
G
R
A
T
I
S

Współżycie ludzi i bydła pozostawiło niezatarty ślad w krajobrazie Kar-
konoszy. Enklawy łąkowe zarosły gdzie niegdzie lasem a w strefie al-
pejskiej setki hektarów kosodrzewiny ustąpiły łąkom, by mieszkańcy 
gór mieli dostatek paszy dla krów. Przez trzysta lat hodowla bydła była 
podstawym źródłem utrzymania górali. Na przekór zmianom politycz-
nym, które spowodowały zanik hodowli w jej pierwotnej postaci, jej śla-
dy pozostaną widoczne dopóki będą w górach żyli ludzie. Niektóre łąki 
pochłonął ponownie las, ale większość pierwotnie zagospodarowanych 
łąk tworzy nadal jądro gospodarstw karkonoskich. Fotograf – amator 
Rudolf Kraus z Temnego Dolu sfotografował przed niecałymi osiemdzie-
sięcioma laty na Šimovych chałupach w Małej Upie harmonijną więź 
między gospodarzem Johannem Grabigerem z Niklovego Vrchu a jego 
zwierzęciem. Wówczas prawdopodobnie po raz ostatni przyprowadził 
do gajówki nr 38 Huberta Dixa komunalnego byka w celu opłodnienia 
krowy sąsiada. Ani Grabiger ani Dix nie mogli się wówczas spodziewać, 
że będą ostatnim pokoleniem tradycyjnych gospodarzy w Karkono-
szach.

KARKONOSZE / 48   „WESOŁA WYPRAWA”    LATO 2017

Galeria, Centrum Informacji
i Pensjonat Veselý výlet
Horní Maršov
Malá Úpa
Pec pod Sněžkou
Mapa Karkonoszy wschodnich
Karkonoski Park Narodowy
Gospodarowanie na szczytach gór
Žacléř
Polecamy wypróbowane usługi
Wspomnienia z Erlebachowej budy
Pamięć Karkonoszye

str. 2–3
str. 4–6
str. 7–9

str. 10–13
pośrodku
str. 16–17
str. 18–19

str. 20
str. 21–23
str. 24–25
str. 26–27



I VESELý VýLETGOSPOdARZE

Przed trzydziestoma laty mogliśmy jeszcze osobiście poznać i wypytywać 
ostatních tradycyjnych gospodarzy regionu pod Śnieżką. Górale wyjaś-
nili nam tematy, których właściwe zrozumienie w całości bez ich pomo-
cy byłoby dla nas trudne. Na własne oczy zobaczyliśmy jak wykorzystują 
gnojówkę i z pompą i cynowymi rurami do rozpryskiwania najlepszego 
nawozu, sposób na wtoczenie płachty pełnej siana na plecy, sposób pr-
zywiązania bańki na mleko na krzesełkowe nosidło. Objaśnili nam proces 
obróbki mleka górskiego i produkcji słynnych kiedyś serów górskich. 
A přede wszystkim zrozumieliśmy jaką wartość i znaczenie dla nich miała 
krowa, kosa, łąka lub ładny letni dzień dla sprzątnięcia siana na strych. 
Opieka nad gruntami, zwierzętami domowymi i wypowiedzi gospodarzy 
są głównymi motykami aktualnego numeru Wesołej Wyprawy. Być może 
staną się dla was inspiracją do odwiedzenia ciekawych miejsc i zrozumie-
nia trudności i pułapek czyhających na współczesnych gospodarzy. Pod 
koniec lat osiemdziesiątych zaczęli Věra i David Sosnowie prowadzić go-
spodarstwo na Vlašskich budach, założyli znaną wkrótce szeroko daleko 
farmę górską Sosna. David wówczas obszedł starych gospodarzy zbiera-
jąc dobre rady i uwieczniając ich na efektownych fotografiach. 

Marie Hampelová (1900–1991) pochodziła ze Šramla a jej ojciec Jo-
sef Dix latem gospodarzył także na łąkach wokół najwyżej położonej budy 
letniej na Studnicznych budach w Modrym dole. W maju 1925 r. wyszła 
za mąż na Hlušiny nr. 259 za bardzopracowitego Liboriusa Hampela. Pier-
wotna nazwa miejscowa Totenbodenbaude oznacza budy na martwym 
gruncie. To nie brzmi zachęcająco i pomimo tego, że mieli trzy hektary łąk 
rodzina utrzymywała się i po wojnie głównie z pracy w lesie. Pani Hamp-
elová wspominając na stare czasy 1 listopda 1985 r. wyliczyła rzeźników 
i kupców masła i sera, z którymi po raz ostatni przed czterdziestoma laty 
współpracowali gospodarze z Wielkiej Upy. Później jeszcze przez parę lat 
mieszkała sama na najwyżej położonym miejscu enklawy łąkowej Hlušiny. 

Emma Häringová (1905–1994) przyszła na świat na Wielkich Tipple-
towych Budach w chałupie nr 285 w rodzinie Benedikta Tippelta. Gos-
podarzyła wprawdzie na dwóch i pół hektarach, ale tutejsze łąki na pó-
łnocnym zboczu Světlej Hory należały razem z pobliskimi Thammovymi 
budami, Javorzym dołem i Małymi Tippeltovkami do najmniej urodzajnych 
z całego regionu. Emma wyszła za mąż za drwala Ludwiga Häringa do Ja-
worzego dołu a dzięki jego pracy zostali w Wielkiej Upie i po wojnie. 
Podczas wizyty w ich pięknej chałupie nr 308 w listopadce 1985 r. żyła 
już sama i opowiadała jak ojciec Benedikt nieustannie zbierał siano, aby 
utrzymał także trzecią krowę. Dlatego kosili i suszyli trawę leśną aż przy 
Krausovych budach i Modrych Kamieniach, by ją następnie na nosidłach 
w płachtach o wadze aż stu kilogramu znosić po drodze obecnie oznaczo-
nej jako zielona trasa turystyczna na Wielkie Typpeltovki. 

