez cały rok. Do dyspozycji gości jest parking na podwórku obiektu. 
Parter obiektu zajmuje dobrze zaopatrzony spożywczy sklep samoobsługowy. Oferta towarów obejmuje 
również owoce i warzywa oraz artykuły drogeryjne. Filią sklepu jest również oddzielne specjalizowane 
stoisko Cash and carry Pilsner Urquell z całym asortymentem słynnego browaru w Pilźnie z piwem marki 
Radegast i Kozel włącznie. Piwo beczkowe, butelkowe i w puszkach rozwozi się stąd po całych Karko-
noszach wschodnich. Sklep jest otwarty przez siedem dni w tygodniu od 6:30 do 12:00 i od 13:00 do 
18:00; w soboty od 6:30 do 13:00 a w niedziele od 8:00 do 12:00. Przez całe lato można posiedzieć w 
ogródku pod parasolami. Poza lodami i ciastkami stoisko oferuje kawę oraz różne napoje niealkoholowe. 
Ogródek z lodami jest czynny przez cały dzień z weekendami włącznie. 
Pensjonat i sklep samoobsługowy U Hlaváčů, Horní Maršov, Kod Pocz. 542 26, właściciele Mi-
luška i Milan Hlaváčovi, tel. 00420 499 874 112, e-mail: milan.hlavac@iol.cz, znajomość języka nie-
mieckiego.

Pensjonat Blesk
Zaledwie parę kroków od Przełęczy Okraj (Pomezní Boudy) w malowniczej dolinie Czarna Woda (Černá 
voda) znajduje się rodzinny pensjonat Blesk. Oferuje piękne noclegi oraz doskonałą strawę. Można za-
mówić wyżywienie pełne lub śniadania podawane formą bufetu z kolacją. Pensjonat jest znakomitą bazą 
dla miłośników gór, turystów, rowerzystów, sportowców i rodziny z dziećmi, dla szkół i przedszkoli. Przy 
obiekcie jest plac zabaw dla dzieci z piaskownicą, łąką do zabaw i małe boisko z dwoma bramkami. Gru-
py dziecięce wykorzystują salę zabaw z tablicą szkolną, bibliotekę, zabawki, plac zabaw z piaskownicą, 
łąkę. Obok pensjonatu jest przygotowane ognisko z zapasem drewna. W zimie można posiedzieć w holu 
przy kominku. Połowa pokoi ma własne sanitariaty, pokoje na poddaszu tylko umywalkę z ciepłą wodą. 
Wieczorem zaprasza stylowy karkonoski bar z morawskimi winami, piwem toczonym , wyśmienitą kawą 
i porządnym kubkiem herbaty . Odpoczywając można przyglądać się kolekcji bez mała trzydziestu Du-
chów Gór – Krakonoszy. Jednego z nich mającego ludzkie rozmiary wyrzeźbił Hubert Říha. Ciekawa jest 
również kolekcja starych fotografii i widokówek. W przypadku niesprzyjającej pogody można zagrać pin 
pong, przeczytać książkę lub obejrzeć wypożyczony film na DVD. Od zimy czynna będzie również sauna. 
W pensjonacie obowiązuje zakaz palenia. Latem goście mogą parkować przed pensjonatem, w zimie na 
parkingu strzeżonym na Przełęczy Okraj. Bagaże im przywiezie ratrak. Blesk jest włączony do programu 
Rowerzyści witani, zdobędhziecie tutaj pieczątkę Królestwa Krakonosza. 
Pensionát Blesk, Horní Malá Úpa nr 17, własność rodziny Jiřígo Šámala, tel.: 00420 774 828 649 
lub 499 828 649, e-mail: blesk@penzionblesk.cz, www.penzionblesk.cz, znajomość języka niemiecki-
ego, pisemnie przez e-mail również angielskiego.

Lesní bouda
Jedno z najbardziej znanych karkonoskich schronisk stojących na odludziu na granicy Černého Dolu (5 
km) i Peca pod Śnieżką (3 km) na wysokości 1104 m n.p.m. Oferuje noclehu różnej kategorii turystyczną 
kategorią począwszy a apartamentami z pełnym wyposażeniem kończąc. Gościniec górski czynny przez 
cały dzień przez większą część roku odwiedzają w zimie zarówno miłośnicy biegówek jak i nart zjaz-
dowych, którzy tu mogą zjechać od górnej stacji krzesełkowej kolejki linowej Hnědý Vrch a latem rower-
zyści i piesi turyści. Przez Dolní Dvůr do Lesní boudy może dojechać i autobus z seniorkami lub dziećmi na 
„zieloną szkołę”. Przy budzie jest letni basen i basen z masażem pod gołym niebem z piękną panoramą. 
W zimie boisko do siatkówki zmienia się w najwyżej położone w Czechach lodowisko. Właściciele Leśnej 
budy odnowili przed laty hodowlę zwierząt gospodarczych. Na okolicznych łąkach pasą się latemj owce, 
kozy i dwie jałowice. W tym roku gospodarstwo zyskało tytuł farmy ekologicznej.i obecnie transformuje 
się w ekologiczne gospodarstwo rolne. Właścicielka Markéta Kreiplová zaprasza Państwa na przyjemny 
odpoczynek na przedprożu jej gospodarstwa z pięknym widokiem na okoliczną przyrodę z pasącymi się 
zwierzętami gospodarczymi. W odnowionej stylowej restauracji oferowany jest szeroki wybór typowych 
dań lokalnych jak również wyroby z koziego i krowiego mleka.
Lesní bouda, jakkolwiek znajduje się w Pecu pod Śnieżką, adres pocztowy ma: Černý Důl nr 187, 
Kod Poczt. 543 44, tel., fax: 00420 499 896 343, tel. kom.: 602 148 099, e-mail: info@lesnibouda.cz, 
www.lesnibouda.cz, umiarkowane ceny; znajomość języka niemieckiego.

NOWE ATRAKCJE

GEOCACHING Jonáš Klimeš
Swoje początki ma to w 2000 roku w Stanach Zjednoczonych. Pewien 
Dave Ulmer zakopał w lesie w Oregonu skrytkę a jej współrzędne geo-
graficzne umieścił na internecie. Kto skrytkę przy pomocy sateltarnej 
GPS nawigacji znalazł, mógł sobie z iej coś wziąć a zostawić w niej ja-
kąś swoją rzecz. W ciągu kilku dni w USA pojawiły się kolejne skrytki 
a na internecie strona ze współrzędnymi i wymianą wrażeń z poszuki-
wań szybko się zapełniały lawinowo rosnącą ilością zainteresowanych. 
Tak powstała turystyczna i nawigacyjna gra geocaching (po czesku geo-
keszing). Skrytki zaczęto nazywać cache (kesz). Celem geokeszingu 
jest odkrywanie ciekawych miejsc, niekiedy i chęć przeżycia przygody 
i napięcia podczas poszukiwania kryjówki. Aby było co szukać muszą 
istnieć zapaleńcy, którzy takie skrytki zakładają. Geokeszing się bardzo 
szybko rozprzestrzenił i obecnie jest nan świecie niemalże 800 000 
keszek. W Czechach ich jest ponad 12 000 a ta ilość nas plasuje na 
czwartym miejscu w Europie. 

Normalna keszka jest wodoszczelnym pojemnikiem, dobrze ukrytym, 
aby go nie znaleźli przypadkowi przechodnie – tzw. mudlowie. Ta nazwa 
została zapożyczona z książek o Harrym Potterze i oznacza ludzi, którzy 
nie wiedzą o świecie czarów. Rozmiary skrytek mogą być różne. W mia-
stach to często bywają puszki od filmów. W przxyrodzie, gdzie są lepsze 
warunki do zamaskowania skrytki można znaleźć pojemniki o objętości 
nawet jednego litru. Do środka miałby się zmieścić ołówek i notesik,  
w którym znalazcy zapisują swoje wrażenia z poszukiwań. Większe 
skrytki zazwyczaj zawierają przedmioty na wymianę. By móc jakąś skryt-
kę znaleźć musi się najpierw na internecie ściągnąć jej współrzędne na 
stronach www.geocaching.com lub www.geocaching.cz. Rejestracja 
jest bezpłatna. Współrzędne należY umieścić w swoim urządzeniu GPS 
i można wyruszyć na poszukiwania. Na stronie każdej skrytki oprócz 
współrzędnych jest opis wyglądu skrytki i stopień trudności jej znale-
zienia., opis okolicy i na co trzeba zwrócić uwagę. Można zapozanać 
się z zapisami innych geokeszerów , którzy łowili tu przed wami a po jej 
znalezieniu wpisać jak mwam się podobała. Istnieje też kategoria przed-
miotów wędrownych śledzących określony cel lub zadanie. Są spejalnie 
oznaczone np. możecie znaleźć samochodzik, który chce wędrować do 
keszek, do których niespsoób dojechać samochodem, albo miś, który 
chciałby się dostać na Rhodos. 

Również wyprawy w Karkonosze można połączyć z poszukiwaniem 
keszek. Np. na szczycie Śnieżki, w Obrzym dole na Drodze Luisy  
w Klausowym (Těsnym) dole w Janskich Łaźniach albo na Černej horze. 
W poszukiwaniu keszki można się wybrać do mzanikłej osady niemiec-
kiej Sklenařovice skąd można przejść dalej na Rychory. Przejeżdżając 
koło Veselego vyletu zajrzyjcie do keszek na drodze krzyżowej na Starej 
horze lub koło zameczku leśnego Aichelburg. Tę na Startej horze przy 
kaplicy św. Anny można znaleźć i bez GPS na podstawie samego opi-
su.

TRASA JEŹDZIECKA KARKONOSZE Ivana Čílová
Przez Karkonosze można przejechać w siodle tzn. w siodle własnego konia. 
Akurat dokończona pierwsza trasa jeździecka, czyli hypotrail przez obszar 
Karkonoskiego Parku Narodowego połączył trasy jeździeckie województwa 
Pardubickiego z trasą w Polsce. Właśnie ten odcinek zakończył budowanie 
pacierzowej trasy jeździeckiej umożliwiającej podróżowanie na koniu z Au-
strii przez Czechy aż ku Morzu Bałtyckiemu. Trasa pacierzowa została wy-
tyczona zgodnie z międzynarodowymi regułami i metodyką Klubu Czeskich 
Turystów, który również szkoli ludzi wytyczających trasy jeździeckie. Podob-
nie jak szlaki turystyczne również hypotraily mają swoje znaki – czerwone 
tarcze w białej ramce namalowane na drzewach lub rzucających się w oczy 
obiektach. Od strony południowej główna trasa jeździecka wstępuje na te-
ren pasma ochronnego Karkonoskiego Parku Narodowego w gminie Rudnik 
w osadzie Leopoldov po czym wspina się zalesionymi odcinkami koło osady 
Janovice, łąkami nad Bolkovem skąd otwierają się przed jeźdźcami piękne 
widoki. W bezpośrednim sąsiedztwie popularnej restauracji Hoffmannova 
bouda trail przecina szosę z Czarnego Dołu do uzdrowiska Janské Lázně, 
by dalej biec już w trzeciej strefie parku narodowego. Wiedzie Drogą Lobko-
witzową po zboczu Černej hory koło Zrcadlovych bud a dalej po drodze le-
śnej nad stromą doliną Železný důl na przełęcz przy Kolińskiej budzie. Stąd 
konie schodzą po mało używanej drodze do Javořího dołu i koło Valšovek 
do Wielkiej Upy. Przez Prostřední Výsluní dostaną się na stromą drogę do 
Janovych bud, by potem zejść do Spálenego Młynu w Małej Upie. Piękny 
zalesiony odcinek trasy wiedzie później ku skrzyżowaniu dróg na Cestniku. 
Przez Horní Lysečiny z gościńcem Lysečinská bouda przejdą do Horních 
Albeřic. Po Starej drodze celnej jeźdźcy dojadą na grzbiet z przejściem gra-
nicznym do Polski. Tutaj muszą się zdecydować, czy jechać dalej na północ 
– polska część trasy zostanie dokończona w tym roku, albo zostaną w Cze-
chach i pojadą po niebieskiej regionalnej trasie jeździeckiej prowadzącej 
z Hornich Albeřic zboczami Rýchor po Suchej drodze do Marszowa Gór-
nego, w którym po przekroczeniu szosy wspina się na Reissovy domky. Po 
warstwicy trasa wiedzie ku gościńcowi Modrokamenná bouda w uzdrowisku 
Janské Lázně gdzie za Ludvíkovą budą koło Hoffmannových bud łączy się 
z czerwoną trasą pacierzową. 

Regulamin trasy stanowi zasady, których muszą przestrzegać jeźdźcy 
poruszający się na koniach po górach. Mogą poruszać się tylko w małych 
grupach, nie mogą stwarzać zagrożeń dla pozostałych turystów, nie mogą 
opuszczać wyznaczonych tras. W trudnym terenie górskim konie porusza-
ją się przeważnie stępa. Jeszcze w tym roku na trasie pojawią się miejsca 
umożliwiające uwiązanie koni i miejsca odpoczynkowe dla jeźdźców jak 
również kierunkowskazy z odległościami, które i pozostałym turystom po-
mogą w orientowaniu się w terenie.
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MALÁ ÚPA

WOKÓŁ DOLINY LVÍ DŮL
Szczególnie piękny trail znajduje się w Małej Upie skąd 
zaprowadzi chętnych do miejsc, w jakich najprawdo-
podobniej jeszcze nie byliście. Najlepiej jest zacząć  

w Spalonym Młynie z wystarczająco pojemnym parkingiem, gdzie można 
ewentualnie zostawić samochód. Pierwsze kroki poprowadzą Państwa stro-
mo pod górę wzdłuż rzeki Mała Upa po głównej szosie, z której odgałęzia się 
w lewo most na Pěnkavčą drogę z wygodną trasą spacerową do peca. My 
jednak musimy przejść przez rzekę drugim mostem. Tuż za nim stoi plansza 
informacyjna z czterojęzycznym tekstem opisującym dolinę Lwi dół o dłu-
gości siedmiu kilometrów. Z miejscem leżącym przy ujściu niezamieszkałej 
doliny związana jest pewna historia. Po starym moście drewnianym wjechał 
tutaj trabantem na początku lat siedemdziesiątych gość z Niemiec. W nocy 
miało miejsce oberwanie chmur a powstała fala powodziowa terwała most. 
Nieszczęśliwy turysta przyszedł się spytać na termin naprawy mostu – ale 
na Dyrekcji Lasów dowiedział się, że jest to kwestia paru lat. Wrócił więc do 
domu bez samochodu,ale wkrótce wrócił i zorganizował oswobodzenie swe-
go pojezdu przy pomicy wielkiego dźwigu – przecież na nowego trabanta w 
socjalistycznej gospodarce by musiał czekać równie długo jak na nowy most 
do Lwiej Doliny. Równe miejsce za rzeką przypomina również smutniejszą 
historię. W czasie II wojny światowej wysbudowano tutaj mały obóz jeńców 
wojennych: najpierw dla jeńców wojennych z Francji a później ze Związku Ra-
dzieckiego. Francuzi budowali drogi górskie do zwożenia drewna - do ozna-
czonej drogi francuskiej wkrótce Państwo dotrzecie. Młody świerkowy las po 
obu stronach Jeleniego Potoku na całej jednej trzeciej jego długości przypo-
mina ciężką pracę jeńców rosyjskich. W lutym 1942 roku naziści wprowadzili 
w majątku „nieprawomyślnego“ Jaromira Czernin-Morzina zarząd przymuso-
wy. Hrabia skończył w więzieniu domowym w Gratzu w Austrii podczas kiedy 
urzędnik rzeszy Alexander Schmook w jego karkonoskich lasach prowadził 
gospodarkę rabunkową. Wówczas radzieccy jeńcy wojenni wycięli łatwo do-
stępne stare świerki w dolnej części Lwiej Doliny w dosięgu drogi. 

Droga biskupa Doubravy
Po dwóch kilometrech przy nie działającym urządzeniu mierzącym poziom 
wody należy z leśnej drogi skręcić w prawo na mało widoczną ścieżkę ozna-

czoną obrazkiem biskupa Josefa Doubravy z Hradca Králové, który przed stu 
laty w biskupiej sutannie wędrował po szczytach Karkonoszy. Hrabina Aloisie 
Czernin-Morzinová była osobą bardzo bogobojną; zapłaciła np. budowę ko-
ścioła we Vrchlabi i w Marszowie a z przedstawicielami kościoła utrzymywała 
dobre stosunki. Jeden ze swych ostatnich projektów przypisała akurat bisku-
powi Doubravie. Ale droga, po której teraz pójdziecie powstała dużo wcze-
śniej przed tym niż Josef Doubrava zasiadł na stolcu biskupim w 1903 roku. 
Pierwotnie droga ta nazywała się Przednią Lwią Drogą a początek młodszej 
Drogi Biskupiej był dopiero przy chacie myśliwskiej Jana, do której wkrótce 
dojdziemy. Dopiero współcześni leśnicy obie drogi podciągnęli pod jedną 
nazwę. Młodym „wojennym” lasem dojdzie się do pierwszej poręby, z której 
otwiera się widok na przeciwległą górę Rennerową z potężnym rumowiskiem 
i karłowatym lasem. Podczas remontu generalnego Drogi Biskupiej w latach 
2000 - 2001 opowiadałem robotnikom drogowym o założeniu drogi przez 
hrabinę Aloisię w 1885 roku, o niebezpiecznym zwożeniu drzewa na rogatych 
saniach i o zmianie nazwy.Potem kamieniarz Vladimir w ciągu sześciu godzin 
na wysokości 710 m wyciosał w bocznym kamieniu ścianki oporowej symbol 
przypominający historię powstania drogi. Jeżeli będziecie o tym pamiętali 
na pewno wyrytej daty nie ominiecie. Miejsce z pięknym widokiem górnej 
części Lwiego Dołu ze Śnieżką otworzy się przed Państwem dopiero na Du-
żym Wiatrołomie, gdzie Drogę Biskupią przecięła w 1981 roku droga leśna. 
Na przeciwległej górze Koule są dobrze widoczne ślady huraganu Kyrril ze 
stycznia 2007 roku i klęski korników. Znowu ubył duży kawał najstarszego 
lasu świerkowego w Karkonoszach. Jeszcze gorszy widok otworzył się z tego 
miejsca przed komisją urzędników z królewskich i cesarskich kopalń w Kut-
nej Horze i rajców miasta Trutnova. Komisja ta zawitała tutaj dokładnie przed 
czterystu latami, dokładnie 16 września 1609 roku. Inspekcja oceniała stan 
lasów Karkonoszy wschodnich po czterdziestu latach wyrębu dla potrzeb 
kutnohorskich kopalń srebra. Tydzień później urzędnik napisał po czesku  
w protokole końcowym: „Między szczytami Přední i Zadní Rosen czyli ( mię-
dzy Jelení a Růžovą horą z Koulí) nad Małą Upą na górze po lewej stronie 
także ku północy są też niektóre doliny, z których jedna nazywa się Srebrny 
lew... W tych dolinach też klausy (zapory) były, ale już nie są używane bo-
wiem drzewo wszelkie wycięte już zostało. Na końcu tego lasu przyszliśmy 
znowu na jedną małą porębę, gdzie budka jest postawiona, w której bydła 
wołów, krów dojnych stało 24 a 9 jałowic, 4 kozy do tego, jak sami ci, co tu 
mieszkają nam oznajmili, że bydło się tu choduje i na przesiekach i porębach 
oraz w lasach Jego Miłości Cesarskiej wypasa”. Autor nie tylko dobrze oddał 
zły stan po raz pierwszy wyciętej puszczy, ale i początek kolonizacji regionu 
przez drwali z Alp w okolicach Małej i Wielkiej Upy. W zapisie pojawiają się 
również najstarsze nazwy miejscowe Karkonoszy – wielu z nich się już dzisiaj 
nie używa, ale przed Państwem otwarte „oužlabí stříbný Lev”, czyli Lví důl 
do nich należy. Ten słowny zabytek przypomina dawne górnicze tradycje do 
dzisiejszego dnia opustoszałego miasta. 