Friedrich Kneifel (1910–2006) był najlepszym gawędziarzem o sta-
rych czasach spośród tych, których poznaliśmy. Podczas pięćdziesięciu 
ośmiu wizyt roboczych w chałupie nr 30 na Janowych budach w Wielkiej 
Upie dowiedzieliśmy się mnóstwa szczegółów i ciekawostek o życiu w 
górach, o losach ludzkich, wysłuchaliśmy opowieści o wielu przygodach 
opatrzonych ciętymi komentarzami. Tylko kilka z nich wykorzystanych 
zostało w 2001 r. w dokumencie Pavla Štingla Jakim językiem mówi Pan 
Bóg? Podczas spotkania 22 lutego 2000 r. zapoznał nas z zagrożeniami 
związanymi ze zwożeniem i wykupem mleka. Przy czym szczegółowo nam 
opisał sytuację przy samochodzie mleczarskim w Wielkiej Upie, takim jak 
na nowo zyskanej fotografii w zbiorach Wesołej Wyprawy. Na ciekawym 
zdjęciu z lat trzydziestych na str. 11 rozpoznał paru sąsiadów i pamiętał je-
szcze za ile się mleko wykupowało. Ostatnie dojne krowy Kneifela przejął 
obecny gospodarz z Růžohorek David Mlejnek. 

Raimund Sagasser (1915–1993) najchętniej opowiadał o pracy w le-
sie, ale o gospodarowaniu na łąkach Dolnej Małej Upy też dużo wiedział. 
Jego ostatnie krowy przyjął do swego gospodarstwa na Vlašskich bu-
dach David Sosna. Podczas rozmowy z Raimundem w chałupie nr 100 
w styczniu 1984 r. skupiliśmy naszą uwagę na wszystkie zabudowania 
na Šimovych budach, gdzie hodowano kiedyś dwadzieścia sześć sztuk 

bydła. Na przykład gajowy Hugo Dix miał trzy krowy. Suszyć siano chod-
zili z tego gospodarstwa aż pod Śnieżkę na łąki między kosodrzewiną 
koło dzisiejszego szlaku turystycznego zwanego Traverzem. Na pytanie 
o zagony przy tutejszych chałupach przypomniel stare małoupskie porze-
kadło: „Skąd w Upie jest widoczna Śnieżka, tam nie ma urodzaju kartofli”. 
Dlatego na Šimovych budach mogli je sadzić. Później odnalezione stare 
fotografie potwierdziły jego słowa.

Centra informacyjne i sklep z prezentami Veselý výlet w Pecu pod 
Śnieżką i w Temnym Dole ułatwią i uczynią bardziej przyjemnym Pań-
stwa pobyt w Karkonoszach wschodnich. Wypożyczycie sobie klucz 
od zameczku leśnego Aichelburg i od Muzeum Wapiennik w Alberzy-
cach. Poznają tam państwo co nowego w regionie, bezpłatne informa-
cyjne materiały, mapy Karkonoszy i okolic, przewodniki, pocztówki ze 
znaczkami, książki czeskie i niemieckie włącznie z książkami dla dzie-
ci. Dla kolekcjonerów mamy wizytówki turystyczne, znaczki, odznaki, 
naklejki, nalepki, tarcze, tarcze na laski itp. Przed powrotem do domu 
można tu zakupić oryginalne prezenty i pamiątki, obrazy, fotografie 
i ulubione figurki lub kukiełki Ducha Gór. Ponadto można kupić ka-
mienie, ozdoby i podkoszulki przypominające pobyt w Karkonoszach.  
W Temnym Dole można sobie zamówić kopie historycznych zdjęć po wy-
braniu z naszego obszernego archiwum. Vesely vylet także przygotował 
pamiątki w kształcie Czekolady ze Śnieżki z opakowaniem opracowanym 
przez kilku zawodowych artystów. Wysokiej jakości czeska czekolada 
może mieć aż siedemdziesięcioprocentową zawartość kakaa. Ulubione 
są karkonoskie ziołowe miody pitne, mieszanki herbaciane i lecznicze 
napoje. Oferta obejmuje również szeroki wybór naturalnej kosmetyki. 
Oprócz obligatoryjnych informacji chętnie Państwu poradzimy z wyborem 
programu czy miejsc noclegowych w dolinie pod Śnieżką. Przez cały czas 
czynności centra w Pecu pod Śnieżką dostępny jest internet publiczny. 
Działa również kantor. Starsze numery Veselego vyletu można przeczy-
tać na stronach internetowych a pozostałe wydruki oferujemy w Temnym 
Dole.
Galeria Veselý výlet jest integralną częścią obu center informacyjnych. 
Aktualne i minione wystawy autorskie w Pecu pod Śnieżką są przedsta-
wione na stronach internetowych.

Pensjonat Vesely výlet w Temnym Dole jest otoczony przyrodą górską 
i zabytkami kultury. Goście konsultują z nami wybrany program, który im 
wzbogacamy o kolejne pomysły. Inspiracją jest i sam dom zabytkowy pełen 
obrazów, fotografii i dokumentów nie tylko z Karkonoszy. Gustownie wypo-
sażone pokoje, dostęp do internetu Wi-Fi, sauna, wana z masażem pod-
wodnym, duża hala z kuchnią w nowoczesnej dobudówce i sute śniadania 
są rzeczą oczywistą. Do pensjonatu przyjeżdżają grupy przyjaciół, którzy 
tak samo jak wielkie rodziny korzystają z dużej hali. Dzięki łączącemu oba 
budynki korytarzowi nie zakłócają spokoju innych gości i ich zabawa nie 
jest przerywana. Przed domem zatrzymują się turyści latem i zimą podob-
nie i narciarskie autobusy. Nasí goście mogą także przez cały rok parkować 
obok naszych obiektów i w Pecu pod Śnieżką. Pensjonat oferuje miejsca 
noclegowe ze śniadaniem w pokojach dwu- i trzy-osobowych oraz w apar-
tamencie, rezerwacja telefoniczna w centrum informacyjnym, szczegóły  
o zakwaterowaniu w pensjonacie dostępne na internecie, możemy na ży-
czenie posłać je i pocztą.

Centrum Informacyjne, galeria, kantor i sklep z prezentami i pamiąt-
kami Veselý výlet w Pecu pod Śnieżką nr 196, tel.: + 420 499 736 130.
Centrum informacyjne, galeria, kantor i pensjonat Veselý výlet  
w Temnym Dole nr 46, Horní Maršov, Kod Poczt. 542 26, tel.: 
499 874 298. Czynne codziennie od 8:30 do 18:00. Znajomość języka 
niemieckiego i angielskiego. Aktualności dostępne na facebooku Ve-
selego výletu. E-mail: Info@veselyvylet.cz

www.veselyvylet.cz

Marie Hampelová z Hlušin

Friedrich Kneifel z Janovych bud

Emma Häringová z Javořego dołu

Raimund Sagasser z Dolnej Małej Upy
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HORNí MARšOV

Kierownik gospodarstwa rybnego Ignaza Bönscha sfotografował przed ponad stu laty fotograf Wenzel Lahmer z pańskim sklepem rybnym w Temnym Dole. Jesienny wyłów ryb hodowlanych przy pomocy agregatu elektrycznego
w listopadzie 2010 w rzece Upie. 

Gospodarz Roman Brukner wypuszcza w Marszowie wyhodowane
w tym roku przez siebie dla rybołówstwa sportowego pstrągi potokowe.

Nauczyciel Václav Lukáš w Marszowie Górnym pracował w czeskiej szkole 
mniejszościowej przed zajęciem Sudetów już od września 1934 r. W latach 
sześćdziesiątych na lekcji wychowania obywatelskiego opowiadał nam o historii 
rybaka Marša. Ponoć dla siebie i pomocników wybudował na szerokiej równi-
nie zalewowej w roku 1007 trzy domki zakładając tym samym osadę Marszow. 
Pedagog tak czynił nawiązując do legendy zapisanej przez kronikarza Simona 
Hüttela. Bez wątpienia wzbudził tym nasze zainteresowanie. Bowiem rzeka Upa 
była od jak żywa dla wszystkich pokoleń ulubionym miejscem zabaw i przygód. 
Kto nauczył się pływać w lodowatej wodzie pod śluzą przy rynku poradził sobie 
później z różnymi przeszkodami. A szukanie po omacku pstrągów ukrytych pod 
kamieniami było jedną z ulubionych zabaw dzieci. A pstrągów bywało nie tylko 
w Upie mnóstwo. 

Rzeczywistym założycielem wsi łanowej był najprawdopodobniej urzędnik 
lub dokładniej zasadźca Mareš, który w średniowieczu podzielił między kolo-
nistów tutejsze grunty królewskie wspierając zasiedlanie dzikich kresów królest-
wa czeskiego. Jedna z najstarszych wzmianek świeckich z doliny pod Śnieżką 
znajduje się w kronice miasta Trutnova. Simon Hüttel obok „wielkich wydarzeń“ 
odnotował również zdobycz rybaka Fabiána Austa, który w rzece Upie złowił w 
sierpniu 1505 r. „laxfohre”, czyli łososia o długości całego sążnia a więc 1,8 m. 
Najstarszy znany rybak karkonoski Aust na śmiertelnym łożu przyznał się do za-
bicia dziewiętnastu swych konkurentów i zamiast pokutowania żałowal, że ich 
nie zabił równych dwudziestu. Łowienie w górskiej rzece nie było czczą zabawą 
jak dziś, ale ważnym elementem utrzymania. Z chwilą powstania samodzielnego 
majątku Marszov w XVII w. nabyli jego właściciele także prawo dysponowania 
wodą a więc udzielania koncesji młynarzom i rybakom. 

Gospodarstwo rybne w Temnym dole
Majątek Marszow kupili na Sylwestra 1882 r. Czernin-Morzinowie z Vrchlabi. 
Uporządkowali w nim także rybołówstwo. Nabyli chalupę nr 1 pierwszej części 
Wielkiej Upy i założyli tu gospodarstwo rybne. Ciekawe, że dom mający chy-
ba jeszcze na kominie datę 1823 był jako jedyny z pierwszej części na lewym 
brzegu Upy a od lat sześćdziesiątych należy z nr 4 do katastru Temnego Dolu. 
Stara droga biegnie po drugiej stronie. Dom z dużą łąką dla dwóch krów na pó-
łwyspie był dostępny tylko po wąskim mostku. Większa część łąki zniknęła pod 
nową szosą do Peca i wysypiskiem kamieni i składem drewna. Hrabina Aloisia 
Czernin-Morzinowa mianowała Ignaza Bönscha zawodowym rybakiem i mie-
szkańcem chałupy. Pochodził z dzisiejszej budy Amor na Chaloupkach w Pecu, 
z miejsca, które z pewnością nie było dobrym rewirem rybarskim. Pomimo tego 
kronikarz Stefan Dix zapisał, że rzemiosło rybackie w rodzinie tych Bönschów 
przechodziło z pokolenia na pokolenie. Najstarszy syn Josef w kwietniu 1884 r. 
przyszedł na świat już w tej chałupie a później po ojcu przejął chałupę i funkcję 
kierownika gospodarstwa rybnego. Wokół gospodarstwa rybnego założył kilka 
sztucznych stawów rybnych z kamiennymi brzegami. Ich resztki zachowały się 
do dnia dzisiejszego. Friedrich Kneifel 12 lutego 1997 r. wspominał, że jako pięt-

nastoletni chłopak latem 1925 r. dorabiał noszeniem świeżych ryb do restauracji 
w budzie Jana. Kiedy dostał zamówienie od sąsiada Adolfa Kneifela, z którym 
nie był spowinacony w ostatnich pokoleniach, zbiegł po dzisiejszej żółtej trasie 
turystycznej tzw. Drodze Kubatowej w dół na Skrzyżowanie. Rybak Josef Bön-
sch miał zawsze w małym domku przed gospodarstwem rybnym przygotowane 
ryby. Odważył zamówioną ilość a Friedrich w kadzi na nosidłach mógł wynieść 
aż trzydzieści kilogramów żywych pstrągów dla potrzeb kuchni sąsiada. Dodał 
jeszcze, kładąc na to nacil, że właśnie dlatego w budzie Jana zawsze były po-
dawane ryby absolutnie świeże. Josef Bönsch wydawał pozwolenia na połów 
ryb przyjeżdżającym gościom. Jest ironią losu, że właśnie rybołóstwo sportowe 
pozbawiło go źródła utrzymania.