Po stu metrach w kierunku Śnieżki trzeba skręcić z dróżki w prawo na błot-
nistą ścieżkę a tuż przed graniczną tablicą II strefy parku narodowego znowu 
w prawo na wąską trawiastą dróżkę. Wyłącznie takie dróżki były w całym Lwim 
Dole kiedy się do niego wybrałem w 1973 roku. Na następnym skrzyżowaniu 
należy skręcić w lewo w kierunku dużej łysiny. Przy wszystkich wiatrołomach 
w ciągu ostatnich dwudziestu lat padały tutaj świerki tak często i gęsto, że łysi-
na wiatrołomu posunęła się głęboko wgłąb doliny. Dawniej schowana w lesie 
chata myśliwska Jana - według opowieści drwala Josefa Mohorna wynieśli ją 
tutaj i w ciągu sześciu dni zmontowali drwale w 1936 roku – obecnie sterczy 
pośrodku tego spustoszonego krajobrazu. Po lewej stronie prowizorycznie 
naprawionej dróżki widoczne są tyczki mierzące wysokość pokrywy śnieżnej 
i ogródek z przyrządami rejestrującymi klimat z danymi z gleby włącznie. Tylko 
kawałek niżej na kolejnej drodze do zwożenia drzewa należy skręcić w lewo. 
Ta droga przykryła w latach osiemdziesiątych początek pierwotnej Drogi Bu-
skupiej. Ale trzeba uważać, by po kolejnych trzystu metrach nie minąćodga-
łęzienie w prawo na mały mostek drewniany. Tędy się dostaniecie Państwo 
na najpiękniejszy odcinek Drogi Biskupa Doubravy. Odcinek biegnący przez 
dwa głębokie jary widoczny na starej fotografii na str. 2 należy do najbardziej 
malowniczych zakątków dzisiejszego trailu. Już zupełnie zanikłą część dro-
gi odnowiliśmy wraz z wybudowaniem dwóch nowych mostów w 2004 roku 
a potężny tegoroczny wykrot przypomina jak bardzo niestabilnym miejscem 

droga wiedzie. Miejscami otwiera się widok na Pomezni Boudy. Droga zapro-
wadzi nas do leśnej drogi wiodącej do schroniska Jelenka. Nie musi się iść 
po asfalcie. Można po dwudziestu metrach skręcić w prawo na oznaczoną 
ścieżkę biegnącą ku Sowiej Przełęczy a stąd dopiero dojść do Jelenky. 

Traverz
Odpocząwszy w schronisku Jelenka założonym przez Jaromíra Czernin-Mo-
rzina w roku 1936 można dojść po stu metrach do równego miejsca z ławecz-
ką i kamiennym obeliskiem źródła Emmina. Z przodu leży kamień z celowo 
ociosanym, ale pomimo tego wprawdzie z trudem, ale czytelnym jeszcze nie-
mieckim napisem Emmaquelle. To tuż po 1945 roku tzw. „patrioci” zacierali 
ślady naszych poprzedników. I z tego też powodu po roku 2000 umieściliśmy 
na obelisku odlane płyty metalowe przypominające przedwcześnie zmarłą  
w 1905 roku hrabinę Emmy Czerninową. Na płytach jest też połączony herb 
Czernin-Morzinów. Nazwa źródła jest z jednej strony napisana po czesku 
a z drugiej po niemiecku (więcej VV 16/2000). Źródełko wywiera spod plat-
formy, na krawędzi której robotnik drogowy Michal wbrukował znaleziony słu-
pek graniczny z XVIII wieku nr 143. Podczas kiedy wiekszość turystów wspina 
się drogą biegnącą po grzbiecie na Czarną Kopę my skręcimy w lewo na żółty 
nieuporządkowany szlak – dawniej tylko myśliwską ścieżkę – zwany Traverz. 
Poprowadzi nas przez cały końcowy odcinek Lwiego Dołu, szczyt Śnieżki 
pozostanie nad naszymi głowami. Po drodze napotkamy dywany wrzosu, ko-
lorowe porosty brusznic, jagód i łochyni. Jeżeli zachowamy spokój i bystrze 
będziemy obserwować otoczenie możemy ujrzeć i jelenie w zaroślach koso-
drzewiny. Jest ich tutaj więcej niż sobie turyści mogą wyobrazić. Na pierwszej 
równinie nad granicą lasu został umieszczony w 2001 roku przy drodze po-
mniczek dwudziestu trzech niemieckich żołnierzy, którzy zginęli w katastro-
fie samolotu szpitalnego w lutym 1945 roku. W centrum informacyjnym na 
Przełęczy Okraj są eksponowane fragmenty Junkersa JU-52 wraz z innymi 
przedmiotami i dokumentami (więcej VV 14 /1999, 28/2007). Ładnym miej-
scem jest Sluneční údolí z resztkami byłych łąk. W już wspomnianym rapor-
cie z 1609 roku pisało się: „Z wyjątkiem tego najwyższego szczytu zwanego 
Šnekoppen, na którym jak wieść niesie, duch Rybenczalem zwany, ma swój 
przybytek, jakkolwiek i tam siano i trawy się robią” . Od Śnieżki do Lwiego 
dolu wysuwa się Prostřední hora. Zanim przejdziemy grzebiet warto przyj-
rzeć się nad Jelenim Potokiem najstarszemu znanemu lasowi świerkowemu 
w Karkonoszach. Tutaj w 2007 roku Martin Janda podczas badań dendrolo-
gicznych przypadkowo trafik na świerk mający 322 lat. Być może niektóre tu-
tejsze drzewa pamiętają wspomnianą kutnohorską komisję, która ze smutkem 
konstatowała: „na samych szczytach trochę lasów zostało, które ku wodzie 
niesposób było dostarczyć“. Dzisiaj miniemy zatłoczony szczyt Śnieżki: Tra-
verz wiedzie przez gęste zarośla kosodrzewiny, by pod kolejką linową spotkać 
się z drogą na Růžohorky. Wbrew trailowym manierom musimy przejść tury-
styczną drogą leśną aż dwieście metrów za Portášky. Dopiero tutaj musimy 
skręcić w lewo na nieoznaczoną drogę leśną do zwożenia drzewa biegnącą 
pod łąkami Sagasserovych bud, na których pasie się odporne wysokogórskie 
bydło szkockie. Bezpośrednio pod budką dolnej stacji wyciągu narciarskiego 
trail wiedzie dalej wąską ścieżką do ostatniego pięknego miejsca wyprawy. 
I to zejście do Potoku Messnera jest na mapie czytelne. 

Doliną Messnera
Zapomniany zakątek Małej Upy był przez wiele lat niedostępny, bowiem po-
wodzie zniszczyły cztery mosty i zerwały całe fragmenty drogi pracowników 
leśnych wybudowanej przez hrabinę Aloisii w 1889 roku. Po odnowie w latach 
1997 – 1999 wiedzie wąską doliną wzdłuż kaskad potoka znowu wygodna 
droga. W jednym miejscu zostawili robotnicy drogowi Havran i Jahoda leżący 
wielki kawał wyrwanej skały. Tutaj na drugim miejscu potoku widoczne są 
dwa okrągłe płaskie koła o promieniu dwunastu metrów. To są bazy mielerzy 
wraz z zachowaną wartswą węgla drzewnego. Z czasów wędrówki inspekcji 
kutnohorskiej zachowało się ich w dolinie Messnerovy dół najmniej dziewięć. 
Robotnicy drogowi wykorzystali równe miejsca do rozbicia indiańskich wi-
gwamów o czym świadczą resztki rozpadających się tycz6ek. Mniej więcej 
ośmiogodzinną wędrówkę zakończymy znowu przy ujściu Lwiego dołu.

SZLAK BAJKOWY
Jak Liczyrzepa duch Karkonoszy zaprzyjaźnił się z ludźmi
Kiedyś bardzo bardzo dawno gonił Liczyrzepa kłusownika, który w jego 
królestwie kładł wnyki na zające. A ponieważ wtedy jeszcze nart nie było 
pozostawił po swych ogromnych buciorach władca gór w całych Karko-
noszach porządne ślady jak na szczytach tak i w dolinach. Od tego czasu 
musi się w Karkonoszach wspinać pod górę i schodzić w dół po drogach 
i chodnikach częściej brukowanych kamieniami niż wyścielonych miękkim 
mechem.
Liczyrzepa jest bardzo z tego powodu kontent: „przynajmniej nikomu do 
mego królestwa nie będzie się chciało chodzić.” Do dzisiejszego dnia 
ma tam gdzieś w skałach wysoko nad lasami swoją posiadłość. Jest to 
gospodarstwo z prawdziwego zdarzenia. W stajni trzyma konie z białymi 
iczarnymi grzywami. Białogrzywe są wietrzne a czarnogrzywe rozwożą po 
niebie pierzyny chmur ciężarne deszczem. Ale to jeszcze nic, ma jeszcze 
ognistego ogiera wożącego na grzbiecie burzę. Kiedy ten ogier wykrzesa 
kopytem iskrę ze skały całe niebo przetnie błyskawica jakby je ktoś mie-
czem rozciął na pół. W sieni u Liczyrzepy stoi wielka szafa, w której trzyma 
w szufladach pogodę tak jak kupiec kasze i krupy. Ma tam większe i mniej-
sze krople deszczu, płatki śniegu i jeszcze dużo innych nieprzyjemnych 
zjawisk atmosferycznych, którymi szczodrze obdarza świat, kiedy się roz-
gniewa. Na dachu ma koguta nawoływacza, który codziennie rano pieje 
budząc śpiochów i przywołując na niebo słoneczko. W taki sposób Liczy-
rzepa żyje tam sobie jako udzielny władca Karkonoszy. I jako sprawiedliwy 
ojciec opiekuje się ptakami i zwierzętami czworonożnymi i wielonożnymi. 
I tylko nad dwunożnymi kiedyś kręcił głową z niedowierzaniem, kiedy mu 
z siekierami i piłami wtargnęli do rewiru...

Bajkę pisarki Marii Kubátovej możecie sobie z dziećmi doczytać w lesie na 
Krowiej Górze w Małej Upie. Zuzana Semerádová przy wsparciu promocyj-
nym centrum informacyjnego w Małej Upie przygotowała dla rodziców z naj-
mniejszymi gośćmi Karkonoszy Szlak Bajkowy o długości 17 kilometrów. 
Cały szlak biegnie po wygodnych drogach dostępnych zarówno dla pieszych 

8 9



PEC POD ŚNIEŻKĄ

Na rozległych łąkach górskich Růžowego dolu 
stały trzy chałupy rodziny Johanna i Kathariny 
Bönschów. Hrabina Aloisie Czernin-Morzinová 
wszystkie je w roku 1890 kupiła za siedem ty-
sięcy złotych. Dwie chałupy zburzyła a w trzeciej 
urządziła gajówkę. Jako do każdego urzędu i tutaj 
doprowadziła telefon. Peryferyjne łąki kazała zale-
śić. Małe drzewka w rzędach są dobrze widoczne 
na fotografii. Na zdjęciu widoczne jest również ka-
mieniami wybrukowane koryto Růžowego potoku 
- praca kamieniarzy z lat 1905 – 1908. Dzisiaj moż-
na się jej przyjrzeć z krzesełkowej kolejki linowej, 
jeżdżącej tędy już sześćdziesiąt lat. 

DOLINĄ RŮŽOVÝ DŮL NA ŚNIEŻKĘ
Najczęściej odwiedzaną karkonoską doliną jest Růžo-
vý důl w Pecu pod Śnieżką. Jest to dolina ukształto-
wana podobnie jak i pozostałe przez lodowiec górski. 

Jednakże większość gości przejeżdża przez nią kolejką linową zmierzającą 
na Śnieżkę. Piesi goście tędy przechodzą tylko do bardziej znanej doliny 
Obří důl. Tylko nieliczni wspinają się po zielonym szlaku turystycznym na 
Růžohorky znajdujące się w połowie drogi na najwyższy szczyt w Cze-
chach. Zapraszamy Państwa na inny zapomniany szlak prowadzący do 
tego samego celu. Chodzą tędy tylko myśliwi i tubylcy na grzyby o ile nie 
odradzi ich strome zbocze. Jeżeli nie przeraża Państwa wysiłek zapraszamy 
do wędrówki doliną Růžový důl. Z Peca udamy się po pełnej ruchu drodze 
niemalże do dolnej stacji kolejki linowej, ale na ostatnim zakręcie z odno-
gą ku budzie Mama przejdziemy przez szeroki most drewniany i skręcimy  
w prawo na ścieżkę biegnącą równolegle z drewnianymi słupami trakcji 
elektrycznej i wybrukowanym korytem potoku. Solidną pracę poskramiają-
cą dziki potok wykonali przed stu laty razem z miejscowymi mężczyznami 
kamieniarze z południowej Tyrolii a także Czesi z głębi kraju, Polacy, Wę-
grzy, Chorwaci, Słowińcy, Słowacy i Serbowie z innych części monarchii 
austro-węgierskiej. Pracowali z nimi również Włosi z Wenecji, z Toskanii, 
Kalabrii i Abruzzji. Takiej wieży Babel Karkonosze jeszcze nigdy nie zaży-
ły. Robotnicy mieszkali we wszystkich chałupach Różowego Dołu i indziej. 
Prace nad regulacją rzeki Upy i bystrzyn po katastrofalnej powodzi w roku 
1897 finansowało państwo. Dróżka zaprowadzi Was na brzeg łąki. Dalej 
należy iść prosto wzdłuż wybrukowanego kamieniami koryta dopływu Różo-
wego Potoku aż do mostka przy byłej gajówce. Pierwszym gajowym był tutaj 
osobliwy Stefan Dix, późniejszy kronikarz miejscowości Pec. Po 1955 roku 
na tym odludziu długo mieszkał z liczną rodziną piekarz i robotnik leśny Če-
stmír Kozák, znany szeroko daleko gracz w mariasza jak również zdradzony 
kłusownik. „Po wystrzale zwinął się jak omlet panie sędzio” : przyznał się  
w procesie kłusownik. Teraz jest tutaj gospodarzem wąsaty człowiek niewy-
sokiego wzrostu, o którym tylko nieliczni wiemy, że się kiedyś zachował jako 
bohater. Jak go wszyscy nazywamy zdradza czerwona tabliczka umieszczo-
na na szczycie chałupy. Idąc pod górę mijamy kamienie poskładane w wały 
i równe miejsca, na byłych łąkach rośnie mizerny las świerkowy. Szlak, czyli 
trail prowadzi dalej po ścieżce ku mostkowi, by pod wielkim rumowiskiem 
połączyć się z historyczną ścieżką myśliwską. Tutaj należy skręcić w prawo 
na łagodnie wznoszącą się dróżkę kopiującą warstewnice zmierzającą do 
środka Różowego dołu. Na dróżce zwanej „šoulák” nie zadyszał się nawet 

starszy myśliwy będąc stale gotowym do celnego strzału. Za pierwszym 
parowem otwiera się ładny widok centrum miasta z charakterystyczną syl-
wetką hotelu Horizont. Po chwili obok kamieni poskładanych w wały agrarne 
i tarasy dochodzi sią do innego ciekawego miejsca. 

Rozległa stara łąka założona na stromym zboczu Różowej góry w 1686 
roku widoczna jest na starej fotografii na 2 stronie. Pierwszym znanym wła-
ścicielem a być może i budowniczym dużej letniej budy o dziwnej nazwie 
Krellbaude był przed 1840 rokiem Ignaz Kneifel, pradziadek szanownego 
przyjaciela Veselego vyletu Friedricha Kneifela z Janovych bud. Dróżka bie-
gnie obok dobrze widocznych fundamentów, wyraźne zagłębienie zdradza 
były zbiornik na gnojówkę pod oborą. Grupka świerków rośnie na ruinach 
komina. Kamienna ściana podtrzymywała tylne wejście na strych. Drewnia-
ny dom zrębowy nie zaniknął po roku 1945 w konsekwencji braku zaintere-
sowania ze strony nowych osadników jako wiele podobnych obiektów, ale 
już na długo wcześniej go przeniesiono gdzie indziej. Prosty dom w 1920 
roku rozebrali ostatni właścicieleKrellbaude Ignaz i Stefan Braunowie i po-
numerowane belki przenieśli i wykorzystali do przebudowy ich chałupy nr 
40 na Pěnkavčím Vrchu, gdzie stoi do dnia dzisiejszego. Za resztkami budy 
dróżka wiedzie ku 12 słupowi kolejki linowej na Różową Górę. Dalszy ciąg 
trailu znajduje się wyżej przy drewnianym mostku. Następne metry prowa-
dzą prastarym ponad dwustuletnim lasem. Różowy dół został głęboko pod 
nami a przed nami otworzy się piękny widok doliny i szczytów wokół Peca. 
Wokół leży poddane obróbce drzewo podobnie jak i nie poddane obróbce. 
Leży tutaj od czasu klęsk żywiołowych w postaci wichur i korników. Stąd 
nie ma go jak przybliżyć ku drogom, które by umożliwiły jego wydobycie 
i obróbkę. Po wielkiej wichurze w październiku 1930 roku drwale z Podkar-
packiej Rusi wybudowali tutaj następnego lata najdłuższy ślizg drewniany, 
po którym spuszczali klocki na łąkę przy dzisiejszym Muzeum Ekologicz-
nym. Dopiero tutaj na górze potrafi sobie człowiek wyobrazić jak szybko 
musiały klocki drzewa się zsuwać. Według zapisu gajowego Dixa trwało to 
dokładnie 56 sekund. Nic więc dziwnego, że 2 października 1931 roku sa-
mowolnie zsuwające się kloce zabiły drwala z podkarpacia, który na dole 
naprawiał uszkodzony ślizg. Trail dalej wiedzie wprost na łąki przy Růžohor-
kach, ale łąki są obecnie opłocone z uwagi na wypas bydła. Krowy wróciły 
tutaj na wysokość 1250 m n.p.m. po długich pięćdziesięciu latach przerwy. 
Dlatego po dolnej dróżce należy dojść do wąskiego drewnianego pomostu 
i dojść do zielonego szlaku turystycznego. Na Růžohorkach czynne są dwie 
restauracje również z miejscami pod gołym niebem. Na szczyt Śnieżki moż-
na stąd dojść raźnym krokem po znanym żółtym szlaku w ciągu godziny.

PENSJONAT PERMONIK GŁÓWNIE
DLA MAŁYCH GOŚCI
Młoda rodzina Semerádów przed ośmioma laty zdecydowała się zmienić swój 
styl życia i przeprowadziła się z miasta do spokojného środowiska gór, lasów, 
łąk i chalup w Małej Upie. Obecnie sami mają troje dzieci i z własnego do-
świadczenia wiedzą jak bardzo odmienny jest pobyt w górach zdziećmi niż tyl-
ko z dorosłymi. Rozumiejąc potrženy rodziców i dzieci przekształcili pensjonat 
Permonik w miejsce stworzone dla pobytów młodych rodzin lub tylko matek 
z dziećmi. Duży dom umożliwił im wybudować dużą salę gier, salę gimna-
styczną ze ścianą do wspinania, basen z masażem, saunę itp. Takie zaplecze 
umożliwia przygotowanie bogatego programu. Współpracują z panią Barbarą, 
która przygotowuje dla dzieci wszelkiego rodzaju konkursy i zawody. W ma-
łej pracowni plastycznej mogą tworzyć kolaże, navlekać korale, zapoznać się 
z terakotą i farbami. Ale najwięcej atrakcji czeka na nich na zewnątrz w otwar-
tej przyrodzie. Wybiorą się na wycieczkę do Doliny Karkonosza, gdzie będą 
musiały spełniać określone zadania a na koniec znajdą skarb. Kiedy indziej 
poznają szlak bajkowy i zwierzęta żyjące na wsi. Wokół pasą się dziesiątki 
owiec i kóz. Na łące koło pensjonatu powstanie nowa owczarnia. Hodowca 
Honza dowozi z Marszowa znakomity domowy ser kozi. Wokół domu są roz-
mieszczone ogromne zabawki drewniane oraz piaskownica ze zjeżdżalnią.  
W zimie czekają na dzieci sanki, budowanie igloo lub labiryntu a dzieci od 
trzech lat mogą uczęszczać na kurs jazdy na nartach. Przy pensjonacie jest 
mały wyciąg dla dzieci a nieopodal publiczny wyciąg dla rodziców. Podczas 
kiedy dziećmi się ktoś zajmuje matki mogą raz w tygodniu skorzystać z oferty 
różnych masaży, kosmetyczki lub pedokury. Nie tylko dla ojców jest przy jadal-
ni z otwartym ogniem czynny od 10:00 przed południem do godzin mocných 
bar, biliard, telewizja satelitarna oraz mnóstwo bajek jako program zastępczy  
w razie złej pogody. Suterén skrywa dużą piwnicę z bogatą kolekcją win mo-
rawskich i z całego świata, podaje się tu piwo Pilsner i Krakonosz oraz lemo-
niada Kofola. Pokoje są ozdobione motywami z różnych bajek – nie mają nu-
merów. Dzieci od razu wiedzą, że mieszkają u Rumcajsa albo u Krecika. Od 
tegorocznej zimy wszystkie pokoje już będą miały własne łazienki. Do pensjo-
natu Permonik należy również sąsiedni mniejszy obiekt Ťapka z dziesięcioma 
pokojami – idealne miejsce noclegowe dla grup i większych rodzin. Podobnie 
jak w Permoniku jest tutaj pokój gier i zabaw, świetlica, mały bar, jadalnia i in-
ternetowe podłączenie Wi-Fi. Trochę dalej goście mogą sobie wynająć całą 
drewnianą chałupę Přadlenka z kuchnią. I stąd mogą dzieci brać udział w pro-
gramach w Permoniku. Noclegi w pensjonacie Permonik i schronisku Ťapka 
są z pełnym wyżywieniem z wyborem z dwóch dań tradycyjnej kuchni czeskiej 
przystosowanej do wieku stołowników. 

Pensjonat Permoník - Dolní Malá Úpa nr 115, Kod Poczt. 542 27; wła-
ściciele Zuzana, Pavel, Terezka, Lukášek i Zuzanka Semerádowie, tel.: 
00420 603 264 422, e-mail: info@permonik.eu, znajomość języka angiel-
skiego, polskiego i niemieckiego. www.permonik.eu

i rodziców z dziećmi w wózkach jak i dla rowerzystów. Sama Zuzana po szlaku 
wozi najmłodszą córkę Zuzankę w specjalnej przyczepce za rowerem grskim. 
Na dziesięciu miejscach z pięknymi widokami przyrody górskiej są rozmiesz-
czone przystanki z bajkowymi domkami na kurzej nóżce, gdzie są umieszczo-
ne krótkie bajki w czeskiej, niemieckiej, polskiej i angielskiej wersji językowej 
znanej autorki dobranocek o Liczyrzepie i Trautenberku. Rozmieszczone są 
tu również ławeczki dla dzieci i rodziców, huśtawki, sprzęt do ćwiczeń oraz 
wyrzeźbione figurki przypominające postaci z konkretnych bajek. Na przykład 
przy śluzie w dolinie Eliščino údolí stoi Wodnik z bajki „Skąd się wzięło w gó-
rach rzemiosło wodnika”, na Rennerovych budach jest wyrzeźbiona zimowa 
czapka z bajki „O pięknie wiosny i czepcu wapienniku”. Figurki na huśtawce 
przy Przełęczy Okraj pomagają dzieciom wyobrazić sobie postaci z bajki „O 
szkiełkarzu i laleczce rzepnej”. W przypadku cytowanej bajki o Karkonoszu 
dzieci mogą usiąść na ławeczce obok naszego władcy gór. Szlak bajkowy 
oferuje kilka tras – wejść na niego można gdziekolwiek. Najłatwiejszy okrężny 
odcienk o długości trzech i pół kilometra prowadzi od kościoła około Krowiej 
Góry. Jest to odcinek z szóstą i siódmą bajką. Pięciokilometrowy okrężny od-
cinek wiedzie nad Rennerovymi budami na Pacestnik na wysokości 1100 m 
n.p.m. z powrotem przez Cestník. Obejduje bajkę trzecią, piątą, ósmą i dzie-
wiątą. Kolejna trasa łączy Przełęcz Okraj ze Spalonym Młynem inna prowadzi 
do doliny Eliščino údolí. Zanim wyruszy się z dziećmi na poszukiwanie ba-
jek warto odwiedzić centrum informacyjne w Małej Upie – Pomezní Boudy, 
gdzie można nabyć mapę bajkową z zaznaczonymi przystankami i możliwymi 
wariantami tras. Nie można również zapomnieć zabrać karty z miejscem do 
zaznaczenia wszystkich dziesięciu bajek. Na każdym przystanku jest wyrzeź-
biony znak, który przy pomocy ołówka można skopiować na papier. Wypeł-
nione arkusze dzieci pokażą w centrum informacyjnym za co dostaną na pa-
miątkę drewniany grosz małoupski. Więcej informacji znaleźć można na stro-
nach internetowych www.pohadkoveudoli.cz lub w centrum informacyjnym, w 
którym mieści się stała ekspozycja o historii Małej Upy. Poza tym znajduje się 
tutaj kantor, fax i internet publiczny, bezpłatne podłączenie Wi-Fi, możliwość 
kopiowania biało-czarnego i kolorowego, informacje o noclegach, rezerwa-
cja noclegów w Małej Upie, ale i w Pradze, sprzedaż map, książek, pamiątek 
i słodyczy. Można sobie tu zamówić instruktora jazdy na nartach, taksówkę, 
zarezerwować skibus dla większej grupy, można skorzystać na miejscu z roz-
kładów jazdy i dla polskiej strony Karkonoszy wschodnich. Latem jest tu wy-
stawa modeli i graficznych projektów wieży widokowych studentów z atelier 
Karla Fořtla z wydziału architektury Poltechniki Praskiej i kopii historycznych 
widokówek Małej Upy. 

Centrum Informacyjne Malá Úpa, Pomezní Boudy, Kod Poczt. 542 27, 
tel.: 00420 499 891 112, e-mail: info@malaupa.cz, czynne jest codziennie 
latem od 9:00 do 17:00, w piątki i w soboty do 19:30; zimą już od 8:00. 
Znajomość języka niemieckiego.

www.info.malaupa.cz
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Kościół w Wielkiej Upie   Gospoda Jelenie Łąki Osada Duże Budy Tippelta

Pecká samota, 1900 Lidická bouda, 1935 Hotel Horizont, 1979 Česká poštovna, 2008

CELE TURYSTYCZNE W DOLINIE RZEKI UPY
Ratusz miasta górskiego Pec pod Śnieżką przygotował projekt czesko-polski w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zamierzony na turystycz-
ne atrakce doliny rzeki Upy. Zespół realizatorski Veselego výletu wygrał konkurs 
z ofertą oznaczenia atrakcyjnych celów turystycznych i wytyczenia tras do nich 
prowadzących. Na jedenastu skrzyżowaniach tras turystycznych umieszczone 
zostaną wysokie drewniane słupy impregnowane czerwonym olejem roślinnym 
z emaliowymi kierunkowskazami wskazującymi drogę ku czterdziestu jeden atrak-
cyjnym celom turystycznym. Nie mają ambicji zastąpienia szlaków turystycznych 
– są dodatkową ofertą i zachętą do bliższego zapoznania się z tym zakątkiem 
Karkonoszy wschodnich. Centrum Informacji Veselý výlet wybrało spośród licz-
nych atrakcji doliny rzeki Upy obiekty o wysokiej wartości kulturowej, historycznej 
i krajobrazowej. Barwnymi emaliowanymi tabliczkami zostało oznaczonych dwa-
dzieścia pięć obiektów w Pecu pod Śnieżką i Wielkiej Upie, dziesięć w obrębie 
Marszowa Górnego a sześć w Małej Upie. Zwolennicy aktywnego wypoczyn-
ku mogą w ciągu kilkudniowego pobytu poznać większość z nich. Niektóre już 
prezentowaliśmy w starszych numerach Veselego výletu, pozostałe stopniowo 
przedstawiamy. Cenne cele turystyczne na terenie miasteczka górskiego Pec pod 
Śnieżką oznaczone zostały kierunkowskazami i tabliczkami ciemnoniebieskimi , w 
Wielkiej Upie jasnoniebieskimi, w Marszowie ciemnozielonymi a w Małej Upie ja-
snozielonymi. Dobór kolorów uzasadniony był kolorami herbów zainteresowanych 
miejscowości, które również są wyobrażone na tabliczkach. 

W Pecu wśród najciekawszych celów turystycznych wybrano drewniany zrę-
bowy gościniec Hospoda Na Peci wybudowany w 1793 roku. Ale karczma 
właściciela majątku stała przy głównym skrzyżowaniu już conajmniej od początku 
XVII wieku (VV 29/2008). Pośrodku największego parkingu można zajrzeć do co-
dziennie otwartej kaplicy kamiennej Panny Marii wybudowanej w 1888 roku 
sumptem trzech tutejszych mieszkańców (VV 24/2005). W dolinie Bukové údolí 
naprzeciwko kapliczki widoczna jest zapora sypana na rzece Upie wzmocniona 
kamienną koroną. Powstała w 1904 roku jako ochrona przeciwko powodziom. 
Obecnie została wyczyszczona a po jej koronie prowadzi nowy most udostępnia-
jący przeciwległy brzeg z przygotowywaną nową trasą spacerową zmierzającą ku 
dolinie Obří důl. Tam znajdują się kolejne trzy cele. Wygodna droga urywa się 
przy kapliczce w Obřym dole wybudowanej w 1873 roku. Wewnątrz znajduje się 
ekspozycja informująca o ofiarach lawin ziemnych i powodzi z lipca 1897 roku (VV 
10/1997). Tuż naprzeciwko zakryty gąstwiną samosiejek świerkowych sterczy 
betonowy bunkier wojskowy przypominający ważne wydarzenie historyczne w 
jesieni 1938 roku, kiedy miało miejsce oderwanie Sudetów od Czechosłowacji 
a w konsekwencji tego o siedem lat później do wysiedlenia ludności autochtonicz-
nej nie tylko z Peca (VV 21/2003). Speleolodzy z Alberzyc udostępnili w Obrzym 
dole (w miesiącach wakacyjnych) historyczną kopalnię Kuźnia (Kovárna) po-
wstałą prawdopodobnie już w 1511 roku (VV 23/2004). W połowie drogi Obrzym 
dołem mija się otwartą latem stację pomp wodnych Śnieżki, która w latach 
1912 – 1956 zaopatrywała w wodę przy pomocy turbiny Peltona schroniska na 
szczycie (VV 7/1995). Na Śnieżce latem 2008 roku otwarta została nowoczesna 
Czeska placówka pocztowa będąca kompromisem między skrupulatną ochroną 
przyrody a turystycznym ruchem w granicach parku narodowego (VV 30/2008). 
Obok głównej drogi do doliny Zelený důl stoi w osadzie łąkowej Chaloupky zrekon-
struowana kapliczka kolumnowa z 1834 roku uzupełniona nowoczesną rzeźbą 
pielgrzyma (VV 24/2005). Przy ujściu tej doliny stoi tradycyjny gościniec górski 
Jelení louky z historią sięgającą aż do roku 1731 roku i zachowaną oryginalną 
salą drewnianą z 1925 roku (VV 12/1998). Trasa spacerowa Vlčí jáma wiedzie 
na Vysokim Svahu około ruin kaplicy Wszystkich Świętych z 1890 roku. Na jej 
odnowę został przygotowany unikatowy projekt, który czeka obecnie na zrealizo-

wanie. W osadzie Hnědý Vrch leżącej naprzeciwko wybudowana podczas pierw-
szej wojny światowej kaplica św. Barbary doczekała się już rekonstrukci. Jej sufit 
zdobi duży fresk przedstawiający męczeństwo świętej. W niedalekiej przyszłości 
kaplica zostanie uzupełniona o drewnianą dzwonnicę. Najnowszym celem tury-
stycznym jest najwyższa karkonoska wieża widokowa Hnědý Vrch otwarta 1 
lipca bieżącego roku. W górnej części miasta warta zwiedzenia jest osada Modrý 
Důl założona przy wyrębie puszczy w XVI wieku. W osadzie zachował się obję-
ty ochroną kompleks architektury ludowej (VV 28/2007). Na przełęczy między 
Studniční i Luční horą stoi kapliczka przebudowana w 1927 roku. Już od wielu lat 
mieści w sobie mauzoleum ofiar Karkonoszy z nazwiskami ludzi, którzy zginę-
li podczas wędrówek górskich (VV 11/1998). Stąd to już przysłowiowy krok do 
słynnego schroniska Luční bouda założonego przy Drodze Śląskiej już w 1623 
roku (VV 17/20014).

Wielka Upa ma ciekawe zabytkowe centrum (VV 14/1999) z byłą plebanią, 
szkołą, gościńcem i przede wszystkim z inicjatywy cesarza Józefa II zkárat przed 
220 laty założonym kościołem Najświętszej Trójcy. Na zboczu Světlej hory 
stoi na skalnej ostrodze odnowiony leśny zameczek Aichelburg z 1863 roku 
(VV 15/2000). Dojść do niego można również przez osadę Velké Tippeltovy 
boudy z XVI wieku z objętymi ochroną zabytkami architektury ludowej. Stąd jest 
niedaleko na Vlašské boudy z farmą górską Sosna założoną w 1983 roku. Już 
wprawdzie nie oferuje domowych wyrobów mlecznych, ale zachowana hodowla 
bydła nadal korzystnie odziaływuje na pełne kwiatów wysokogórskie łąki leżące 
na wysokości tysiąca metrów n.p.m. Przeciwległą część Wielkiej Upy tworzy nie-
doceniony kompleks architektury ludowej, wałów agrarnych i tarasów, starych 
drzew i kapliczki z 1885 roku w osadzie Přední Výsluní (VV 30/2008). Na Růžo-
horky i Śnieżkę można wyruszyć z Wielkiej Upy po odnowionej drodze kamiennej 
z 1887 roku w dolinie o niezwykłej nazwie Šraml. Albo można przejść tamtędy ku 
osadzie łąkowej z trzema chałupami i hodowlą szkockiego bydła rogatego z długą 
sierścią na Sagasserovych boudach. Podobny charakter osady łąkowej, która 
zachowała swój pierwotny charakter ma również osada Pěnkavčí Vrch.

Kolejne ciekawostki w dolinie Upy znajdują się w Marszowie Górnym. 
Najstarszym oryginalnym obiektem w Karkonoszach jest renesansowy kościół 
Wniebowzięcia Panny Marii dokończony w 1608 roku. Katedra Wniebowzię-
cia Panny Marii z 1899 roku została wybudowana według projektu znanego ar-
chitekta czeskiego Josefa Schulza. Zamek z 1792 roku był siedzibą Aichelburgów 
i Czerninów. Drewniany obiekt „Oczyszczalnia odpadów komunalnych“ został 
nagrodzony w lipcu 1994 roku nagrodą architektoniczną o wysokim prestiżu. Od-
nowiona kaplica św. Anny z 1752 roku i odnowiona droga krzyżowa z nowocze-
snymi obrazami znajdują się na Starej Horze. Malownicza jest również szesna-
stowieczna osada Honzův Potok. W Alberzycach Górnych na uwagę zasługuje 
akurat dokończony budynek Muzeum Vápenka; w Lyseczynach Górnych jest 
takim obiektem odnowiona kaplica Narodzenia Pańskiego, której całe wnętrze 
pokrywa fresk a na Dlouhý hřeben wróci wkrótce Czerwony Krzyż, który stał przy 
historycznej drodze co najmniej od XVIII wieku.

Mała Upa chlubi się kościołem św. Piotra i Pawła z 1805 roku. Tragiczne wy-
darzenia historyczne lat 1938 i 1945 przypomina urząd celny na Przełęczy Okraj 
(Pomezní Boudy). Historię tego obszaru pomaga zrozumieć ekspozycja Mała 
Upa otwarta w centrum informacji w lecie 2003 roku. Co najmniej od XVIII stule-
cia wzbogaca karkonoską architekturę ludową małoupskie drzwi mansardowe 
zachowane tylko na bardzo nielicznych chałupach. Uwagę nie tylko dzieci może 
przyciągnąć poruszany siłą wody bajkowy Čertův mlýn przy najbogaciej zdobio-
nej chałupie Karkonoszy wschodnich. Bardziej wymagający turyści mogą przejść 
tradycyjną drogę górską biskupa Doubravy wybudowaną w 1885 roku.

NAJWYŻSZA WIEŻA WIDOKOWA W KARKONOSZACH 
Miasto Pec pod Śnieżką wybudowało nad osadą Hnědý Vrch zupełnie nową wieżę widokową. Od 1 lipca udostępniona zostanie publiczności. Wstęp jest bez-
płatny. Stoi przy górnej stacji kolejki linowej Hnědý Vrch. Czynna jest w tych samych godzinach co krzesełkowa kolejka linowa. Kolejka czynna jest od 1 lipca 
do 28 września codziennie. Jeździ o pełnych godzinach od 9:00 do 16:00. Później aż do 1 listopada czynna jest w piątki soboty i niedziele. Na wieżę widokową 
zaprojektowaną przez Ivana Šíra i Michala Rosa prowadzi 138 schodów z pięcioma platformami odpoczynkowymi. Taras widokowy znajduje się na wysokości 
27 metrów. W zimie przygotowaną konstrukcję monterzy zmontowali w przeciągu niecałego miesiąca. Z najwyższej wieży widokowej w Karkonoszach widoczna 
jest cała górna część Doliny Upy. Po lewej stronie widoczne są trzy najwyższe szczyty gór: Śnieżka, Luční hora i Studniční hora. Dobrze są widoczne lodow-
cowe cyrki w dolinie Obří důl. Rozległy masyw Růžovej hory łagodnie spływa ku łąkom Wielkiej Upy. W najbliższym sąsiedztwie panoramę zamykają bliźniacze 
góry: Světlá a Černá hora. 

Od górnej stacji kolejki linowej prowadzą przyjemne trasy spacerowe na Liščí horę lub koło Lesní boudy na Zahrádky i Lučiny. Przejażdżki na rowerach gór-
skich tu zaczynają nawet rodziny z dziećmi – wywiezienie roweru podobnie jak wstęp na wieżę widokową jest bezplatne. Dla innych kolarzy przeznaczona jest 
nowa trudna trasa zjazdowa prowadząca po narciarskiej trasie zjazdowej, przez las i pod trasą kolejki linowej. Na specjalnych rowerach „Downhill MTB” odważni 
rowerzyści pokonują stromą trasę o długości 1575 metrów i różnicy wysokości 313 m. na trasie czeka na nich dziewięć skoków, trzy pomosty przerzucone 
nad mokradłami i wodą. Najtrudniejszy jest odcinek prowadzący po skałach pod trasą kolejki linowej. Trasę zaprojektował mistrz Czech i czołowy uczestnik 
wyścigów pucharu świata zjazdowców na rowerach górskich Adam Vágner. A już w niedzielę 12 lipca odbędzie się tutaj główne wydarzenie sportowe tego roku 
– Mistrzostwa Republiki Czeskiej w Zjeździe na Rowerach Górskich. Trasa dla trenujących zawodników jest czynna przez całe lato w godzinach, kiedy cznna 
jest kolejka linowa. Dla rowerzystów zjazdowców areał narciarski SKI-Pec wprowadził półdzienne i sezonowe bilety letnie. Wybudowanie trasy zjazdowej jest 
kolejnym krokiem prowadzącym do stworzenia centrum treningowego kolarstwa górskiego w Pecu pod Śnieżką.