Stowarzyszenie Rybackie
Jednym z pierwszych przepisów prawnych po powstaniu Republiki Czechosło-
wackiej w październiku 1918 r. była reforma rolna. Miała odebrać szlachcie 
czeskiej większość majątku. Pomimo tego, że nie doczekała się wdrożenia w 
pełnym zakresie liczne majątki uległy redukcji. Czernin-Morzinowie stracili nie-
mal cały majątek Vrchlabi a w październiku 1931 r. także o rewir Latova Dolina 
na Marszowsku. Najlepiej zorientovali się w wyjątkowo nadarzającej się okazji 
nabyć za bezcen leśne i orne grunty ludzie skupieni wokół partii agrarnej. Nic 
więc dziwnego, że bliscy tej partii ludzie kręcili się wokół tworzącego się ry-
backiego ruchu związkowego także w Marszowie. W lipcu 1933 r. spotkali się 
tajnie urzędnicy i pracownicy czescy z regionu pod Śnieżką z przedstawicielami 
Unii rybackich związków i spółdzielni w Pradze. W czeskim hotelu Kulma w Jan-
skich Łaźniach ustalili następnie metody wywłaszczania gruntów hrabiowskich 
z ich ciekami wodnymi i przekazania ich Spółdzielni Rybackiej dorzecza Upy. 
Na przekór temu, że związek oficjalnie powstał dopiero 4 listopada1933 r. ży-
czliwy Urząd Państwowy wydał obwieszczenie przyznające mu prawo rybac-
kie na rzece Upie od głównego mostu w Svobodzie nad Upą aż do źródeł jej 
wszystkich dopływów już 27 września. Łącznie zyskali trzydzieści kilometrów 
cieków wodnych o powierzchni sześciu hektarów. Na walnym zebraniu rybacy 
wybrali zarząd. Prezes - zawiadowca stacji w Svobodzie František Novotný miał 
dwóch zastępców: dzierżawcę Budy Sokolskiej Jana Černego i nadleśniczego 
Adolfa Křepelkę z pensjonatu Myslivna przy nowym nadleśnictwie czeskim w La-
towej Dolinie. W zarządzie zasiadał jeszcze gospodarz kolejki linowej na Czerną 
Horę Stanislav Fetter i urzędnik Urzędu Finansowego przy sądzie marszowskim 
Arnošt Silbernágl. Ten łowił głównie pstrągi w Upie na wędkę z bambusu firmy 
Rousek z kołowrotkiem i żyłką z zaczepami na sztuczne muszki. Czy poznali się 
z Vlastą Křepelkową, córką kolegi ze związku na rybach nie wiemy. Ich dwoje 
dzieci urodziło się w Marszowie a syn Arnošt Silbernágl i wnuk Arnošt starają się 
dzisiaj wzorowo o naładniejszą chałupę w Dolinie Honzów Potok. Wędkę dziad-
ka z czasów pierwszej republiki używał jeszcze od czasu do czasu najmłodszy 
Arnošt stawiając pierwsze kroki wędkarskie. Poza rybołóstwem związek przy-
czynił się do założenia sztucznej wylęgarnii przy Potoku Alberzyckim w Mars-

zowie Górnym. Do doprowadzania stale świeżej wody wykorzystali stary młyński 
napęd i regularnie wychowywali z zapłodnionych ikier jednoletni i dwuletni nary-
bek, by zwiększyć ilość ryb w rewirze. Od dobrze rozpoczętej pracy wypędzili 
ich naziści – wszyscy czescy członkowie Rybackiego Związku dorzecza Upy 
musieli najpóźniej w październiku 1938 r. opuścić Karkonosze. Liczni rybacy tuż 
po maju 1945 r. wrócili do Marszowa. Jako urzędnik Arnošt Silbernágl aktywnie 
przyczynił się do wznowienia działalności klubu rybackiego. 

Arnošt Souček pochodził ze starego rodu górniczego ze Svatoňovickiego 
Zagłębia Węglowego. Ale już jego dziadek Štěpan Souček odszedł w młodości 
pod koniec XIX w. do kopalni w Żaclerzu, gdzie się im urodził syn František. 
W przeważnie niemieckim środowisku po I wojnie światowej znalazł w osadzie 
Rýchory żonę Annę Baierovą z chałupy nr 2. I oni musieli jesienią 1938 r. w poś-
piechu opuścić Sudety. František pracował w kopalni w Svatoňovicach. Po woj-
nie ciągnęło ich to w góry. Osiedlili się w Marszowie Górnym. Młodszy z synów 
František Souček poświęcił się w całości sportowi (także VV 43/2015), starszy 
Arnošt wstąpił do Ludowego Związku Rybackiego Marszow Górny. Od czerw-
ca 1954 r. pełnił przez dziesięć lat funkcję gospodarza związku, czyli zarządcy 
rewiru rybackiego. Już wówczas musiał wypełniać stosy papierów i wydawać 
pozwolenia łowienia a także kierował pracą wylęgarni ryb. Na przykład w 1956 
r. przygotowano z ikier 150 000 sztuk narybku, które wiosną następnego roku 
wypuszczono do Alberzyckiego Potoka, górnego toku Upy i Małej Upy. W 1956 
r. gospodarz Arnošt Souček wydał siedemdziesiąt dwa całorocznych pozwoleń 
na połów ryb członkom Karkonoskiego Klubu Rybackiego Marszow Górny. Taka 
była nowa nazwa organizacji. W herbie miał łowcę ryb zimorodka, którego w 
rzeczywistości w rewirze nie ma. Rybacy sportowi odnotowali 668 złowionych 
pstrągów o łącznej wadze 216 kg, czyli przeciętnie 30 deko na jedną sztukę. 
Sam Arnošt złapal 25 pstrągów miarowych a królem sezonu rybackiego był Jiří 
Liška z Hostinnego z 90 złowionymi rybami o łącznej wadze trzydziestu dwóch 
kilogramów. Wówczas łowiono na powierzchni na sztuczną muszkę lub na głę-
bokiej wodzie i pod śluzami ciągnęli na potrójnym haczyku byczka złowionego 
pod kamieniem. Drugi ze sposobów już dawno wyparł sztuczny wabik ; Byczek 
pospolity już długo znajduje się na liście gatunków ryb objętych ochroną. 

Rudolf Hofer wstąpił do Związku Rybackiego w 1958 r. i jest jego aktywnym 
członkiem do dnia dzisiejszego. Ponad czterdzieści lat był skarbnikiem. Razem 
z Vladislavem Lešką wydają dla dorzecza Upy karty wędkarskie. Pochodzi ze 
starego rodu upskiego, jego przodkowie mieszkali na przykład w budzie Auro-
ra nieopodal największej klauzy do spławiania drewna lub w dolinie Obří Důl w 
dzisiejszej chałupie Klubu Sportowego Stěžery. Babcia Rudolfa Karolina za-
wiadywała Hoferschenke, jak potocznie nazywano znany i dziś ale pod nazwą 
Na kopeczku gościniec, w którym oprócz innych dań oferują także znakomitego 
pstrąga. Sam wspomina na swój największy sukces rybacki kiedy to w natu-
ralnym zagłębieniu rzeki Upy złowił pstrąga ważącego prawie kilogram i mier-
zącego 43 cm. Ale rekord należy do pewnej damy z Nymburka, która na kartę 
rybacką gościa złowiła w Marszowie pstrąga rzecznego o wadze 1,2 kg. Rudolf 

Hofer z uśmiechem wspomina o założeniu Lyseczyńskiego stawu przed pięćd-
ziesięcioma laty. Pomysłodawca sztucznego zbiornika Karel Horáček był wpra-
wdzie policjantem, ale budował szybciej niż koledzy zdążyli załatwić niezbędne 
formalności. Dawno gotowy staw był przez szereg lat obiektem istniejącym ni-
elegalnie. W celu przyśpieszenia procesu legalizacji powędrowało z Marszowa 
na odpowiednie urzędy niemało pstrągów. Dzisiaj nad staw wybiera się więcej 
miejscowych rybaków i gości niż nad rzekę. Czysta woda i żyjące tu raki umoż-
liwiają łowić tu nie tylko karpie, amury, liny i pstrągi alpejskie, ale także bard-
ziej wrażliwe gatunki pstrągów. Lokalna organizacja Marszow Górny Czeskiego 
Związku Rybackiego stowarzysza 185 dorosłych członków i dwadzieścioro pię-
cioro dzieci. Główną troską podobnie jak i w zeszłym stuleciu jest zabezpiecza-
nie narybku dla rewiru. We własnej wylęgarni w Marszowie Dolnym przy pomocy 
finansowej ze strony województwa rocznie odchowują dziesiątki tysięcy małych 
pstrągów. W tym roku wypuścili do wolnej przyrody osiemdziesiąt tysięcy sztuk 
narybku. W czasie jesiennego wyłowu szukają głównie ryb matecznych, by wy-
cisnąć z nich ikry. Podobnie jak i w całej Europie również w Karkonoszach pier-
wotnych pstrągów ubywa. Rybnych matek jest mało. Dawniej jesienią wyławiano 
ich nawet dwieście – teraz najwyżej trzydzieści. Dlatego ikry kupują ze sztu-
cznych hodowli. Pstrągi wypuszczają w celu odnowienia ich populacji a nowe 
gatunki pstrągi alpejskie i pstrągi tęczowe dla rybołowu sportowego. Pomimo 
tego w rewirze marszowskim jest jedno miejsce wyłącznie z pierwotną popula-
cją. Nad tamą regulacyjną w Pecu w stronę dolin Obří i Modrý důl już od wielu 
lat nie łowi się w celach sportowych i dosyć długo nie są realizowane wyłowy 
hodowlane. Najlepsze miejsca do łowienia to tonie Małej Upy i nieregulowanego 
odcinka Upy pod leśnym zameczkiem Aichelburg w Temnym Dole. (Text powstał 
przy pomocy rybaków marszowskich i Arnošta Silbernágla najmłodszego.)

Jarmark Marszowski 2017
W piątek 11.8. – stary kościół Wniebowzięcia Panny Marii
18:00 przedstawienie Wiosło i róża kapeli C&K Vocal / legenda rockowa o św. 
Wojciechu, który będzie przyglądać się z górnego rzędu odnowionego ołtarza

W sobotę 12.8. – Jarmark Marszowski na rynku
Od 11:00 do nocy stragany z wyrobami rzemieślniczymi i z jedzeniem, atrakcje 
jarmarczne; o 11:00 uroczyste zagajenie jarmarku, o 11:30 historia marszowska 
w wykonaniu samych mieszkańców, o 13:00 początek programu popołudnio-
wego z teatrem Buchty a loutky, muzyką cymbałową, muzyką staropraską, 
17:30 kapela braci Bohadlo Band, 19:00 dziewczęca kapela rockowa The 
Apples, 21:00 kapela rock-metalowa Komunál, 22:20 kapela Band-a-ska. 
Na wszystkie występy wstęp jest wolny. 

www.hornimarsov.cz
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MAŁA UPA

Jeszcze niezalesiony Suchý Důl z byłymi łanami rodu Lamer na fotografii Adolfa Peciny – ujęcie od strony Reissowej kaplicy, 1950 r. Osada Srnčí w Małej Upie Górnej na fotografii sprzed dziewięćdziesięciu lat powstała w XVI w. nad śluzą Fichtigklause.