Nasza pierwsza współpraca z architektem Romanem Kouckým przy bu-
dowie drewnianej oczyszczalni wody w Marszowie Górnym przyniosła 
autorowi najwyżej cenioną krajową nagrodę za architekturę Grand Prix 
Związku Architektów w roku 1994. Jego zespół pracuje obecnie nad 
planem zagospodarowania przestrzennego Peca pod Śnieżką i Mar-
szowa Górnego. Oczekujemy od słynnego architekta dobrego projektu 
racjonalnego zagospodarowania doliny górnej Upy. Galeria Veselý výlet 
w Pecu pod Śnieżką razem z biurem Romana Kauckiego przygotowała 
na ten temat wystawę. Jednocześnie z archiwum Veselego výletu dla po-
trzeb projektu i wystawy udostępnili kolekcję starych fotografii i innych 
materiałów. Zapraszamy w okresie od 9 sierpnia do 1 listopada na wysta-
wę o rozwoju zabudowy obszarów pod Śnieżką.

KOUCKY-ARCH.CZ/  JAK BUDOWAĆ W GÓRACH ...
... a ma się tutaj w ogóle budowć? Wystawa na to pytanie nie da Państwu 
jednoznacznej odpowiedzi, ale rozdział planu zagospodarowania prze-
strzennego jest bardzo obszernym studiem historii budownictwa w dolinie 
Upy. Na wystawie można się dowiedzieć jak się w górach budowało dawniej 
a jak i czym był człowiek motywowany do życia w górach i to w kilku falach, 
które zadecydowały o ewolucji tutejszego budownictwa. 

Wystawa Jak budować w górach...nie ma być jedynie uzasadnieniem pla-
nu zagospodarowania przestrzennego i jego ilustracją. Traktuje o poważ-
nym problemie współczesności o kvestii jakim spodobem i z jakim celem 
kształtować środowisko w Europie środkowej. Na przełomie tysiącleci ludz-
kość bezradnie drepcze w miejscu nie mając pojęcia o kierunkach i celach 
dalszego postępu. Nagle zdobyta wolność przyniosła nam swobodę, ale 
zabrala wspólnego wroga a tym samym proste i wspólne cele. Z różnorod-
nymi poglądami nie potrafimy żyć. Co więcej po raz pierwszy w historii siła 
technologii dała możliwość stopniowej destrukci. Modemy sami siebie defi-
nitywnie zniszczyć. Ten fakt wzbudza różne reakcje od obaw aż po histerię. 
Mamy jak najszybciej przyhamować i starać się błyskawiczny i niekontro-
lowany rozwój jakoś opanować czy też go jeszcze przyspieszyć i jak naj-
szybciej ludzkość posunąć tam, gdzie nie będzie bezpośrednio zagrożona. 

Straciliśmy pewność siebie a w panice przed nieznanym staramy się ukryć 
w pozornie bezpiecznej przeszłości.

Wydaje się, że te pytania z rozwojem życia jednych małych gór euro-
pejskich nie mają dużo wspólnego, ale rzeczywistość jest inna. Ten mały 
specyficzny obszar jakby był modelem bezradności dzisiejszego społe-
czeństwa. Jest tutaj pięknie, jest tutaj piękna przyroda i úyj§ tutaj ludzie. 
Inni ludzie poszukują tu rozrywki i wypoczynku już przeszło sto lat. Nie-
którzy bronią za wszelką cenę drewniaki i pece kaflowe, inni kupują sobie 
najnowsze osiągnięcia techniki i skutery i chcą mieszkać w nowoczesnych 
domach z dużymi oknami. Kto z nich ma rację? Szukanie harmonii między 
tymi dwoma tendencjami jest wspólne dla całego cywilizowanego świata: 
„Jeżeli się poruszasz staraj się nikogo nie potrącić”. Ta podstawowa za-
sada zaczerpnięta z podręcznika o dobrym wychowaniu może okazać się 
praktyczną radą przy rozwiązywaniu wszelkich sporów między ludźmi. Ale 
postępować w myśl powyższej zasady muszą obie strony wszelkich sporów 
we stejnej mierze. 

Plan zagospodarowania przestrzennego eksponowany w galerii Veselý 
výlet w Pecu pod Śnieżką prezentuje rozwiązania starające się uwzględnić 
odmienne interesy przedstawicieli obu filozofii. Jego autorzy nie ukrywają 
swych sympatii dla postępu jako niepowstrzymywalnego i niezbędnego 
procesu będącego jedną z podstawowych właściwości człowieka. Pomimo 
tego w maksymalnym stopniu starają się o zachowanie i ochronę dokumen-
tów i materialnych śladów przeszłości dla przyszłych pokoleń.

Publikacja Jak budowano w regionie pod Śnieżką
Veselý výlet z okazji otwarcia wystawy wyda drobny druk z opisem i foto-
grafiami charakteryzującymi historyczny rozwój budownictwa w dolinie 
Górnej Upy. Dokumentuje również istotne związki z obszarem całych Kar-
konoszy. Autorzy Pavel Klimeš i Roman Koucký z zespołem współpracow-
ników wybrali historyczne i budowlane wydarzenia, które umieszczone na 
osi chronologicznej wytyczają poszczególne etapy rozwoju od początków 
kolonizacji Karkonoszy aż po dzień dzisiejszy. Książeczka sprawi radość 
poza miłośnikami architektury wszystkim chcącym się orientować w historii 
obszaru pod Śnieżką.

12 13



Jiz
er

ka

La
be

La
be

M
alé Labe

Pramen Labe

Bílé Labe

Klínový potok

Ko
te

ls
ký

 p
ot

ok

Č
is

tá

Úpská
rašelina

Černohorská
rašelina

Bóbr

Luční potok

Velki
Stav

Lomnica

Lo
m

ni
cz

ka

M
al

á 
Ú

pa

Ú
pa

Úpa

Je
dl

ic
a

Maly
Stav

Labská
přehrada

Kotelní
jáma

jeskyně

lom

Centrální
parkoviště

Kotel

Vysoké kolo
1504

Čertova louka
1471

Stoh
1315

Čihadlo
1200

Labský důl

Sněžné jámy

Vrbatova b.

Na Pláni

Výrovka

Richterovy b.
Na rozcestí

Rennerovky

Zadní
Rennerovky

Severka

Hrnčířské b.

Zrcadlové b.

Lučiny

Hoffman.
bouda

Vebrova
bouda

Thammovy b.
Valšovky

Krausovy b.

Modrokamenná
bouda

Reissovy
domky

Křižovatka

Kolínská
bouda

Luční b.

Samotnia Hamplova b.

Špindlerova
bouda

W
an

g

Ka
rp

ac
z

Kowar
y

K
ow

ar
y

Po
dg

or
ze

Labská bouda

Martinovka

Petrova b.

Vosecká bouda

Zlaté návrší

Šeřín
1033

Přední Labská

Krausovky

Volský
Důl

Žalý

Mědvědín

Dlouhý důl

Bílá louka

Kopa

Trave
rs

Obří důl

Prostřední
hora

Koule

Šr
am

l

Lví důl

Spálený
Mlýn

D
lo

uh
ý 

hř
eb

en

Sowia
1164

Nové
domky

U kostela

Cestník

Svatý Petr

Kozí hřbety

1435

Luční hora
1555

Studniční
hora 1554

Jelení h.
1172

Nový
Červený

kříž

Reisova
kaple

kaple
Narození

PáněPěnkavčí
vrch

Červený
vrch

Černá h.kaple
sv. Michala

kaple
sv. Anny

Václavák

Stará hora
sv. Anna

Ru
do

lfo
va

ce
st

a

Janská h.

Křížový vrch

Stachelberg

Dvorský les
1033

SklenářoviceOchranná
kaple

Vernéřovice

Černá Voda

Bystřice

B
ed

ná
řo

va
 c

es
ta

Histor. most
Brücke

Antonínovo
údolí

Sejfy

Hrádeček

V Peklích

Suchý
Důl

Temný Důl

Aichelburg

Světlá horaCesta Tee WegZvonková cesta

Lanovka Č. hora

Ross
aweg

R
ůž

en
in

a 
ce

st
a

Rýchorský
kříž

Rýchory

1299

Kraví h.

1071

Svorová h.

S
ow

ia
 d

ol
in

a

Tabule

Střecha

Růžová hora
1390

1602

Po
rtá

šk
y

Liščí hora
1363 Liščí louka

Modrý důl

Hnědý Vrch JavorZa
hrá

dk
y

JILEMNICE

ŠPINDLERŮV
MLÝN

POLSKO

PEC pod
SNĚŽKOU

SNĚŽKA

JANSKÉ
LÁZNĚ

ŽACLÉŘ

TRUTNOV

VRCHLABÍ

Hrabačov

Valteřice

Štěpanice

Nová Paka - Praha Hostinné - Praha Hostinné Kuks - Dvůr Králové

Ú
pi

ce
 - 

A
dr

šp
ac

h

Štěp.
Lhota

Benecko

Mísečky Malá
Úpa

Velká Úpa
Horní

Lysečiny

Horní
Albeřice

Dolní
Albeřice

Niedamirów

Bobr
Dolní

Lysečiny

Pomezní Boudy
Karpacz
Kowary

Jelenia Gora

Vítkovice

Křižlice

Mrklov

Kněžice

Herlíkovice

Martinice

Horní
Branná

Podhůří

Kunčice

Dolní
Branná

Lampertice

Prkenný
Důl

Křenov Zlatá
Olešnice

Voletiny

Libeč

Mladé Buky

Javorník

Rudník

Terezín

Fořt
Dolní
Lánov

Dolní
Dvůr

RudolfovStrážné

Prostřední
Lánov

Horní Lánov
Černý
Důl

Čistá

Bolkov
Svoboda

nad Úpou

Horní
Maršov

Hertvíkovice

Jelenka

Lysečinská bouda

Haida

Jana
Parada

Rýchorská
bouda

Královec

Údolí Bílého Labe

Stará Bucharova cest a

Smrčinná stráň

Em
m

in
a

c
es

ta

VÝCHODNÍ KRKONOŠE
OST RIESENGEBIRGE

2009
doporučená služba - strana
Empfehlenswerte Dienstleistung/Seite

veřejná silnice
Öffentliche Straße

lesní cesty a chodníky
Waldwege und -steige

lanová dráha
Seilbahn

potok - řeka
Bäche und Flüsse

parkoviště
Parkplatz

1 2 3 4 5 km

střežená parkoviště
Bewachter Parkplatz

Nikola

místní a lesní silnice
Orts - und Waldstraßen

lyžařské vleky
Skilift

20

17

Sever

U Hlaváčů

Prádelna

Nikola

Ekomuzeum
KRNAP

Veronika

Permoník

Kladenská
bouda

Info
Veselý výlet

Galerie

IC KRNAP

Krkonošské
muzeum

21

3

VESELÝ VÝLET
INFOCENTRUM

GALERIE - PENSION
LAPIDÁRIUM

20

10

20

20

21

6

6

23

Lesní b.



ŠPINDLERŮV MLÝN

Davidova bouda , 1920 Medvědí bouda, 1920 Bradlerovy boudy, 1900 Bradlerova letnia buda nr 85, 1935

PRZEZ PTAČÍ KÁMEN
Wybrana trasa nad Szpindlerowym Młynem nie należy do 
trudných a zaprowadzi nas do mniej znanych miejsc miasta 
górskiego. Trasa wiedzie po Drodze Dawidowej oznaczonej 

kolorem niebieskim od schroniska Lužická bouda tzn. od przedostatniego przy-
stanku autobusu do schroniska Špindlerovka. Pierwszych pięćset metrów szlak 
biegnie przez zbocze pokryte torfowiskiem z wełniankami i trzema gatunkami bo-
rówek różniących się zabarwieniem. Przez mokradła można przejść suchą nogą 
dzięki Dyrekcji KRNAP, która wybudowała drewniany pomost przecinający mo-
czary. Następny odcinek trasy spacerowej biegnie przez granitowe rumowisko. 
Rzadki las górski nie zakrywa widoku doliny Sedmidobí aż do Luční hory oraz na 
leżące na przeciwko Kozí hřbety. Później ścieżka przechodzi w drogę leśną pro-
wadzącą lasem świerkowym wysadzonym po klęsce żywiołowej w 1966 roku. Od 
Červenego Potoku droga wspina się ku Davidovym boudom. W miejscu zburzonej 
w zeszłym roku głównej Davidowej boudy wrzą práce budowlane. Jak wyglądała 
tradycyjna drewniana bouda turystyczna można się przekonać na załączonej foto-
grafii, na której widoczna jest również nieopodal stojąca Medvědí bouda. Najniżej 
położonym obiektem Davidowych bud jest była szkółka. Do tej szkółki z zielonym 
dachem chodziły dawniej dzieci z połowy doliny Sedmidolí. To wyjaśnia fakt, dla-
czego niebieski szlak biegnący od stacji wyciągu narciarskiego, do dzisiaj nazywa 
się Szkolna Droga. Niedawno naprawiona droga biegnie przez dolinę Medvědí 
důl ku schronisku o tej samej nazwie (Medvědí bouda). Po drodze otwierają się 
piękne widoki doliny Sedmidolí a Bradlerovy boudy z rozległymi rumowiskami za 

Najgłośniejsze górskie miasto w Czechach Szpindlerowy Młyn oferuje go-
ściom w lecie szeroki wachlarz usług. Poszukujący w górach silnych prze-
żyć mogą zjechać od górnej stacji kolejki linowej Medvědín lub Pláň na hu-
lajnodze terenowej, na rowerze górskim lub skoczyć na tandemowym spa-
dochronie. W centrum znajduje się małpi gaj, gigantyczna huśtawka linowa, 
bungee i trampolina dla dzieci, letnia trasa bobslejowa a w pobliżu zapory na 
Łabie można zjechać po linie nad przepaścią. Mniej napięcia oferują prze-
jażdżki na łódkach i w powozach, łowienie ryb, minigolf oraz kryta strzelnica 
sportowa. Dobrze można odpocząć w nowoczesnym aquacentrum. Ale my 
zapraszamy na spacer na łonie przyrody.

nimi. Widoczne są również narciarskie trasy zjazdowe w Szpindlerowym Młynie 
lub na leżącym na przeciwko zboczu Medvědina zarastające hałdy skały płonnej 
z próbnego wydobywania rud uranu przed pięćdziesięcioma laty. Drzewa, które  
w niedostępnej dolinie Medvědí důl powaliła wichura lub korniki zostały opracowa-
ne i pozostawione w lesie, gdzie powoli ulegają rozkładowi. Od Medvědziego Poto-
ku ku Medvědzi boudzie prowadzi krótkie strome podejście. Przed skrętem w pra-
wo na żółty szlak warto rzucić okiem na dwie oryginalne chałupy stojące na łące. 
Obie należały do majątku hrabiego Harracha. Ta brązowa stojąca z tyłu z numerem 
25 jest uważana za napiękniejszą chałupę górską w Szpindlerowym Młynie. Dro-
ga do Bradlerowych bud tworzyła przez dwieście pięćdziesiąt lat granicę między 
majątkiem vrchlabskim i jilemnickim. Na wielkiej łące po wielu latach zaniedbania 
pasie się trzydzieści owiec. W zeszłym roku wyremnontowana została Bradlero-
wa bouda, w której czynna jest obecnie restauracja. Wąska ścieżka biegnie dalej 
ku Ptasiemu Kamieniu. W miejscu, w którym łączy się z zimową trasą wytyczoną 
tyczkami od Martinovki łąka powoli pochłania fundamenty byłej Mlecznej boudy. 
Przez najwyższe partie Medvědziego dołu z potężnymi rumowiskami i starym la-
sem dociera się do skał ukształtowanych w epoce lodowcowej. Wejście na naj-
wyższy punkt Ptasiego Kamienia z granitowym słupkiem z geodezyjnym znakiem 
z 1935 roku na wysokości 1310 m. n.p.m. nie jest trudne. Widok jaki się ze szczy-
tu roztacza jest wystarczającą motywacją do podjęcia trudu wędrówki. Przyroda 
odwdzięczy się pięknymi widokami zwietrzałych skał i kamiennych zboczy prze-
ciwległego Wielkiego Szyszaku, najwyższego szczytu Karkonoszy zachodnich 
z dobrze widzialną mogiłą cesarza Wilhelma I na szczycie. Wyżej pną się ku niebu 
Czeskie Kamienie. Widoczne są odcinki wcześniej pokonanej trasy biegnące przez 
Medvědí i Bradlerove budy. Niedaleko stąd od szlaku oddziela się wąska nieozna-
czona ścieżka prowadząca granicą drugiej strefy parku narodowego ku Moravskiej 
boudzie z restauracją. Główna trasa wiedzie dalej po szlaku czerwonym do punktu 
wyjścia przy Łużyckiej budzie. Całą trasę bez przerwy na odpoczynek można po-
konać w ciągu niecałych czterech godzin. 

BRADLEROVY BUDY
Ugodę trzech właścicieli majątków karkonoskich o wzajemnym uznaniu granic ich 
majątków nie tylko w dolinie Sedmidolí z 6 kwietnia 1710 roku przyjął z zadowole-
niem sam cesdarz Leopold I. Wnzel Morzin, Aloisius Harrach i Anton Schaffgotsch 
po dziesięcioletnich sporach uzgodnili granice swych trzech majątków na przełę-

czy nad Martinovką nieopodal Dreyecklichsteinu, czyli kamienia trójgranicznego. 
W ten sposób Bradlerovy budy znalazły się w najbardziej na zachód wysuniętym 
cyplu wrchlabskiego majątku Morzinów i dlatego też należy do katastru Szpindlero-
wego Młynu. W czasach zawarcia umowy w Sedmidobí było kilka zagospodarowa-
nych łąk i pastwisk, ale szałasy najprawdopodobniej tylko dwa. Z pewnością wiemy 
o Martinovce założonej w 1642 roku oraz o najstarszej chałupie na Bradlerovych 
budach. O ile trzy letnie szałasy przy dzisiejszej Martinovce zaniknęły, obiekty na 
Bradlerovkach stoją bez przerwy co najmniej 372 lat. Znany populatyzator turystyki 
karkonoskiej i ochrony przyrody Jindřich Ambrož już w 1925 roku zapisał opowieść 
Josefy Lauerovej o pochodzeniu chałupy nr 85 z 1637 roku. Pokazała mu nawet 
wówczas belkę niosącą sufit z wyrytą datą a w czarnej kuchni wmurowany w piecu 
żelazny zbiornik na ciepłą wodę z 1691 roku. Wielka szkoda, że ta prastara buda 
zaniknęła wkrótce po 1945 roku. Zobaczyć ją można tylko na jednej cennej fo-
tografii fotografika vrchlabskiego Schittnera z lat trzydziestych. O ile wiemy przez 
cały czas letnia buda nr 85 była majątkiem gospodarzy Bradlerów. Ostatnim z nich 
był Josef Bradler. Dopiero w 1924 roku najstarszą chałupę na grzbietach Szpindle-
rowego Młynu prawdopodobnie wyżenił Franz Lauer4. Jej fundamenty na dolnej 
łące, na której pasą się owce, są do dzisiaj dobrze widoczne. 