ZIELONE ŁANY ALbERZYC
Droga celna biegnie koło dwóch kamieniołomów wapiennych z Górnych 
Alberzyc do granicy państwowej z Polską i dalej na Rýchory. Już czterna-
ście lat stoją przy niej plansze informacjne. Z punktu z rysunkiem pano-
ramicznym Zdeňka Petiry roztacza się najpiękniejszy widok na Alberzyce 
i okoliczne góry ze Śnieżką. W jednym z pierwszych szczegółowych do-
kumentów z Karkonoszy wschodnich przypominają urzędnicy Kutnohorsky 
we wrześniu 1609 r. Alberzyce jako najstarszą wieś w regionie pod Śnież-
ką. Leżącą w dolinie wieś łanową najprawdopodobniej założył zasadźca 
Alber (Alberus, Albera, Albert) wspominany przez sołtysa Nowego Miasta, 
czyli Trutnova po 1260 r. Poszczególne łany urzędnik wyznaczył na obu 
stronach Alberzyckiego potoka. Stąd z drogi celnej jest dobrze widoczna 
struktura średniowieczna, linie drzew i miedze dobrze wytyczają granice 
między łanami. Na dole przy potoku stoją zabudowania z ogrodami, nad 
nimi grunty orne, wyżej łąki i samej górze las. Na starych fotografiach lub 
na zdjęciach lotniczych z 1938 r. widać setki zgodnie z warstwicami po-
układanych małych pól. Zawsze od jednej końca łanu do drugiego. Regu-
larne uporządkowanie gruntów w Alberzycach, Lyseczynach i Marszowie 
odróżnia je od później zakładanych enklaw łąkowych w Małej i Wielkiej 
Upie lub w sąsiednich Rýchorach. W 1654 r. urzędnicy królewscy sapisa-
li akt podatkowy, by mogli wybierać podali od wszystkich gospodarzy. W 
Alberzycach spisali jedenastu rolników i trzynastu chałupników. Najwięcej 
było Kneifelów, ale niemało było również nazwisk ze średniowiecznej ko-
lonizacji śląskiej takich jak Baudish, Baier, Fink, Illner, Janisch, Kühner, 
Pauer i Tippelt, które utrzymały się tutaj i po upływie trzystu lat. Do nich 
należał również znany ród Lamer, niekiedy pisany Lammer lub Lahmer 
a pierwotnie Laymer. Zgodnie z zapisem w najstarszej metrice parafii Mar-
szow mieszkały tu w latach 1642-1649 rodziny Thomasa, Georga i Tobiasa 
Laymera. Swoje gospodarstwa mieli koło kamieniołomu na terenie Su-
chego Dołu, osada była wówczas tak samo jak dzisiaj częścią Alberzyc. 
Laymerowe łany są już sześćdziesiąt lat zaleskne, ale ich potomkowie żyją 
do dnia dzisiejszego nieopodal w Alberzycach Dolnych. A przy tym tylko 
dzięki fatalnemu przypadkowi. 

Jesienią 1956 r. stali na skrzyżowaniu drog do Alberzyc i Suchego Dołu 
sąsiedzi Polz, Kneifel i Lamer. Trzy niepełne rodziny czekały na transport 
do obozu zbiorczego w Młodych Bukach i dalej do transportu. Na pięćd-
ziesięcio kilogramowym tłumoku siedziała także sześcioletnia Helena 
Lamerowa. Sześćdziesiąt pięć lat 25 później 25 listopada 2011 r. nam 
na progu swego domu oschle powiedziała: „Potem przyjechała ciężarów-
ka ze skrzynią pełną ludzi i bagaży z wyżej położonej części Alberzyc. Nie 
było dla nas miejsca więc kazali nam iść do domu. To samo stało się i dnia 
następnego. Ponoć pojedziemy następną ciężarówką. Razem ze mną 

na skrzyżowaniu czekała matka Anna i starsi bracia Franz i Alois. A także 
sześcioletnie trojaczki Sieglinde, Annelies i Fredy Polzowie z dużego gos-
podarstwa tuż przy skrzyżowaniu. Ale żaden samochód już po nas nie przy-
jechał“. Dlatego w Alberzycach Dolnych zostali gospodarze, którzy nie byli 
potrzebni do pracy w lesie ani w fabrykach tak jak pozostali „zapomniani“ 
Niemcy w Czechach. Pracowali w gospodrstwie państwowym, w oborze 
znowu mieli krowy a ojciec Heleny Josef Lamer po powrocie do domu w 
1952 r. znowu trzymał dwa konie. Helena wyszła za mąż dwa razy, za każ-
dym razem za miejscoweo Niemca z podobnym losem. Drugi mąż Siegfred 
Schreiber przyszedł z Przedgórza Karkonoskiego do gospodarstwa pa-
ństwowego Marszow jako kierownik hodowli bydła. Po listopadzie 1989 
pomógł założyć dużą farmę rodzinną ich synowi Ervinowi Schreiberowi. 
Siegl zmarł tragicznie podczas sianokosów we wrześniu 2008 r. nieopodal 
od zalesionego pierwotnego łanu najstarszych Lamerów. Ervinowi przy-
szedł z pomocą po śmierci ojca jego bratanek Martin Zvonek absolwent 
praskej wyższej szkoły rolniczej znający się na hodowli bydła równie dobr-
ze jak ich przodkowie Lamerowie. Przejął odpowiedzialność za pięćset 
sztuk bydła, decyduje o składzie stada i jest prawą reka doświadczonego 
farmera Ervina Schreibera. W Alberzycach wyganiają na część pastwisk 
krowy po ocieleniu razem z cielętami. Naturalną reprodukcję zapewnia 
sześć plemiennych byków, każdy ma w stadzie około pięćdziesięciu krów. 
Ervin z przesadą mawia, że „po sezonie każdy z byków ma tego po uszy 
i bywa potulny jak baranek“. Na kilku łanach wokół Reissowej kaplicy w Al-
berzycach Górnych pasie się sto jałówek. Na pozostałych gruntach sprzą-
tają siano, na zimę potrzebują pięć tysięcy dużych beli. Część bydła hodują 
jeszcze w Młodych Bukach, gdzie znajduje się również obora zimowa. Już 
od paru lat Ervin eksportuje bydło rzeźne do Turcji. Mięso wysokiej jakości 
wyrosłe na górskich zboczach bez hormonów i antybiotyków cenią tam so-
bie dwa razy wyżej niż w Czechach. 