Według zapisanych wspomnień starych mieszkańców w podręczniku o ojczyź-
nie Josefa Richtera osada łąkowa Bradlerovy budy zawdzięcza swą nazwę zupełnie 
innej budzie. Pod koniec XVIII wieku na wysoko położonej łące, która już zaniknęła 
założył Franz Bradler z Wolskiego Dołu zupełnie nową letnią budę. Mieszkańcy 
Szpindlerowego Młyna nazywali go Molkenbauer, czyli gospodarz serwatkowy, 
ponieważ wyrabiał doskonałe produkty mleczne. Według niego budę nazywano 
Molkenbaude, co na język czeski tłumaczono jako Mleczna buda. Według tego 
znanego górala podobno później po roku 1800 nazywano całą osadę łąkową Bra-
dlerovy boudy. Mleczna buda po raz pierwszy spłonęła już w 1827 roku. Po drugim 
pożarze w 1882 roku już jej nie odbudowano. W odróżnieniu od gruntów cesarskich 
w Karkonoszach wschodnich, gospodarze w majątku morzyńskim i harrachowskim 
mieli łąki jeszcze bardzo długo tylko wynajmowane w sześcioletnich cyklach. Let-
nie budy wprawdzie były ich własnością, ale w przypadku nie przedłużenia naj-
mu musieli je rozebrać. Prawdopodobnie właśnie brak zainteresowania ze strony 
właścicieli majątku zadecydował o zaniku znanej kiedyś Mlecznej budy na zboczu 
Wielkiego Szyszaka. W roku 1890 na Bradlerowych budach stały trzy zwykłe budy 
letnie. Środkowa chałupa nr 87 wybudowana około 1840 roku przez Wenzela Holl-

manna rozbudowana została przez jego potomka Vinzenza - dobudowano werandę 
zaszkloną i otwarto karczmę Pod Wielkim Szyszakiem. Około 1900 roku cieślowie 
podnieśli tylną część dachu tworząc przestrzeń na całe górne piętro z pokojami go-
ścinnymi. Tym samym Winzenz Hollmann zaspokoił na długo potrzeby gości odwie-
dzających ten zakątek a pozostałe dwie letnie budy pozostały tylko szałasami. Po 
pożarze w 1912 roku Vinzenz wybudował tradycyjną budę z kamiennym parterem, 
drewnianym pierwszym piętrem i mieszkalnym strychem. Jednocześnie budzie 
nadał nazwę capej osady. Na przekór późniejszym dobudówkom przedłużającym 
objekt Bradlerowa buda zachowaqła swój pierwotny charakter. Zawsze znajdowała 
się poza zasięgiem głównych tras turystycznych pozostając do dzisiaj podobnie 
jak przed stu laty schroniskiem tańszym niż inne znane budy w innych partiach 
Sedmidoli. Dopiero w 1933 roku sąsiad ze starej bacówki Franz Lauer zdoby się na 
odwagę i wybudował na swej łące Lauerovą budę z dwudziestoma miejscami noc-
legowymi. Obecnie nazywa się prawdopodobnie z uwagi na podobieństwo z ory-
ginalną nazwą Laura. Bradlerovkom wkrótce po lutowym przewrocie w 1948 roku 
zmieniono nazwę na Fučíkovy boudy. Główny z dwóch pozostałych obiektów przez 
czterdzieści lat nosił nazwisko komunistycznego dziennikarza i zamordowanego 
przez faszystów uczestnika ruchu oporu: „ośrodek krzewienia kultury fizycznej Ju-
lia Fučíka“. Po 1990 roku powrócono do pierwotnej nazwy a nazwisko ofiary tota-
litarnego systemu zdewaluwane przez propagandę przypomina już tylko fotografia  
w srebrnej ramce wisząca w westybulu Bradlerowej budy. 

Więcej informacji można znaleźć w Turystycznym Centrum 
Informacyjnym, TIC Špindlerův Mlýn, Svatopetrská 173, Kod 
Pocztowy 543 51, tel.: 00420 499 523 656, fax: 499 523 818,  
e-mail: tic@mestospindleruvmlyn.cz. Znajduje się w budynku 
Urzędu Miejskiego i jest czynne codziennie od 8:30 do 17:00. 
Oferuje informacje o mieście, turystyce, warunkach narciar-
skich, aktualne informacje Pogotowia Górskiego i Dyrekcji 

KRNAP w języku niemieckim, angielskim i rosyjskim. TIC jest w Urzędzie Miejskim  
w centrum Špindlerowego Młynu zaledwie 20 m od głównej drogi do osady 
Svatý Petr. Budynek jest trochę schowany za wielkie plansze z mapami mia-
sta i okolicy. 

www.mestospindleruvmlyn.cz
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JANSKÉ LÁZNĚ

Już dawno Luisina cesta Klausovym dolem nie jest w tak dobrym stanie, w jakim była 
wkrótce po dokończeniu w 1885 roku. Dzisiaj turyści znajdą tu prawdziwy trail dziką 
przyrodą. Na jego przejście wystarczą niecałe cztery godziny.

Jeszcze przed siedemdziesięcioma laty goście powszechnie korzystali
z drogi wiodącej doliną Klausovy důl.

wyrównywanie mielerza gaszenie i rozgrzebywanie

palenie

KLAUSOVYM DOŁEM
NA SVĚTLĄ HORĘ 
Wymagających gości zapraszamy do najciekawszych 
partii Karkonoszy wschodnich. O dolnej części Klau-

sovego (Těsnego) dołu w Janskich Łaźniach z wodospadami, skałkami i na-
prawioną dróżką już kilkakrotnie (VV 9/1996, 21/2003, 30/2008). Wygodna 
droga ma tylko 596 m długości. Na jej końcu jest szlaban i miejsce, gdzie był 
most. Za brodem Droga Luizy (Luisina cesta), na której kiedyś po jej wybudo-
waniu zarząd lasów pobierał myto, biegnie w postaci ledwo widocznej miejsca-
mi ścieżki. Wiedzie przez trzecią strefę parku narodowego. Wstęp jest bezpłat-
ny. I tutaj nie można zakłócać spokoju. Hydrolog z Uniwersytetu Karola Viktor 
Goliáš odkrył w Klausowym dole radioaktywne źródła. Pierwsze znajduje się 
nieopodal ławeczki z 1910 roku, jest słabe a wraz z wydajnością zmniejsza 
się również jego radioaktywność. Miejsce można rozpoznać po obrazku św. 
Elżbiety, której imię nosi. Po kolejnych dziesięciu minutach posuwania się pod 
górę za pierwszym wiatrołomem nie można nie zauważyć Bukowego źródła 
będącego według Viktora Goliáša „głównym źródłem leczniczej wody radio-
aktywnej w okolicach Janskich Łaźni. Jego radonowa radioaktywność wynosi 
około 4500 Becquerelów na litr, co zapewnia lecznicze działanie na potrze-
bującym miejscu pielgrzymom i cierpiącym”. Starannie wykonane ujęcie z wy-
prowadzeniem w postaci wąskiej rury wzbudza respekt zwłaszcza kiedy sobie 
człowiek uświadomi, że normalnie normy w odniesieniu do wody powszechnie 
używanej dopuszczają radioaktywność tylko 300 Bq na litr. 

Dno Klausowego dołu ma charakter puszczy górskiej, wokół sterczących 
z ziemi skał i kaskad Černohorskiego potoku rosną stare buki i świerki z po-
tężnymi hubami i szczelinami, w których gnieździ się ptactwo. Połomy przede 
wszystkim jakie pozostawił po sobie huragan Kyrril w styczniu 2007 wpuszcza-
ją więcej światła umożliwiając naturalne odmładzanie lasu. Miejscami trzeba 
się przedzierać między leżącymi drzewami ozdobionymi korytarzami korników 
lub pociętymi piłami, co umożliwia policzyć słoje zdradzające, że zostały za-
sadzone około 1830 roku. Wokół można ujrzeć jeszcze potężniejsze drzewa. 
Na stromym zboczu nieuregulowany potok nagle przegradza przeszło stuletnia 
kamienna zapora służąca do zatrzymywania nawału wody po ulewnych desz-

czach. Przy następnej wartro się zatrzymać. Z prawej strony wybrukowanym 
kamieniami korytem wlewa się mały strumień. Po wyjątkowo obfitych opadach 
w lipcu 1897 roku ten mały strumyk spowodował ogromną lawinę ziemną. 
Wówczas obnażone zbocze do dzisiaj pokrywa tylko niski las. Dlatego ka-
mieniarze z Alp ujarzmili strumień wypływający z Černohorskiego torfowiska 
kamiennym korytem o długości 350 m. Doskonała praca kamieniarska wy-
trzymała bez uszczerbku całe stulecie. I sama zapora jest wzorowym przykła-
dem solidnej pracy. Koryto można przejść po stalowych profilach by po chwili 
dotrzeć do miejsca widocznego na fotografii. Dróżka wiedzie dalej na drugiej 
stronie ku Pardubickim budom a dalej na Černą horę. Ale nie trzeba wchodzić 
na nie budzący zaufania mostek. Lepiej jest wrócić na stalowe przejście skąd 
od kamiennego koryta pnie się pod górę wąska myśliwska ścieżka. Wkrótce 
dotrzecie po niej do gęstego jednogatunkowego lasu świerkowego. Dopiero 
wtedy można uświadomić sobie piękno starszego lasu mieszanego. Wychodzi 
się na znaną trasę turystyczną T, czyli Teweg, by po krótkim podejściu do-
trzeć do Wielkich Bud Pardubickich. Tutejszy znany gościniec bywa regularnie 
czynny. Z jego tarasu otwiera się piękny widok na region podkarkonoski. Ale 
na turystów czekają jeszcze piękniejsze panoramy. 

Dalszy odcinek trailu jest w okresie rui jeleni, czyli po 15 września zamknię-
ty. Od gościńca trzeba się trochę cofnąć i skręcić na drewniany pomost wyty-
czonej trasy edukacyjnej wiodącej przez objętą najściślejszą ochroną I strefę 
parku narodowego. Na grzbiecie góry pomost gwałtownie skręca wgłąb Čer-
nohorskiego torfowiska. Warto jednakże skręcić w stronę przeciwną i niewy-
raźną przesieką dojść na szczyt Světlej hory. Po prawej stronie leży granica 
zakazanej strefy dawniej oznaczonej do dzisiaj widocznymi czerwonymi pręga-
mi. Dróżka wiedzie przez niski, ale bardzo stary las świerkowy. Omija jelenie 
mateczniki i miejsca rozryte przez dziki. Oznaczony szczyt Světlej hory o wy-
sokości 1244 m n.p.m. Dalej trzeba iść prosto uważnie śledząc teren by nie 
zgubić słabo widoczną ścieżkę. Z pierwszej poręby widoczne są dalekie domy 
rozrzucone wzdłuż krętej rzeki Upy. Łatwo można rozpoznać miasto Trutnov, 
elektrownię w Poříčí spalającą biopaliwo, zupełnie z lewej strony łom w Králo-
vcu koło Žacléřa a skoro na samym horyzoncie białą ścianę wielkopłytowych 
domów osiedli w Hradcu Králové. Po dalszym odcinku prowadzącym lasem 
warto wyjść po lewej stronie z lasu. Otwiera się stąd widok na dolinę górnej 
Upy od Lysečynskiej hory przez Dlouhý hřeben, Albeřice i Rýchory z jed-
nolitym dywanem lasów. Na wprost w dole widoczna jest była wieś łanowa 
Marszow Górny. Jeszcze przed stodwudziestoma laty były całe przeciwległe 
zbocza Rýchor aż po same grzbiety niezalesione. Były tam tylko łany łąk, pól 
i pastwisk. Była struktura krajobrazu nawet po zalesieniu jest jeszcze dostrze-
galna. Trasa przecina zakręt drogi leśnej od Krausových bud, którą dobrze 
znają miłośnicy nart do biegania. Nasza trasa biegnie dalej za jasnym słupem 
drewnianym koło białego kamienia do gęstego młodego lasu. Nieoznaczony 
trail ma swój koniec dużo niżej u innej drogi leśnej w miejscu zwanym Branka. 
Do tego miejsca sięgał majątek leśny hrabiny Aloisie Czernin-Morzinowej – ni-
żej były łąki i wysepki lasów chłopskich. Nazwa Branka przypomina istniejące 
w tym miejscu przejście w „jelenim płocie” takim jaki jest widoczny na fotografii 
ze str. 5. Po paru krokach żółtym szlakiem dojdzie się do skalnej wieży Modré 
kameny. Na górę można wejść po stopniach wykutych w kwarcytowej skale. 
Z góry roztacza się wspaniały panoramiczny widok niezurbanizowanego krajo-
brazu podnóża Karkonoskiego. Tego nie można zobaczyć z okna samochodu 
jadącego po szosach przecinających tę krainę. Patrząc na drugą stronę widzi 
się Wielkie i Małe Pardubickie budy, z prawej strony centrum uzdrowiska Jan-
ské Lázně z wieżą kościoła katolickiego. Do uzdrowiska można dojść wyty-
czoną trasą koło samotnie stojącej Modrokamennej budy. I tutejszy gościniec 
będzie na pewno otwarty.

www.janske-lazne.cz

ZANIM WYRUSZYCIE NA TRASĘ!
Dopóki w każdej chałupie mieszkali gospodarze z gromadą dzieci, bywały na-
wet te najwęśsze ścieżki codziennie używane tak jak chodníku w mieście. Wraz 
z wysiedleniem ludności z tego regionu o wielu z nich po prostu zapomniano 
jak na przykład o bardzo żywej .kiedyś ścieżce biegnącej doliną Růžový důl. 
W rozmowach z miłośnikami aktywnego poznawania krajobrazu górskiego 
uświadomiliśmy sobie, że często nie zdają sobie sprawy z tego, że wszyscy 
mają prawo do poruszania się i po nieoznaczonych ścieżkach z wyjątkiem naj-
cenniejszej pierwszej strefy parku narodowego. Problematyczne mogą być je-
dynie okresowo niektóre części trzeciej strefy w sezonie jagodowym zamyka-

ne z uwagi na komercyjny zbiór leśnych płodów. W celu zapewnienia spokoju 
i ochrony poszycia leśnego strażnicy przyrody kontrolują określone obszary. 
Radzimy nie opuszczać ścieżek, by odróżnić się od przestępców niszczących 
jagodowe zarośla. Pzecież zdecydowana większość z nas wybiera się w góry 
z pokorą w zgoła odmiennych celach niż komercyjne. 
Wszystkie tutaj opisane ścieżki są naniesione w ostatnim wydaniu mapy Kar-
konosze – Wschód w skali 1:25000 wydawnictwa ROSY z lutego 2009, którą 
polecamy jako najlepszą pomoc przy aktywnym poznanwaniu gór. 

MIELERZE W DOLINIE UPY
Jedyną materialną pamiątką wypalania węgla drzewnego pod Śnieżką są wy-
równane miejsca w mniej dostępnych zakątkach najwyższych partii gór. Fa-
chowo takie wyrównane miejsca nazywa się terenowymi zwierciadłami. W cią-
gu dwudziestu pięciu lat znalazłem ich czterdzieści. Głównie w dolinach Lví důl 
i Zelený důl. Miejsca, które podejrzewam, że stał tam mielerz kontroluję odgr-
zebując podściółkę, pod którą skrywa się aż pół metrowa warstwa czarnego 
popiołu z drobnymi kawałkami węgla. Tylko w dolinie Liščí jáma wiedzie zielony 
szlak turystyczny wprost przez takie miejsce. Do innego takiego miejsca wska-
zaliśmy Państwu drogę nieoznakowanym trailem w Messnerowym dole na 9 
stronie. Blisko górnej granicy lasu znajduje się zespół terenowych zwierciadeł 
na grzbiecie Prostřední hora w masywie Śnieżki oraz na leżącym naprzeciwko 
szczycie Koule. Piękny zespół znaleźć również można nieopodal Jelenich łąk. 
Na pozór niespodziewanie nie znajdujemy śladów mielerzy w trudno dostępnej 
dolinie Klausový důl. Ale w mapie obrazowej Hüttela prawdopodobnie z 1578 
roku narysowany jest tam długi ślizg do spuszczania drzewa. To znaczy, że 
wszelkie wydobyte tutaj drzewo było spuszczane ku rzece Upie. Wąglarze mi-
eli zazwyczaj przygotowanych w różnym stopniu zaawansowania od trzech do 
pięciu mielerzy. Pierwszy mielerz budowali ze szczap, drugi świeżo zapalony 
dymił pod warstwą ziemi, trzeci już stygł bez dostępu powietrza, na czwartym 
miejscu już rozgrzebywali i gasili ostatnie rozżarzone węgielki a na piąty do-
piero rąbali drzewo. Starannie musieli śledzić proces palenia bowiem gdyby 
się pod warstwę ziemi dostało zbyt dużo powietrza cały mielerz spłonąłby 
na popiół. Dlatego też węglarze zwłaszcza w lecie mieszkali razem z rodzi-
nami tuż przy mielerzach i zmieniali się na straży. W ciągu trzystu lat po 1566 
roku węglarze spalili przede wszystkim drewno, którego drwale nie dali rady 
spuścić ku wodzie jak również ciężkie pnie buków, które nie pływają. Węgiel 
drzewny dostarczali do hut metali i szkła. W związku z rozwojem transportu 
w drugiej połowie XIX wieku wyparł go węgiel kamienny (w przypadku Kar-
konoszy z Żaclerza). Dlatego nie zachowały się fotografie tutejszych mielerzy 
z wyjątkiem stożków w sąsiedztwie huty w Dolnym Dworze. Do swej kolekcji 
zyskałem dwadzieścia fotografii dokumentujących różne fazy palenia węgla dr-
zewnego ze Szwajcarii Czesko-Saskiej, Rudaw Czeskich, z okolic Vsetina, ze 
Słowenii, Szwecji i z Alp. Na własne oczy ujrzałem palenie węgla drzewnego 
aż na końcu świata w Ziemi Ognistej, w Afryce wschodniej a w ostatni weekend  
w czerwcu również w Marszowie Górnym. Centrum Edukacji Ekologicznej SE-
VER ustawiło jeden stożek na praktyczny eksperyment a drugi mniejszy jako 
model. 

Chcecie widzieć mielerz?
Jeżeli chcielibyście zobaczyć mielerz, jaki po raz ostatni w Karkonoszach 
można było ujrzeć przed około stu laty, wybierzcie się w Marszowie Górnym 

na łąkę nad byłą plebanią – tuż przy drodze stoi tu model mielerza z prze-
krojem demonstrującym wnętrze, by można było sobie uświadomić z czego 
taki mielerz się składa. Model mielerza zorganizowało wraz z grupą przyjaciół 
Centrum Edukacji Ekologicznej SEVER, by przypomnieć zanikłe już dzisiaj 
rzemiosło węglarzy.
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Pensjonat Nikola
W samym centrum miejscowości Pec pod Śnieżką przy głównej drodze prowadzącej do cen-
trum narciarskiego znajduje się nowy pensjonat rodzinny Nikola. Pensjonat dysponuje 12 
dwuosobowymi pokojami oraz apartamentem. Wszystkie pokoje gościnne posiadają własne 
urządzenia sanitarne, telewizor, lodówkę i mały sejf. W obiekcie jest do dyspozycji bezprzewo-
dowe Wi-Fi podłączenie do internetu. Stylowa jadalnia z barem zachęca do przyjemnego spę-
dzenia czasu i skosztowania typowo czeskiej kuchni i codziennie świeżo upieczonych ciast.  
W pensjonacie Nikola można zarezerwować noclegi ze śniadaniem; kolacje i dla grup zamówią 
dla Państwa w sąsiedniej restauracji Encián gril. W zimie można założyć narty tuż na progu 
i zdjąć je dopiero po powrocie po całym dniu spędzonym na najlepszych trasach zjazdowych. 
W pobliżu pensjonatu mieszczą się wypożyczalnie sprzętu narciarskiego. A po nartach lub po 
dłuższym spacerze górskim przyjemnie oświeży i zagrzeje sauna lub solarium, w sali gier jest 
również ping-pong. Pensjonat ma własny parking czynny przez cały rok.
Pensjonat Nikola, Pec pod Sněžkou, Kod Poczt. 542 21, właścicielka: Alena Novotná, 
tel. 00420 499 736 151, fax: 499 736 251, e-mail: nikola-pec@volny.cz, www.nikolapec.
cz, znajomość języka niemieckiego.

Pensjonat Weronika
Nowy pensjonat Weronika znajdziecie w środku miejscowości Pec pod Śnieżką w dolnej czę-
ści zbocza Velká Plaň przy skrzyżowaniu dróg do wyciągów narciarskich, hotelu Horyzont i do 
głównej ulicy. Nowoczesny obiekt oferuje 22 miejsca noclegowe z częściowym wyżywieniem 
w dwu-, trzy- i czteroosobowych pokojach z toaletą i łazienką oraz TV satelitarną (z możliwo-
ścią dostawienia łóżka). Z restauracji na planie półkola z wielkimi oknami i tarasem roztacza 
się panoramiczny widok całej miejscowości z okolicznymi górami i terenami narciarskimi. 
Specjalnością zakładu są twarogowe knedle owocowe z bitą śmietaną i nadziewane placki 
ziemniaczane. Popołudniami i wieczorami przychodzą tu goście na lekkie kolacje, lody, piwo 
i inne napoje. Goście pensjonatu mają zapewnione śniadania i kolacje. Stąd mają goście łatwy 
i szybki dostęp do wszelkich zimowych i letnich atrakcji miejscowości ze świetnie wyposażo-
nym w urządzenia sportowo-wypoczynkowe (pływalnia, sauna itp.) hotelem Horyzont włącz-
nie. W bezpośrednim sąsiedztwie pensjonatu jest dwustumetrowy wyciąg narciarski  z oślą 
łączką a we wspomnianym hotelu przez cały rok czynne jest centrum sportowe z krytym ba-
senem, whirlpoolem, sauną, solarium, squashem, ricochetem, fitness centrum, kręglami itp. 
Również niedaleko znajdują się dwa korty tenisowe, szkoły narciarskie oraz wypożyczalnie 
sprzętu narciarskiego. W samym pensjonacie czynna jest wypożyczalnia rowerów górskich. 
Obiekt ma własny parking. 
Pensjonat Weronika, Pec pod Sněžkou, nr 309, Kod Poczt. 542 21, kierownik: Věra Ho-
líková, tel.: 00420 499 736 135, fax: 499 736 134, tel. kom. 00420 608 281 321, e-mail: 
veronika.pec@centrum.cz, www.penzionveronika.cz. Znajomość języka niemieckiego.

Richterovy boudy
Wysoko nad miastem Pec pod Śnieżką przy głównej drodze na grzbiety gór stoi na wysokoś-
ci 1206 m n.p.m. jedno z najlepiej wyposażonych schronisk wysokogórskich. Nowoczesny 
obiekt oferuje 110 miejsc noclegowych spośród których 29 znajduje się w sąsiedniej Červenej 
boudzie. Większość niż jedna trzecia pokoi ma własną łazienkę, pokoje dwu-, trzy-, cztero - i 
pięcioosobowe przeznaczone głównie dla wycieczek szkolnych mają umywalki. Do dyspozycji 
gości jest winda i jeden pokój dla osób na wózku, sauna, WIFI internet, TV a w kilku pokojach 
wielofunkcyjne projektory danych z ekranami, siłownia. Obiekt ma własne wielofunkcyjne 
boisko (np. na koszykówkę, siatkówkę, siatkówkę nożną i tenis). W zimie ma do dyspozycji 
dwa wyciągi narciarskie i utrzymywane ośle łączki. Goście do śniadań i kolacji mogą sobie 
wybrać obiad i napoje z dziennej oferty lub ze stałego jadłospisu w restauracji. Restauracja 
jest czynna codziennie od godz. 10:00 do 22:00 i jest dostępna również dla gości z zewnątrz. 
Kuchnia specjalizuje się w starych tradycyjnych daniach czeskich, ale oferuje pełną skalę dań 
na zamówienie jak również dań bezmięsnych i wegetariańskich, sałatek jarzynowych, knedle 
jagodowe, naleśniki owocowe, szarlotki – specjalnością są naleśniki z ciasta drożdżowego po-
lewane jagodami. Oferta obejmuje również zimne zakąski, puchary lodowe, maliny na gorąco 
i tradycyjne lemoniady czeskie. Toczy się tutaj piwo jasne Bernard 11° ponadto ciemne piwo 
butelkowe i bezalkoholowe piwo Pilsner. Kolekcja win obejmuje głównie wina z morawskich 
piwnic Motýl Mikulov, którą skompletował degustator win Radek Jon. Obsługa baru została 
specjalnie przeszkolona w przygotowywaniu kawy Rioba baristou przez Jaroslava Patrouša 
- mistrza kawy Republiki Czeskiej z 2004 roku. Obaj są przedstawicielami firmy Makro Cash 
& Carry. Latem można zamówić grilowanie na akcje firmowe i rodzinne uroczystoci. Transport 
bagażu lub osób ratrakiem lub gazikiem można zamówić u kierownictwa ośrodku. 
Richterovy boudy w Pecu pod Śnieżką nr 81, Kod Poczt. 542 21, Ośrodek szkoleniowy 
Ministerstwa Szkolnictwa Młodzieży i Kultury Fizycznej RCz,. Kierowniczka Lenka Janouš-
ková, tel.:, fax: 00420 499 896 249, tel.: 724 975 386, e-mail: info@richtrovyboudy.cz, 
www.richtrovyboudy.cz, ceny umiarkowane, znajomość języka niemieckiego. 

DOBRE USŁUGIPOLECAMY

Ośrodek SEVER
Piętnaście lat działa w Marszowie Górnym Ośrodek Edukaci i Etyki Ekologicznej 
Rýchory SEVER. Główną siedzibą nierządowej organizacji niekomercyjnej jest 
część budynku nowej szkoły podstawowej. Odbywają się tu przwez cały rok 
pobytowe programy dla uczni szkół podstawowych, średnich i studentów szkół 
wyższych, dla nauczycieli i wszystkich zaintererowanych wykształceniem eko-
logicznym. Program szkoleni obejmuje spacery po Karkonoszach, czynności 
wiodące ku rozwojowi zdolności współpracować, obserwowania przyrody w te-
renie, twórczość plastyczną, dyskusje, gry symulacyjne i inne. Ośrodek oferuje 
zakwaterowanie dla trzydziestu osób, całodzienne wyżywienie, świetlicę, kuch-
nię, bibliotekę i wideotekę. Znajomość języka angielskiego i niemieckiego. Do 
Ośrodka SEVER należy również budynek byłej plebani w Marszowie Górnym, 
gdzie jest realizowany projekt DOTYK – Dom odnowy tradycji, ekologii i kultury. 
Organizuje pracowniem palstyczne i rzemieślnicze, akcje towarzyskie, koncer-
ty, pokazy gospodarstw górskich, festiwale kultury alternatywnej itp. SEVER 
organizuje również letnie obozy i akcje oświatowe dla szerokiej publiczności. 
Program akcji dla nauczycieli i dla publiczności jest dostępny na stronach in-
ternetowych.
Středisko SEVER, Horní Maršov 89, Kod Poczt. 542 26, tel.: i fax: 
00420 499 874 280, 739 203 205, e-mail: sever@ekologickavychova.cz, 
http://www.sever.ekologickavychova.cz

Hotelik górski Kladenská bouda
Gospodarz Josef Sagasser byłby się dziwił widząc jak dobre usługi czekają na 
gości w domu, który dla nich chyba w 1930 roku otworzył. Urodził się w pobli-
skiej gajówce. Na peckim odludziu przed osiemdziesięcioma laty odziedziczył 
po dziadku gajowym Wenzelu Sagasserze zwyczajną chałupę górską z hodow-
lą bydła w najwyższej partii doliny Javoří důl. Dom przebudował na drewniany 
pensjonat, ale dzisiaj z jego oferty zostało już tylko dogodne położenie i piękna 
panorama Karkonoszy od Śnieżki po głęboką dolinę Wielkiej Upy. Gruntowna 
przebudowa przed piętnastoma laty i ulepszenia sprzed dwóch lat uczyniły 
z obiektu jeden z najlepszych hoteli na grzbietach Karkonoszy. Wnętrze hote-
liku od pierwszego spojrzenia zdradza gust właściciela lubującego się w stylu 
ludowym. Restauracja, jadalnia, korytarze i pokoje dla gości pełne są starych 
mebli i udanych replik. Uwadze gości nie uniknie ani kolekcja metalowych pie-
ców, wielki mechanizm zegarowy, kopia orła habsburskiego, stara centrala 
telefoniczna, drewniane krzesełko dziecięce a przede wszystkim porcelanowy 
serwis kuchenny. W samej tylko jadalni jest wystawionych ponad 250 sztuk. 
Właściciel hoteliku dał młodemu plastykowi Richardowi całkowitą swobodę przy 
wykańczaniu wnętrza. Młody artysta sięgnął po ciepłe kolory z mnóstwem or-
namentów. System informacyjny na korytarzach wykonał własnoręcznie. Tym 
niemniej głównym atutem jest gościnność i atmosfera domowa roztaczana przez 
rodzinę Slaninów. 

Trzygwiazdkowy hotel oferuje noclegi w szesnatu pokojach od dwu- do pię-
ciu-osobowych z pełnym wyposażeniem. W obiekcie można palić wyłącznie faj-
kę wodną w hali z klimatyzacją. Całe jedno piętro służy odpoczynkowi i aktywnej 
rozrywce. Na gości czeka tu dziewięciometrowy basen z przeciwnym prądem, 
duża sauna z basenem ochładzającym i pomieszczenie maserskie, gdzie na ży-
czenie przyjdzie zrobić masarz masarzysta z Wielkiej Upy. W sali zabaw w części 
dla dzieci jest małe kino, boks z kuleczkami i sprzęt do łażenia. Po złożeniu stołu 
ping pongowego powstaje wystarczająco duża przestrzeń do ćwiczenia. Gracze 
mają do dyspozycji ruletę i stół do gry w karty, elektryczne strzałki i podobne 
„bycze oko”, stołową piłkę nożną, różne gry planszowe, stół wielofunkcyjny z bi-
liardem lub air hockey. Symulowanie różnych sportów umożliwia aktywne video 
Nintendo Wii. Nie znamy innego obiektu w Karkonoszach, gdzie na strzelnicy 
można by było urządzić zawody w strzelaniu z krótkiej lub długiej wiatrówki. Na 
boisku trawiastym można sobie zagrać siatkówkę możną, siatkówkę klasyczną, 
krokiet lub w piłkę nożną. Nowością lata jest dobrze wyposażony ogródek jorda-
nowski. W najbliższym otoczeniu są trzy wyciągi narciarskie, ale można również 
na nartach zjechać do areału narciarskiego SKI Pec a z Javoru zjechać z powro-
tem do hoteliku. Obok przechodzi droga dojazdowa dla zwolenników nart do 
biegania na trasy okrężne wokół Světlej i Černej hory, gdzie są również letnie 
trasy dla rowerów górskich. 

Największym atutem Kladenskiej budy jest doskonała kuchnia. Szefów tu-
tejszej kuchni wybiera Ondřej Slanina, jeden z dwóch kucharzy w ulubionym 
programie telewizyjnym Kluci v akci. Już trzy odcinki powstały na Kladeńskiej 
budzie. W ostatnim z programów przygotowanych tutaj najpopularniejsi czescy 

kucharze polecali menu na Sylwestra. Ondřej ma dwie restauracje w Pradze. 
a zanim kogoś pośle na Kladenską dobrze go wyćwiczy. Dlatego główne dania  
w normalnym jadłospisie wcale nie są normalne. Podczas kolacji o pięciu 
daniach można trafić na przykład na „konfinované udko kacze na jarzynach  
w silnym sosie”. Udka piecze się cztery godziny i podaje z ziemniakiem pieczo-
nym w folii aluminiowej. Innym przysmakiem szefa kuchni jest stek wieprzowy 
z suszonymi śliwkami, gorącym likierem i cebulowym strudlem. Z co najmniej 
tygodniowym wyprzedzeniem przygotowuje się w soli morskiej wysuszoną pierś 
kaczą. Organizują tu również tematyczne rauty. Zakwaterowanie jest ze śniada-
niem i kolacją. Obiad można sobie wybrać z dziennego jadłospisu. Podaje się 
tutaj piwo Pilsner, czarnego Kozła a niekiedy specjalne mocniejsze piwa. Dumą 
właścicieli jest bogata kolekcja win – spośród sześćdziesięciu win wybiorą so-
bie nawet ci najbardziej wybredni. Goście mieszkający w hotelu mają swoje stałe 
miejsca przy stołach wewnątrz lub na tarasie pod słonecznikiem lub przy grzej-
niku. W soboty się griluje, w czwartki wspólne wieczorki z fondi mięsno-jarzy-
nowymi. Jako nowość wprowadzona została kategoria all-inclisive (warunkiem 
jest sześciodzienny pobyt) podczas którego można się całkowicie rozluźnić przy 
nieograniczonej konsumpcji piwa i wina. Elektroniczne zamówienie obejmuje 
cenowy kalkulátor: po wprowadzeniu danych stwierdzamy, że dzieci do pięciu 
lat są za darmo a do piętnastu za połowę ceny. 

Hotelík górski Kladenka w dolinie Javoří důl, Pec pod Śnieżką – Velká 
Úpa nr 313, Kod Pocztowy 542 21, gospodarz Martin Slanina z rodziną, tel.: 
00420 499 736 120, fax: 499 736 271, tel.: 721 763 625, e-mail: info@kla-
denka.cz, znajomość języka angielskiego i niemieckiego, parking przy obiek-
cie w zimie transport z parkingu centralnego należy uzgodnić wcześniej; 
www.kladenka.cz
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Po uprzednim uzgodnieniu 
można w pensjonacie Veselý 
výlet w Temnym Dole w Hor-
ním Maršovie zapoznać się  
z eksploatacją pompy cieplnej 
IVT Greenline D35.

znak ochronny

Czasopismo sezonowe Veselý výlet, Temný důl nr 46, 542 26 Horní Maršov, tel. 499 874 298, fax: 499 874 221, e-mail: info@veselyvylet.cz, 
www.veselyvylet.cz, wydawca/redaktor: Miloslav i Pavel Klimešowie, redakcja językowa: Věra Pokorná, Jarmila Klimešová, opracowanie graficzne: 
Květa Krhánková, ilustracje: Květa Krhánková, Zdeněk Petira, Stanislav Špelda, fotografie: Pavel Klimeš, Wenzel Lahmer, Wenzel Pfohl, Artur  Schif-
fner, Jan Zámiš i  archiwum wydawców, skład: Tisk OFSET a. s. Úpice, tel. 499 881 171, druk: Garamon s. r. o. Hradec Králové tel. 495 217 101, 
tłumaczenie na język niemiecki Hans-J.Warsow, na język polski Andrzej Magala, zamknięcie numeru: 21. 6. 2009, nakład: 60 000 egzemplarzy,  
w tym 28 000 egzemplarzy w czeskiej wersji językowej, 24 000 w niemieckiej a 8 000 w polskiej. W przypadku zainteresowania doręczenia następ-
nego numeru pocztą (następny numer 33/zima 2010) prosimy przesłać wraz z adresem 40 Kč na wysyłkę krajową lub 190 Kč na wysyłkę zagranicę. 
Czasopismo można również zamówić osobiście w Centrum Informacyjnym w Temnym Dole lub w miejscowości Pec pod Śnieżką.

Wszelkie prawa zastrzeżone!

PRALNIA MLADÉ BUKY
Pralnia w Mladych Bukach jest największą pralnią w powiecie 
trutnowskim. Z jej usług korzystają i najwyżej położone schro-
niska w całych Karkonoszach. Wszelką bieliznę wypiorą nawet 
w szczycie sezonu w ciągu czternastu dni za normalną cenę. Na 
miejscu można uzgodnić konkretny termin odbioru, cenę, sto-
pień nakrochmalenia i naperfumowania ewentualnie i wybiele-
nia pościeli. Pralnia dysponuje również własnym transportem. 

Pralnia, Mladé Buky, Kod pocztowy: 542 23, właścici-
el Petr Lukáček, tel. 00420 499 871 120, czynna w dni 
powszednie od godz. 6.00 do 14.00 a w szczycie sezonu 
aż do godz. 16.00.

SERVIS DLA SCHRONISK

DOBRE WINO
•  przejemna posiedzenie przy winie, kawie lub herbacie

•  beczkowe wino z Moraw z winiarstwa Valerián 
   z Šardic i z winiarstwa Žídek z Popic

•  wino butelkowe z Moraw, Czech i ze świata
•  Lokal dla niepalących (akcje firmowe, uroczystości i rauty)

VINOTÉKA NADE DNEM
HORNÍ MARŠOV, Třída Josefa II. nr 83

Czynne codziennie Po–Cz 14–20, Pi–So 11 – 22, N 11 – 18

BUDOWLANA & INŻYNIERYJNA FIRMA KLIMEŠ
HORNÍ MARŠOV 65, 542 26, TEL .  00420 499 874 296, 603 218 346
w w w.k l imesmarsov.cz                        e - mai l :  s tavby @ k l imesmarsov.cz

Projektujemy i realizujemy drewniane obiekty
klasyczną technologią.

Współpracujemy z czołowymi architektami
na nowoczesnych budowach.

Wykonujemy rekonstrukcje tradycyjnych chałup.

Najchętniej wykorzystujemy materiały naturalne:
kamień, drewno, glina, farby naturalne.

Ciesielska konstrukcja dobudówki budy Jelenka w Małej Upie

POMPY CIEPLNE W CZECHACH I WE ŚWIECIE
Nieustannie rosnące ceny energii w Republice Czeskiej przyczyniły się do istotnego 
wzrostu ilości instalowanych pomp cieplnych. Obecnie są w co dziesiątym z nowo-
wybudowanych domów rodzinnych. Ponad jedna czwarta z tych pomp cieplnych jest 
wyrobem producenta ukrytego pod marką IVT. Dla porównania w Szwecji ma pompę 
cieplną ponad 90% budowanych nowych domów rodzinnych a z nich prawie 40% to 
pompy IVT. W Czechach możemy się spotkać z ponad pięćdziesięcioma markami, 
w rezultacie czego wybór dla laika jest trudny. Trzeba sobie uzmysłowić, że pompa 
cieplna jako źródło ciepła w domku rodzinnym ma swoje specyficzne wymogi. Pro-
jekt techniczny i dostawa technologii są uzależnione od innych okoliczności i miej-
scowych warunków jak również od zastosowanego systemu ogrzewczego i sposobu 
jego regulowania.

Złożoną problematykę Wam pomoże zrozumieć wyspecjalizowana firma. Ta jest. 
Gwarancją tego, że cały system będzie funkcjonował prawidłowo z maksymalną 
oszczędnością energii. My mamy już sześć lat jak najlepsze doświadczenia ze współ-
pracą z firmą IVT.

Pompy cieplne z IVT Centrum Náchod
Firma IVT Centrum Náchod namontowała pierwsze kotłownie z pompami cieplnymi  
w roku 2001. Wypracowała się na dobrze rozwijającą się spółkę oferującą kompletne 
usługi obejmujące poradnictwo, konsultacje techniczne, przygotowanie projektowej 
dokumentacji, dostawy wyrobów, ich montaż, uruchomienie oraz servis. Po dziewię-
ciu latach ma za sobą kilkaset namontowanych pomp cieplnych wszelkiego typu. 
Dowodem wysokiej jakości nie są jedynie realizace domów rodzinnych, ale i ścisła 
współpraca z administracją państwową i samorządem lokalnym. W dziesiątkach 

przypadków IVT Centrum Náchod dostarczyło pompy cieplne do przedszkoli i szkół 
podstatwowych, domów z opieką socjalną, do sal gimnastycznych i innych obiektów 
publicznych. Przedstawiciele firmy Wam na życzenie umożliwią inspekcję którejś 
z działających instalacji w miejscu waszego zamieszkania. Firma z Náchodu jest 
członkiem zakładającym sieci fachowych firm montażowych oznaczonych hasłem 
IVT CENTRUM i przyczyniła się do wytworzenia sytuacji, w której pompy cieplne 
IVT są najczęściej sprzedawanymi pompami w Europie i Czechach. Centra skupiają 
specjalistów w zakresie technologii pomp cieplnych, gwarantujących wysoką jakość 
wykonanych prac rzemieślniczych i servisu.