W Alberzycach dawniej gospodarowało pięćdziesięciu gospodarzy 
i chałupników, dziś jest tutaj jeden Ervin Schreiber. Gospodaruje na dwus-
tu hektarach pastwisk i łąk, w Bukach ma kolejnych 350 hektarów. Dzięki 
pracy jego rodziny są zbocza Alberzyc kultywowane i świeżo Delone. Wię-
cej informacji nie tylko o gospodarowaniu można znalec w Muzeum Vap-
niarnia (Vápenka) z wystawą „Losy Alberzyc i Lyseczyn”. Ciekawy obiekt 
drewniany stoi na wysokim piecu kamiennym zabytkowej wapniarni obok 
głębokiego kamieniołomu Bischofa. To wszystko kiedyś należało do łanu, 
na którym gospodarowała inna rodzina Lahmerów. Klucz do muzeum moż-
na odebrać w Centrum Informacyjnym Veselý výlet w Temnym Dole.

www.hornimarsov.cz

Głodowe Łąki
W 1566 roku dotarli do dorzecza rzeki Mała Upa pierwsi budowniczowie 
śluz do spławiania drewna a razem z nimi drwale, ale nikt nie spodziewał 
się, że w puszczy karkonoskiej osiądą na stałe. Już najmniej życzyli so-
bie tego urzędnicy królewscy, którzy imponujący projekt dostaw drewna 
z Karkonoszy wschodnich do kopalni srebra w Kutnej Horze zaplanowali. 
Ojcem pomysłu był najprawdopodobniej właściciel majątku vrchlabskiego 
i zarządca Trutnowska Christofer Gendorf. Jako najwyższy starosta kopal-
niany, którym to urzędem powierzył go sam cesarz Ferdynand I był bardzo 
dobrze świadom znaczenia dostaw drewna do kopalni jak również świetnie 
znał warunki w Karkonoszach. Realizację projektu rozpoczęto dopiero trzy 
lata po jego śmierci. Ale jeszcze za jego życia w 1555 r. przygotowaniem 
realizacji projektu został powierzony burgrabia z Brandysu Mikuláš Wachtel 
mianowany przez Czeską Kancelarię Królewską najwyższym nadleśniczym 
nad lasami trutnowskimi, czyli Karkonoszami wschodnimi. W 1566 r. wy-
brał wreszcie ze swymi urzędnikami miejsca w dorzeczu górnej Upy gdzie 
miano zacząć z wyrębem lasów. Po nim funkcję przejął nadleśniczy Caspar 
Nus z Rigersdorfu, który największy projekt wyrębu lasów w Karkonoszach 
wcielił w życie. Bezpośrednio pracę drwali i spławianie drewna nadzoro-
wał i wypłacał góralom zarobki jego podwładny majster z siedzibą w Mar-
szowie. Podobnie jak i dzisiaj leśniczy był w niełatwej pozycji pośrednika 
między przełożonymi a drwalami. W 1575 roku dysponował w regionie pod 
Śnieżką 371 drwalami. Za ustaloną cenę udana realizacja projektu trwała 
bez mała dwadzieścia lat. Drwale dostawali zaliczkę co tydzień. Później po-
jawiły się opóźnienia w wypłatach aż na koniec z zadłużonego urzędu kró-
lewskiego w Kutnej Horze przestały docierać pieniądze w ogóle. Pierwszą 
skargę adresowaną cesarzowi wysłali drwale 28 kwietnia 1585 roku, w któ-
rej opisali swoje cierpienia spowodowane niewypłacaniem wynagrodzenia 
za pracę. Wiadomo o buntach drwali w latach 1590, 1591, 1601 i 1606. 
Leśniczego – jak dzisiaj byśmy funkcję majstra drwali nazwali – znamy; 
nazywał się Vilém Hübner. Raport dla Czeskiej Kancelarii Królewskiej z 13 
czerwca 1591 r. konstatuje: „Drwale znowu się buntują z powodu niewy-
płacania im zarobków, otoczyli majstra drwali Viléma Hübnera, wyprzęgli 
mu konie z powozu i grozili, że go nie puszczą dopóki nie dostaną swoich 
pieniędzy”. Leśniczy Vilém Hübner rozwiązał problem na własną rękę bez 
konsultacji z władzami nadrzędnymi. Pieniędzy dla holzknechtów nie miał 
więc zawarł z nimi bezgotówkową umowę handlową, której skutki są wido-
czne do dnia dzisiejszego. 

Do tej pory drwale przebywali w obiektach prowizorycznych, jakie dziś 
widujemy u pasterzy w wyższych partiach gór. Stary raport informuje: 
„Podczas kiedy drwal umawiał się z leśniczym, który kawałek lasu wytnie 

zarazem dla siebie i dla robotników wybudował prostą budkę bez wiązania 
dachu. Niskie kamienne budynki wybudowane bezpośrednio w miejscach 
wyrębu nie miały okien ani,komina a rolę izolacji na pochyłym dachu pełniła 
warstwa ziemi. Na malowanej mapie z roku bodajże 1578 w całym dorzec-
zu Małej Upy naniesiony jest tylko jeden normalny dom dla obsługi wielkiej 
śluzy podczas kiedy w Wielkiej Upie widać ich kilka. Naszym zdaniem trzy-
dzieści lat po rozpoczęciu wydobycia drewna drwale i w prowizorycznych 
domach w górach mieli z sobą rodziny i musieli je jakoś używić. Hübner 
prawdopodobnie nie znał ludowej opowieści o Głodowym murze. W 1360 
roku król czeski Karol IV kazał w Pradze na wzgórzu Petřín wybudować 
mur obronny a ludzie w okresie głodu mogli na budowie zarobić na strawę. 
Na podobnej zasadzie „sami sobie poradźcie“ wzywał nadleśniczy drwali, 
by leśne poręby przekształcali w łąki gospodarcze. O nielegalnym zabor-
ze gruntów cesarskich mamy raporty czterech kutnohorskich urzędników 
z 23 września 1609 roku: „…ze strony bydła, że się go dużo wszędzie w 
górach i na polanach paść dopuszczają za przyzwoleniem pod zarządcy 
Wylhelma Hubnera“. Przypuszczamy, że pierwsze enklawy łąkowe małej 
Upy powstały za cichym przyzwoleniem nadleśniczego w pobliżu śluz zwa-
nych klausami mniej więcej w ciągu ostatních piętnastu lat szesnastego 
wieku. Przy dużej śluzie na rzece Mała Upa założyli drwale osadę Latovo 
údolí, przy śluzie w dolinie Lví důl powstały Šímove chałupy, przy śluzie 
Messnerowej są Dolskie budy a łąki pod dzisiejszym kościołem są przy 
widocznej jeszcze śluzie „Plodrklausa“. Do najstarszych enklaw łąkowych 
należy jeszcze Smrčí z zachowaną jeszcze śluzą o tej samej nazwie. Wy-
mienione najstarsze zakątki stanowią dzisiaj z wyjątkiem prawie zupełnie 
zalesionych Dolskich bud najbardziej malownicze partie kultywowanego 
krajobrazu miejscowości górskiej. 