W razie współpracy z firmą IVT Centrum Náchod zyskujecie nie tylko partnera 
z bogatymi doświadczeniami w tej dziedzinie, który gwarantuje dostawę i montaż 
pompy cieplnej bez komplikaci oraz zaoferuje jeszcze inne usługi. 
-  za darmo wykonanie obliczeń strat cieplnych waszego domu według ČSN 
  060210 (zaoszczędzicie około 3000 Kcz)
-  za darmo projekt kotłowni z pompą cieplną według ČSN 060310
  (zaoszczędzicie co najmniej 7000 Kcz)
-  za darmo projekt podłogowego i kaloryferowego systemu grzewczego (zaosz-

czędzicie najmniej 10 000 Kcz) a jeżeli projekt ogrzewania już macie gotowy oce-
ni jego stosowność w związku z planowaną instalacją pompy cieplnej,

-  w przypadku waszego zainteresowania wykona montaż systemu grzewczego
-  w przypadku tytułu do uzyskania dotacji od Państwowego Funduszu Ochrony 

Środowiska na pompę cieplną pomoże wypracować ocenę obiektu oraz wszel-
kich niezbędnych dokumentów 

-  za opłatą pomoże wam zdobyć zgodę od ministerstwa gospodarki wodnej na wy-
  konanie głębinowych wierceń lub studni

IVT Centrum Náchod – montaż pomp cieplnych IVT, Běloveská 900, Náchod, 
PSČ 547 01, Ing. Dušan Stejskal, tel.: 491 433 644, fax: 491 431 470, kom. tel.: 
777 867 797, 777 121 994, www.ivtnachod.cz, e-mail: ivtnachod@ivtnachod.cz.

Sześć lat z pompą cieplną IVT w pensjonacie Veselý výlet w Temnym Dole
-  Wszystkie obietnice złożone przed podpisaniem umowy z IVT Centrum Náchod 
  zostały spełnione
-  Po sześciu latach inwestycja spłacona.
-  Niezawodna i czysta .eksploatacja bez usterek, prosta obsługa
-  Trzy razy niższe koszty ogrzewania i ogrzewu wody użytkowej, nie bójmy się
  przyszłości
-  Po wichurach Kyrril i Ema dostawca prądu nie wznowił w porę mierzenia taniego 

taryfu – technik IVT Centrum Nachod przygotował z naniesionych danych dokład-
ne podklady a energetycy musieli zwrócić bezpodstawnie wybrane pieniądze

-  Z tanią energią możemy sobie pozwolić zachować umiarkowane ceny noclegów 
przy zachowaniu przyjemnego reżimu cieplnego we wszystkich pomieszczeniach 
pensjonatu

-  Drzwi kotłowni otwieramy bardzo rzadko, możemy kiedykolwiek odjechać
-  Nie myślimy o paliwie, oszczędzamy czas
-  Pompa cieplna zabiera mało miejsca
-  Nie zatruwamy środowiska Temnego Dolu w parku narodowym
-  Mamy dobre samopoczucie z powodu zaoszczędzonej energii ponieważ najlep-
  szy prąd jest prąd niewyprodukowany

22 23



1999
 Zameczek leśny Aichelburg

2000
Kamienny drogowskaz na černej horze

2000
Kaplica w Sklenářovicach

2001
Pomnik poległych w Sklenářovicach

2001
Droga Krzyżowa na Starej horze

2001
Kaplica św. Anny na Starej horze

2001
Temná bystřina w dolinie Vlčí jáma

2003
Kaplica św. Barbary nha Hnědym Vrchu

2004
Krzyż wikarego Tyrnera w Maršowie

2004
Kapliczka i pielgrzym na Chalupkách

2005
Pomnik Theodora Körnera w Maršowie

2008
Muzeum Wapniarnia w Hornych Albeřicach

KARKONOSKI PARK NARODOWY

TRASY SPACEROWE KARKONOSZY WSCHODNICH
Dyrekcja Karkonoskiego Parku Narodowego wybudowała w ciągu ostatních dziesięciu lat godną podziwu sieć 
tras spacerowych umożliwiających turystom poznanie mało znanych a pomámí tego ciekawych zakątków Karko-
noszy wschodnich. Systematycznie od 1995 roku naprawia trasy turystyczne i drogi leśne oraz nieoznaczone 
ścieżki. Stosownie do możliwości finansowych angažuje się w odnawianiu kapliczek, świątków przydrożnych, 
pomników, alei oraz innych elementów krajobrazu przypominających kulturowe dziedzictwo regionu pod Śnież-
ką. Tylko niektóre z nich przypominają załączone fotografie. W odróżnieniu od drewnianych planszy rozmiesz-
czonych na grzbietach gór charakteryzują się plansze informacyjne, o których mowa, jednakową szatą graficzną 
oraz takim samym wykonaniem. Są to plansze metalowe pokryte emalią. Wysokiej jakości technologia produkcji 
gwarantuje dobrą czytelność tekstów w czeskiej, niemieckiej, angielskiej oraz polskiej wersji językowej. Przy 
czym po południowej stronie Karkonoszy wprowadzenie do tekstów informacyjnych na rozmieszczonych tabli-
cach metalowych również polskiego jazyka jest zjawiskiem całkowicie nowym odzwierciedlającym rosnące za-
interesowanie tym regionem ze strony turystów polskich. Obecnie jest już rozmieszczonych na stojakach lub 
ścianach opisywanych obiektów łącznie 204 planszy. Trasy mają nierzadko w miejscach, z których roztaczają 
się ładne widoki zbudowane miejsca odpoczynkowe z ławeczkami i własny system orientacyjny z drewnianymi 
kierunkowskazami i drogowskazami. Symbol umieszczony najwyżej wskazuje zawsze główny kierunek, drugi pod 
nim kierunek przeciwny a pozostałe znaki zwracają uwagę na inne godne zapoznania się z nimi cele i ciekawost-
ki. Wszystkie trasy i większość plansz informacyjnych są naniesione w tegorocznym wydaniu mapy Karkonosze 
Wschód ROSY 1:25000. Projekty poszczególnych tras dla Dyrekcji KRNAP przygotowało stowarzyszenie oby-
watelskie Towarzystwo Zamkowe Aichelburg a ich realizację wsparły miasta takie jak Pec pod Śnieżką, Svoboda 
nad Upą, Trutnov oraz gminy Maršov Górny i Mała Upa. Wszystkie prace łącznie z odnawianiem zabytków i przy-
gotowaniem tekstów na plansze informacyjne wykonał zespół realizacyjny Veselego výletu.

2000 Trasa spacerowa Aichelburg w Marszowie Górnym i w Wielkiej Upie
Trasa została tak nazwana według nazwiska szlachcica Bertholda Aichelburga i biegnie od gościńca Na Kopecz-
ku do unikatowego kościoła renesansowego z 1608 roku stojącego w obrębie cmentarza a dalej przez Marszów 
Górny z nowogotyckim kościołem , ratuszem secesyjnym, budynkiem byłego sądu powiatowego, młynem, tarta-
kiem i browarem . Za zamkiem z 1792 roku wchodzi się do wąskiej doliny Temný Důl z odnowioną drogą krzyżową 
i kaplicą św. Anny na Starej horze. W Centrum Informacyjnym Veselý výlet można otrzymać przewodnik po drodze 
krzyżowej wyjaśniający historię jej odnowy i zastosowane nowoczesne obrazy emaliowe artysty plastyka Aleša 
Lamra. Tam również można sobie wypożyczyć klucze od zamku leśnego Aichelburg. Na skalisty cypel wspiąć 
się można od strony rzeki Upy po czterystu schodech kamiennych lub – co jest również nowością – trailem 
Aichelburg. 
Wewnątrz odnowionego zameczku znajduje się popiersie B.A. a z wieży otwiera się widok głębokiej doliny. Leśna 
dróżka biegnąca po zboczu Světlej hory prowadzi ku kompleksowi architektury ludowej Tippeltovy boudy a dalej 
ku osadzie łąkowej Valšovky. Znana szeroko daleko farma gorska Davida Sosny już nie oferuje poczęstunku tury-
stom, zachowana została jednak hodowla bydła. Przez Hlušiny można zejść do Wielkiej Upy. Klucze od zameczku 
można sobie wypożyczyć w centrum informacyjnym Veselý výlet w Pecu pod Śnieżką. 

2001 Střední hřeben v uzdrowisku Janské Lázně
Z placu w centrum uzdrowiska prowadzi promenada z kilkoma miejscami odpoczynkowymi przez zdrowy las mie-
szany na Střední hřeben. Las swoim składem przypomina pierwotne puszcze karkonoskie. Spacerowicze mają 
do wyboru kilka wariant trasy, po których można dojść aż do popularnego gościńca Hoffmannova bouda. Koń-
cem trasy jest dolna stacja kolejki linowej na Černą horę. 

2001 Zelený důl w Pecu pod Śnieżką 
Zaledwie kilka kroków od centrum górskiego miasteczka leży ujście wąskiej doliny Zelený důl. Trasa mija kilka 
kaskad i małych wodospadów. Po dwóch i pół kilometrach dolina się niespodziewanie rozszerza w miejscu gdzie 
wysokogórski lodowiec przed dziesiątkami tysięcy lat wydrążył szeroki cyrk lodowcowy. Na równym miejscu 
drwale z Alp, którzy od XVI wieku kolonizowali Karkonosze wschodnie, założyli malowniczą osadę łąkową Jelení 
louky z trzema budami górskimi. W tej głównej czynny jest do dnia dzisiejszego słynny gościniec oferujący dobre 
usługi, których tradycje sięgają 1731 roku. 

2001 Vlčí jáma w Pecu pod Śnieżką
W okolice narciarskich tras zjazdowych w Pecu pod Śnieżką prowadzi latem turystów trasa nazwana według 
małego, ale doskonale ukształtowanego cyrku lodowcowego Vlčí jáma. Z centrum miasteczka trasa prowadzi po 
głównej ulicy. I tutaj są rozmieszczone tablice informacyjne poświęcone historii miasta przypominające jego gór-
nicze tradycje i rolę przemysłu drzewnego. Kolejne tablice poświęcone są historii Pogotowia Górskiego i losom 
poszczególnych chalup. Zwracają uwagę turystów na zachowane zabytki kultury materialnej jak również na cenne 
zjawiska i formy przyrodnicze, których historia sięga do epoki lodowcowej. Okolice Temnej Bystřiny zaskoczą 
spacerowiczów dziką przyrodą znajdującą się tak blisko centrum miasta. 

2001 Celní cesta – w Albeřicach Horních
Od starego urzędu celného z 1844 roku w Alberzycach Górnych prowadzi Droga Celna z odnowioną aleją na 
grzbiet z turystycznym przejściem granicznym do miejscowości polskiej Niedamirów. Tuż przed granicą na miej-

scu z pięknym widokiem na Śnieżkę stoi zrestaurowany zabytek kultury materialnej kolumnowa kapliczka przy-
drożna z symbolem kielicha. Droga Celna biegnie przez obszar objęty ochroną Albeřické lomy z cennymi gatun-
kami kwiatów i zwierząt. Nieopodal byłego Urzędu Celného można zajrzeć do największego łomu Bischofa, w 
którym wydobywano wapień oraz obejrzeć zachowaną okrągłą wapniarnię przy drodze. Za rok latem otwarte tutaj 
zostanie Muzeum Wapniarnia (Vápenka). Dokończony już drewniany obiekt z kolorowym poszyciem gontowym 
przykuwa uwagę turystów już dzisiaj.

2003, 2008 Malá Úpa
Dwa centra miejscowości górskiej Małej Upy – historyczne przy malowniczym kościółku i młodsze na Przełęczy 
Okraj (Pomezní Boudy) – łączą liczne dróżki i ścieżki obecnie włączone do trasy spacerowej Mała Upa z dwudzie-
stoma jeden stacjami i paru miejscami odpoczynkowymi z ławeczkami. Główną trasę podobnie jak gdzie indziej 
wytyczają kierunkowskazy w kształcie ręki. Plansze informacyjne prezentują historię zasiedlania, zabytki archi-
tektury ludowej, wyjaśniają pochodzenie nazw miejscowych, upamiętniają ważną wizytę cesarza Józefa II w roku 
1779, dokumentują historię budowy kościoła, napaść Urzędu Celnego przez nazistów w 1938 roku. Informują 
również o niepozornej polance w lesie nad Rennerovym potokiem, na której chętnie bawią się miejscowe dzieci. 
Nowsza część trasy od zeszłego roku łączy Małą Upę z Wielką Upą i Pecem pod Śnieżką przez Spálený Mlýn, 
spodnią część doliny Lví důl, Portášky i romantyczną dolinę Šraml.

2004 Černá hora
Od górnej stacji kolejki linowej na Černej horze prowadzi trasa do Peca pod Śnieżką. Z uwagi na dogodne 
ukształtowanie terenu cieszy się wielkim zainteresowaniem zwłaszcza ze strony starszych osób i rodzin z dzieć-
mi. Na samym początku jeden ze słupów starszej kolejki linowej z 1928 roku został przebudowany w wieżę wi-
dokową oferującą niepowtarzalny panoramiczny obraz Karkonoszy. Pierwsze odgałęzienie z trasy prowadzi ku 
tajemniczym Szwedzkim wałom skąd roztacza się piękny widok. Drugie odgałęzienie prowadzi do telewizyjnej 
stacji nadawczej a trzecie ku trasie edukacyjnej Czarnogórskie torfowisko z największym torfowiskiem w Karko-
noszach. W górnym biegu Javořego potoku widoczne są resztki zapory spławnej tzw. klausy z XVI wieku. Trasa 
wiedzie przez osadę górską Lučiny do Peca pod Śnieżką. 

2005 Via Piette w Svobodzie nad Upą i uzdrowisku Janské Lázně
Przy dworcu autobusowym i kolejowym ma swój początek trasa spacerowa po okolicy Svobody nad Upą i uzdro-
wiska Janské Lázně. Zaprowadzi nas ku zabytkom kultury oraz do zapomnianych zakątków przyrody wzdłuż 
Czarnohorskiego potoku. Zadziwiająco bogaty i rozmaity jest odcinek od pomnika Piette’a w Marszowie Dolnym 
do schroniska Modrokamenna bouda. Już po kilku przystankach można zrozumieć dlaczego twórcy trasy nazwali 
ją Via Piette. Oświecony kapitalista Prosper Piette de Rivale, nazywany „Ojcem Karkonoszy“ pozostawił po sobie 
tyle pracy, że nawet czterdzieści lat totalitarnego systemu nie mogło zatrzeć jej śladów. Spośród mało znanych 
obiektów po drodze napotkać można odnowiony pomnik poety romantycznego Theodora Körnera, którego za-
sługi dla literatury niemieckiej są porównywalne z dziełem Karla Hynka Máchy dla Czech. Nieco wyżej znajduje 
się największe skupisko mrowisk w Karkonoszach. Nieopodal Duncanu pod gołym niebem umieszczona została 
„kolekcja” dziesięciu najważniejszych rodzajów skał, z których zbudowane są Karkonosze. Po drodze turyści 
ujrzą jeszcze duży kamieniołom wapienny oraz resztki kopalni złota. Odnowiona trasa umożliwia zajrzeć do doliny 
Klausovy důl, który przewodnicy już w XIX wieku uważali za najbardziej romantyczny zakątek czeskich Karkono-
szy. Przy ładnej pogodzie trasę można przejechać na rowerze górskim. 

2005 Wokół Peca
Na placu przed gościńcem Hospoda Na Peci znajduje się również początek trasy spacerowej wiodącej przez 
romantyczne zakątki i miejsca oferujíce piękne widoki. Po odnowionych ścieżkach i leśnych drogách prowa-
dzą turystów drewniane kierunkowskazy WOKÓŁ PECA. Po drodze na planszach informacyjnych doczytać się 
można o założeniu poczty, szkoły, dyrekcji lasów, ujęcia wody dla całego miasta i o wyjątkowości tutejszych łąk 
górskich. Najbardziej ulubionym miejscem jest miejsce odpoczynkowe przy kapliczce kolumnowej z rzeźbą piel-
grzyma na Chaloupkách a najspokojniejszym punkt widokowy obok Kamoru jeszcze przed osadą łąkową Hnědý 
Vrch z odnowioną kaplicą św. Barbary. Okrężna trasa spacerowa lub jej części są łatwo dostępne nawet dla 
osób starszych, wzdłuż całej trasy rozmieszczonych jest kilka miejsc odpoczynkowych z ławeczkami. Trasa jest 
połączona z trasami Vlčí jáma i Zelený důl. 

2008 Złota Droga w Mladých Bukách i Svobodzie nad Úpą
Prowadzi z periferii Trutnova wzdłuż Złotego Potoku koło miejsc, w których żółty metal płukali prawdopodobnie 
już Celtowie. Prowadzi przez zanikłą osadę Bystřice, gdzie jest już przygotowany projekt odnowy zniszczonej 
kapliczki. W zanikłej wiosce Sklenářovice są w Lesie Barta dobrze widoczne ślady starych kopalń złota. Odnoga 
trasy głównej prowadzi ku pomnikowi sklenarzowickich mężczyzn, którzy padli w latach 1914 – 1918. Trochę 
wyżej droga prowadzi na Rýchory obok kapliczki oferującej schronienie z roku 1874. Trasa główna biegnie lasem 
górskim do osady Sejfy z kąpieliskiem a przez dolinę Antoninovo údolí i Kraví vrch do Svobody nad Upą, gdzie 
sportka się z trasą spacerową Via Piette i Aichelburg. Na Rýchorach można przejść na trasę Droga Celna. Trasę 
można przejechać również na rowerze górskim. 

www.krnap.cz
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PIĘĆDZIESIĄT BIWAKÓW

Oczekiwanie na szczyt
IV obóz (7470 m n.p.m.), Shisha Pangma, Tybet

8. 5. 2005

Obóz bez wody ale za to z widokami
dolina rzeki Urusztien, Zachodniokaukaski rezerwat, Rosja

19. 8. 1984

Wynurzyli się z ciemności i tańczyli
w pobliżu wioski Cambu, Tybet

11. 4. 1988

Slunce zapadlo za Pacifikem
Long Beach, ostrov Vancouver, Britská Kolumbie

5. 7. 1991

Biwak bambusowy
dolina rzeki Honku Khola, Nepal wschodni

3. 5. 2001

Spojrzenie wstecz
II obóz (6400 m n.p.m.), Gasherbrum II, Pakistan

20. 7. 2007

Licząc łącznie wyszło mi, że z ostatních pięćdziesięciu lat trzy lata spędzi-
łem na wędrówkach. Wszystkie wyprawy – tak nazywaliśmy jeszcze jako 
mali wszystkie co najmniej kilkudniowe wycieczki na łono przyrody miały 
wspólny mianownik. Każdego wieczora musieliśmy się zdecydować, gdzie 
dzisiaj złożymy głowę. Z przyjaciółmi zawsze znaleźliśmy jakieś schronienie 
dla przenocowania z różnym stopniem poczucia bezpieczeństwa, ciepła 
i odpoczynku przed dalszą wędrówką. Tak samo było podczas biwakowania 
na trasach zanikłych miast Inków w Andach, na sawannach pełnych dzikich 
zwierząt w Serengeti, na wysokości siedmiu i pół kilometra na Shisha Pang-
mie, w nieprzebytej puszczy zachodniokaukaskiej, wśród niedźwiedzi na 
Alasce lub w wybiegu dla kur koło Vimperka. W licznych miejscach byłem 
zaledwie kilka godzin, ale pomimo tego ich atmosfera utkwiła mi w pamięci 
na zawsze. Próbowałem sfotografować napęcie i niepewność przed dalszą 
wędrówką, euforię po każdym ciężkim dniu, poezję otaczającej nas przyro-
dy. Jednakże większość migawek zostanie tylko w mej pamięci. Ale kilkoma 
uwiecznionymi momentami chciałbym się z Wami podzielić pokazując je na 
wystawie pięćdziesięciu fotografii.

Obóz bez wody ale za to z widokami
Ostatnia trapinka – jak Rosjanie nazywają ścieżki – zniknęła już przed czte-
roma dniami. Przedzieraliśmy się bez mapy puszczą wzdłuż rzeki Urusztien 
w Zachodnikaukaskim regionie, do którego był wstęp zakazany, który dzięki 
temu został oszczędzony przed ludzką ingerencją również jako łowisko wiel-
kiego księcia na długo przed tym niż go ogłoszono rezerwatem w roku 1924 
przez Radę Komisarzy Radzieckich. Pomimo kłopotów z trudnym terenem nie 
opuszczał nas zachwyt nad dziką i niepowtarzalną przyrodą. Jedynymi zna-
kami ludzkiej działalności jakie znaleźliśmy były stare ślady siekier na korze 
starych jodeł. Na skałach rosły tysiącletnie cisy, nad rzeką leżały rogi z czasz-
kami jeleni czternastaków, budzące szacunek szczęki dzików. Zbyszek znalazł 
nawet fragment czaszki niedźwiedzia. Niespodziewanie natrafiliśmy na kory-
tarz o szerokości jednego metra i takiej samej głębokości wydeptany przez 
żubry. Pomimo tego, że ich tujtaj na obszarze o powierzchni 350 000 hekta-
rów żyją setki żadnego żubra nie spotkaliśmy. Dolina zmieniła się w głęboki 
wąwóz o wysokich skalnych ścianach – na jedną z nich musieliśmy się wspiąć. 
Biwakowaliśmy na skalnym stromym cyplu. Pet z Timem zeszli do głębokiego 
parowu po wodę na gotowanie. Jasny poranek otworzył fascynujący widok na 
trzy strony świata. W ciągu następnych dwudziestu pięciu lat tak dziewiczej 
przyrody nigdzie indziej na Ziemi nie znalazłem.

Wynurzyli się z ciemności i tańczyli 
Chcieliśmy przejść przez główny masyw himalajski z Tybetu do Nepalu w są-
siedztwie Mount Everestu. Przyjaciel Lanč, który przed rokiem był na ekspedy-
cji od strony południowej radził „lekko zeskoczyć po paru kamienaich” z prze-
łęczy Lho La do głównego obozu po stronie nepalskiej. Potem staliśmy na wy-
sokości sześciu tysięcy metrów i patrzyli na obóz pod nami, od którego dzieliła 
nas równa ściana. Dotknęliśmy północnej ściany Everestu , ale wróciliśmy na 
trawiaste stepy Tybetu. Droga ku następnej „niskiej” przełęczy Nangpa La była 
z mapą 1:pół milonu niejasna. Martzin z Fenkiem udali się na poszukiwanie 
pasterzy, ale oni tymczasem znaleźli nas. Nie rozumieliśmy się wzajemnie ani 
słowa. Rysowaliśmy obrazki, pokazywali pieniądze i gestykulacją zamówiliśmy 
na drugi dzień trzy jaki z przewodnikiem na cztery dni do Naampiilaa. Kiedy 
nas lodowaty wiatr zapędził do namiotu, Bob z Ivanem nie wierzyli, że rano 
ktoś przyjdzie a co dopiero z jakami. Zasypiałem pełen wątpliwości, kiedy  
w ciemnościach odezwały się śpiewy z muzyką. Wygramoliliśmy się ze śpi-
worów i przywitali śpiewającą rodzinę tybecką. Nasz popołudniowy rozmów-
ca grał na szczególne skrzypki z bębenkiem – melodia była niepowtarzalna.  
W nocy jeszcze tkwiła w pamięci, ale rano zniknęła bez śladu. Za to przed 
namiotami stał przygotowany do drogi przewodnik Tsundy z jakami.

Słońce zapadło nad Pacyfikiem
W Ameryce Północnej miłośnicy przyrody wymyślili system szlaków narodo-
wych, czyli national trails. Bez przygotowania i bez wahania znaleźliśmy się 
z Romanem na wyspie Vancouver i na mapie odszukaliśmy trail Long Beach, 
czyli Długą Plażę. Po wędrówce po górach wydawało nam się, że byłoby 
wspaniale przejść się brzegiem Pacyfiku i od czasu do czasu wykąpać się  
w oceanie. Zaparkowaliśmy samochód i wyruszyliśmy ścieżką do puszczy 

przybrzeżnej w Parku narodowym Pacific Rim. Zatrzymaliśmy się przed taśmą 
policyjną zamykającą drogę z ostrzeżeniem, że okolica jest nebezpieczna 
z uwagi na pojawianie się „Cougar”, który zabił psa. Ale nie wiedzieliśmy co 
to jest ten „Cougar”. W pobliżu nie było nikogo, kogo moglibyśmy się spytać. 
Zawracać się nam nie chciało. Więc jeszcze kawałek podjechaliśmy i dozsli-
śmy do wniosku, że to chyba jakaś choroba, coś takiego jak „wścieklizna”. 
Puszcza była wspaniała. Trasę kilkakrotnie zgubliśmy albo ją zmył przypływ. 
Nigdzie ani śladu po ludziach. Wskrótce na własnej skórze przekonaliśmy 
się, że trwałe wygięcie drzew na brzegu ma na sumieniu stały wiatr i że woda  
w morzu ma tutaj w czerwcu tylko dziesięć stopni. Wieczory zapadające słoń-
ce barwiło na pomarańczowo. Przy ogniu z drzewa wyrzuconego przez morze 
wysiadywaliśmy długo w nocy i spokojnie zasypiali. Taka wędrowna idylla. Po 
powrocie dowiedzieliśmy się , że „Cougar” to nie psia choroba, ale górski lew, 
czyli puma. Chory drapieżnik w międzyczasie napadł na wycieczkę szkolną 
i zabił nauczycielkę broniącą dzieci. Potem już tablic ostrzegawczych nie lek-
ceważyliśmy. 

Biwak bambusowy
Ekspedycję najczęściej dzielimy na dwie części: sportową i tzw. włóczęgo-
wą związaną z poznawaniem odwiedzonego kraju. Po wspinaczce na piękny 
siedmiotysięczny szczyt Baruntse w nepalskich Himalajach zdecydowaliśmy 
się przejść z prądem dolinę rzeki Honku Khola, której źródło znajdywało się 
nieopodal głównego obozu. Mieliśmy dwie mapy – tylko w jednej była wzdłuż 
rzeki wrysowana droga. Opuściliśmy naszych francuskich przyjaciół, którzy 
z Daliborem towarzyszyli tragarzom przez siedem dni wędrówki górami na lot-
nisko. Nasza dróżka zniknęła po dwóch dniach. Przeklinaliśmy lekkomyślność 
kartografów. Po kolejnych dwóch dniach ujrzeliśmy pierwsze krzewy bam-
busu a później jeszcze przez tydzień przedzieraliśmy się gęstymi porostami 
bambusowymi. Na stromych zboczach doliny o głębokości dwóch kilometrów 
z trudnością znajdywaliśmy miejsce do rozbicia dwóch namiotów. Kilkakrotnie 
w deszczu staraliśmy się wyrównać mizerne półki lub po ciemku kładliśmy się 
tylko tak. Jeden z pary przykrył się namiotem a drugi tropikiem. I w tak pro-
wizorycznych warunkach wędrowiec potrafi się „zadomowić”: znajdzie gałąź 
pod głowę, schowa buty pod kamień, przygotuje coś do picia, oderwie pijawki 
i wierzy w dobry koniec. Niekiedy znajdzie jeszcze siłę by się sfotografować 
tak jak ja w bambusowym biwaku. 

Oczekiwanie na szczyt
Noce spędzone wysoko są przeżyciem, dokładniej strasznym przeżyciem. 
Najczęściej ze zmęczenia łatwo zasypiam a tym samym przestaję aktywnie 
oddychać i budzę się z uczuciem przyduszenia. Na górze ponad siedmioma 
kilometrami jest o połowę mniej tlenu niż w domu. Czuję potrzebę wychylenia 
głowy nie tylko ze śpiwora, ale wprost wyrwania się z namiotu. Potem już nie 
mogę usnąć, wpatruję się w ciemność i podejrzliwie obserwuję reakcje ciała. 
Ogarnia mnie lęk, że puchnę, że tętno ulega przyspieszeniu i że zbiera się 
mi na wymioty. W głębi duszy zarzekam się, że jak tylko się rozwidni ucieknę  
w dół, szczyt mnie nie interesuje. Wściekam się na kolegę, jak sobie spokoj-
nie oddycha a nawet spokojnie sobie śpi. Dopiero później mi się zwierzy jak 
straszną przeżył noc. Po kilku wyprawach nauczyłem się jednak tam na gó-
rze spać. Wieczorem jak najdłużej wiedziemy rozmowy, omawiamy właściwą 
wielkość tabletki środka nasennego, aby ukroił wystarczającą część nocy, ale 
aby rano możliwie co najmniej bolała głowa z niedostatecznie dotlenionym mó-
zgiem. Z depresją najlepiej radzę sobie na siedząco. Niekiedy zapalam lampę 
czołową, naciągam kaptur, aby szron ze ścian namiotu nie padał mi za kołnierz 
i wpatruję się w jedno miejsce. Nareszcie zaczyna świtać, kocher ogrzewa 
małą przestrzeń namiotu, omawiamy dzisiejszą trasę a straszna noc ulega za-
pomnieniu. Tak to przeżyliśmy i z bratem przed dniem zdobywania szczytu na 
ośmiotysięcznej Shisha Pangmie. 

Spojrzenie wstecz
W białym świetle potężnych gór namioty własnego obozu są dobrym punk-
tem orientacyjnym. Kiedy przy próbie zdobycia Gasherbrum dwójki dotarłem 
do Jirki, był czas na to, by spojrzeniem w dół ocenić jaką odległość od rana 
pokonaliśmy. Wystawa fotografii Pięćdziesiąt biwaków jest również takim spoj-
rzeniem wstecz na przebytą drogę. W galerii Veselý výlet w Pecu pod Śnieżką 
jest otwarta codziennie do 6 sierpnia 2009.          -pk-
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CENTRUM INFORMACYJNE VESELÝ VÝLET
GALERIA - KANTOR

Temný Důl, Horní Maršov, tel.: (00420) 499 874 298
Pec pod Śnieżką, tel.: (00420) 499 736 130, fax: 499 874 221

e-mail: info@veselyvylet.cz
www.veselyvylet.cz

codziennie od 8.30 do 18.00

Punkty informacyjne Karkonosze - 2009 - IC Flora Benecko, PSČ 512 37, tel. 481 
582 606, info-flora@benecko.com, www.benecko.com; TIC Černý Důl, PSČ 543 44, 
tel. 499 429 618, infocentrum@cernydul.cz, www.cernydul.cz; TIC Harrachov, PSČ 512 
46, tel. 481 529 600,  tic@harrachtour.cz, www.harrachtour.cz; CA Harrachtour Harra-
chov, PSČ 512 46, tel. 481 529 401, info@harrachtour.cz, www.harrachtour.cz; IC Veselý 
výlet Horní Maršov, PSČ 542 26, Temný Důl 46, tel. 499 874 298, info@veselyvylet.
cz, www.veselyvylet.cz; IC Hostinné, PSČ 543 71, Náměstí 70, tel. 499 404 746,  in-
focentrum@muhostinne.cz, www.infocentrum.hostinne.info; IC Janské Lázně, PSČ 542 
25, tel. 499 875 186,  info@megaplus.cz, www.janskelazne.cz; IC Jilemnice, PSČ 514 
01, Masarykovo nám. 140, tel. 481 541 008,  info@jilemnice.cz, www.mestojilemnice.cz; 
IC Lánov, PSČ 543 41 Prostřední Lánov 39, tel. 499 432 083, infocentrum@lanov.cz, 
www.lanov.cz; IC Malá Úpa, PSČ 542 27, tel. 499 891 112, info@malaupa.cz, www.info.
malaupa.cz; MIC Veselý výlet Pec pod Sněžkou, PSČ 542 21, tel. 499 736 130, info-
@veselyvylet.cz, www.veselyvylet.cz; IC Turista Pec pod Sněžkou, PSČ 542 21, tel. 499 
736 280, turista@turistapec.cz, www.turista@turista.cz; IC Roky Rokytnice nad Jizerou, 
PSČ 512 44, Dolní 145, tel. 481 522 084, roky@seznam.cz, www.rokytnice-info.cz; TIC 
Svoboda nad Úpou, PSČ 542 24, nám. Svornosti 524 , tel. 499 871 167, info.ets@tisca-
li.cz, www.svobodanadupou.eu; TIC Špindlerův Mlýn, PSČ 543 51, Svatopetrská 173, 
tel. 499 523 656, info@spindlmu.info, www. spindlmu.info; TIC Trutnov, PSČ 541 01 
Trutnov, Krakonošovo nám. 72, tel. 499 818 245,  vesely@trutnov.cz, www.trutnov.cz; 
RTIC Vrchlabí, PSČ 543 01 Vrchlabí, Krkonošská 8, tel. 499 405 744, info@krkonose.
eu, www.krkonose.eu; TIC Žacléř, PSČ 542 01 Žacléř, Rýchorské nám. 10, tel. 499 739 
225, muzeum@zacler.cz, www.zacler.cz.

Jak dzwonić? Numery telefoniczne telefonów stacjonarnych w Karkonoszach wschod-
nich i środkowych zaczynają się trzema cyframi: 499 (w relacji międzynarodowej 00 420 
499). Informacje o numerach telefonicznych uzyskać można pod numerem 1180.

Służba zdrowia: Pogotowie Ratunkowe: Trutnov i Vrchlabí tel. 155, 499 735 921, 
dla regionu Karkonoszy wschodnich dyżurnym Ośrodkiem Zdrowia jest przychodnia  
w Trutnowie; dyżurna przychodnia ma numer 499 840 100, przychodnia internistyczna  
i stomatologiczna w miejscowości Pec pod Śnieżką ma 499 329 340, Chirurgia 499 329 
346, dentysta 603 413 113; w miejscowości Horní Maršov ma 499 874 144, dentysta - 
874 166, przychodnia dziecięca: 874143; w uzdrowisku Janské Lázně 875 116, Svoboda 
nad Úpą 499 871 140, przychodnia dziecięca 499 871 287, Špindlerův Mlýn 499 433 
344, Chirurgia 499 523 864. Apteka w Horním Maršovie jest czynna od poniedziałku do 
piątku od 8.00 do 12.30 i od 14.00 do 17.00, tel. 499 874 121; w Svobodzie nad Upą 499 
871 2646, w mieście Špindlerův Mlýn 499 433 335, pogotowie we Vrchlabi (również dla 
regionu Špindlerowa Mlýna) ma 499 421 155.

Przejścia graniczne: Począwszy od 21 grudnia 2007 roku zostały zlikwidowane kontrole 
graniczne. Z przejazdu przez przejście graniczne Pomezní Boudy - Przełęcz Okraj mogą 
korzystać samochody o wadze do 3,5 tony; przejścia Harrachov - Jakuszyce oraz Králo-
vec - Lubawka – bez ograniczeń.

Pogotowie Straży Pożarnej: stały dyżur w Trutnowie - tel. 150, 499 848 411.

Policja: Stały dyżur w Trutnowie i Vrchlabi 158, wypadki drogowe: 974 539 251; dyżur  
w Pecu pod Śnieżką 499 736 233, w Svobodzie nad Upą 499 871 333, w mieście Špin-
dlerův Mlýn 499 433 333; komisariat Policji Miejskiej w uzdrowisku Janské Lázně 499 
875 133 i 603 345 538; Špindlerův Mlýn 499 433 354, 606 484 805, Žacléř 499 876 
135.

Stacja Meteorologiczna - Pec pod Śnieżką 499 736 303

Górskie Pogotowie Ratownicze: stały dyżur jest w mieście Špindlerův Mlýn, tel.: 499 
433 239 (602 448 338). W zimie w miejscowości Pec pod Śnieżką 499 896 233 ma 
placówka dyżur codziennie od 7.00 do 22.00 (po 22.00 - 602 448 444).
Ponadto w zimie czynne są punkty w uzdrowisku Janské Lázně 499 895 151 (606 157 
936), w Małej Upie na Przełęczy Okraj (Pomezní Boudy) 499 891 233 (606 157 935), 
Strážné 499 434 177 (606 157 934), Harrachov 481 529 449 (602 448 334), Rokytnice 
nad Jizerou 481 523 781 (606 157 932), Luční bouda 739 205 391, 499 736 219.

Msze: Horní Maršov – sobota 16.30; Svoboda nad Úpou – niedziela 11.00; Janské Lázně 
– niedziela 9.30; Velká Úpa – sobota 15.00; Žacléř - niedziela 8.30; Špindlerův Mlýn 
– niedziela 10.00, Mladé Buky  - niedziela 11.00. Zgromadzenie Świadków Jehowy w auli 
królestwa w Trutnowie, Bojiště 103. Tygodniowe zgromadzenie: każdy wtorek i czwartek, 
zawsze od 18.45 do 19.30. Publiczne wykłady w każdą niedzielę od 9.30 do 11.30 i od 
16.30 do 18.30.

Magistraty Miejskie i Gminne: Horní Maršov 499 874 156, Janské Lázně 499 875 101, 
Pec pod Sněžkou 499 89 6215, Malá Úpa 499 891 157, Svoboda nad Úpou 499 871 
105, Žacléř 499 878 510, Špindlerův Mlýn 499 433 226, Godziny przyjęć w poniedziałki 
i środy od 8.00 do 12.00 i od 12.30 do 17.00. (PL) Karpacz 0048 75 7618611. 

Zarząd Karkonoskiego Parku Narodowego: Punkty Informacji KRNAP (Kar-
konoskiego Parku Narodowego): Pec pod Śnieżką 499 896 213, codziennie 
8.30 - 12.00, 12.30 - 17.00, w lecie do 18.00, Špindlerův Mlýn 499 493 228, 
codziennie 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00, Harrachov 481 529 188 codzien-
nie 8.30 - 12.00, 12.30 - 17.00, Horni Rokytnice nad Jizerou 481 523 694,  
w zimie pon.-piąt. 9.00-12.00, 13.00-16.00; Muzeum we Vrchlabi: oprócz poniedziałków 
8.00-16.00, 499 456 111, Muzeum w Obřím dole w Pecu pod Śnieżką 499 736 311, 
otwarte codziennie oprócz poniedziałków, 9.00 -12.00, 13.00 - 16.30.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Leśnej – dyrekcja 499 456 111; Leśnictwa: Horní  
Maršov 499 874 161, Pec pod Śnieżką 499 896 214, Svoboda nad Úpą 499 871 159, 
Žacléř 499 776 459, Špindlerův Mlýn 499 433 282.

Warsztaty Naprawcze Samochodów i Zakłady Wulkanizacyjne: Svoboda nad Úpou: 
Hlávka 499 871 153; codziennie od 7.00 do 12.00 i od 13.00 do 17.00, Mladé Buky - 
Štangl 499 773 263, Wulkanizacja 499 773 263, Autoklub Bohemia Assistance, nonstop, 
1240; Žlutý anděl 1230 (Pomoc Drogowa). 

Stacje benzynowe: Svoboda nad Úpou: czynna codziennie od 6.00 do 20.00 Benzina 
499 871 128 i od 6.00 do 21.00 Lucraco Oil: 499 871 188; Pec pod Śnieżką 499 522 
120 od 5.00 do 22.00; Špindlerův Mlýn 499 493 295, codziennie od 7.00 do 17.00,  
w niedziele od 8.00. Stacje benzynowe otwarte NONSTOP znajdują się w Trutnowie  
i we Vrchlabi.

Kolejki linowe: Na Śnieżkę (Pec pod Śnieżką, 499 895137) codziennie o każdej peł-
nej godzinie od 8.00 do 18.00; w górnym odcinku Růžová hora – szczyt Śnieżki czynna  
w zależności od pogody; Pec pod Śnieżką - Hnědý Vrch, (499 736 375) 9.00 -16.00, 
od 1. do 28. 10. tylko piąt.-niedz.; Portášky (Velká Úpa, 499 736 347) czynna codzien-
nie od 8.30 do 17.00; od 15.2. do 17.30; Černá hora (Janské Lázně, 499 875 152) 
codziennie o 7.30 a później o każdej pełnej godzinie od 8.00 do 18.00; Na Plaň (Špin-
dlerův Mlýn – Sv. Petr, 499 497 215) i Medvědín (Šp.Mlýn, 499 433 384) codziennie 
od 8.30 do 16.00 i o 18.00; Žalý (Vrchlabí, 499 423 582; Lysá hora (Rokytnice, tylko  
w zimie, 481 523 833); Čertova hora (Harrachov, 481 528 151).
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