Ogrom pracy włożonej do założenia łąki jest dobrze widoczny w poró-
wnaniu z naturalnym ukształtowaniem terenu otaczającego enklawy łą-
kowe. Drwale wykopali pnie i wyrównali powierzchnię, zasypali wgłębie-
nia i zniwelowali wybrzuszenia terenu. Z usuniętych kamieni ułożyli wały 
i tarasy, które na przykład przy Šímovych chałupach i Dolskich budach 
świadczą swymi rozmiarami o ogromnym wysiłku ich założycieli. Przy tym 
oszczędnie gospodarowali z próchnicą, czyli z wierzchnią wartswą ziemi 
najbogatszą w organiczne składniki. Próchnicę znosili również z okolicz-
nych lasów, bowiem na surowej ziemi pełnej minerałów dobra trawa nie 
rośnie. Urodzajności łąk pomogło systematyczne kilkusetletnie coroczne 
nawożenie łąk gnojówką. W górach nie mieli słomy na podściółkę dla by-
dła i wobec tego ani klasycznego obornika. Gnój gromadzili w jamie pod 
oborą i chlewem a na wiosnę lub jesienią rorzedzoną gnojówkę rozlewali 
na łąki. Intensywnie zagospodarowane łąki z uwagi na ich różnorodność, 
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Najlepsze łąki w Małej Upie Dolnej założyli drwale pod śluzą Plodrklause. Niektóre z chałup na zdjęciu z 1935 roku należą do rodziny Hübnerów. Hana Wondráčková na tegorocznym Jarmarku Małoupskim. Rękawice wełniane z Małej Upy na szczycie Mt. Logan.

bogactwo gatunkowe roślin i malowniczość nazywali ogrodami. Gospodar-
ze nawet w dokumentach urzędowych nazywali się ogrodnikami. W Małej 
Upie drwale i ich potomcy zamienili 930 hektarów lasu w żyzne łąki. Z tego 
większość powierzchni zabrali nielegalnie w pierwszych latach kolonizacji. 
Kiedy zakres zaboru wyszedł najaw był już Vilém Hübner mianowany nad-
leśniczym rychnowskim. Odszedł z szeregiem swych drwali z Karkonoszy 
na inne miejsce wydobycia drewna dla potrzeb Kutnej Hory w Górach Or-
lickich. Komisarze mogli już tylko stwierdzić: „Wszędzie w górach pobu-
dowanych jest mnóstwo chałup i bud, z których Jego Miłości Cesarskiej 
żadne dochody nie płyną a w których wielka ilość bydła jest hodowana.” 
Poskarżyli się również, że pod Krowią Górą w chałupie należącej do J.C.M. 
zamiast robotników sam zarządca trzyma trzydzieści sztuk bydła. Nadleś-
niczy nazywał się Marek Hübner i bardzo wątpimy w to, że nie był spo-
krewniony z Vilémem Hübnerem. 

Wełniana łąka
Rodowe nazwisko Hübner było w Dolnej Małej Upie w 1930 roku szóste 
pod względem częstotliwości występowania wśród jej mieszkańców, ale 
brak nam dokumentów potwierdzających związek częstotliwości występo-
wania tego nazwiska na łąkach pod Krowią Górą z zarządcami Vilemem 
i Markiem. Przed ponad stu laty Hübnerowie byli również właścicielami 
chałupy nr 53 pod kościołem. Tutaj w sierpniu 1915 roku zamieszkali Ru-
dolf Wondratschek z małżonką Bertą. Ta pochodziła z karkonoskiego rodu 
Mitlöhnerów a wśród przedków miała kolejne tutejsze nazwiska takie jak 
Bönsch, Grabiger, Hofer i Hübner. U schyłku XVIII w. pradziadek Rudolfa 
Josef Vondráček poślubił Marianę Třešňákową i byli czeską rodziną z pod-
góża Karkonoszy. Ich syn Josef przyszedł na świat w Studencu koło Trut-
nowa, gdzie mieszkali przeważnie gospodarze mówiący po niemiecku. Ru-
dolf Wondratschek przyznawał się do narodowości niemieckiej określanej 
według języka macierzystego. Pracował w browarze trutnowskim a do Ma-
łej Upy przyszedł za Bertą. Wyrastał w gospodarstwie i umiał obchodzić 
się z końmi i dlatego znalazł pracę w dzisiejszej budzie Rusalka gdzie woził 
ze Svobody pocztę pełniąc rolę listonosza. Przed I wojną światową urodziła 
im się córka Theresie a w sierpniu 1915 syn Rudolf. Ten był już małoupskim 
patriotą a po II wojnie światowej mógł tu zostać z uwagi na swe czeskie kor-
zenie. Jako jedyny z pozostawionych mieszkańców przedwojennych nie 
był drwalem. Ale i tak rodzinie przepadł cały majątek a chałupę nr 54 wy-
siedlonego sąsiada Rudolfa Kirchschlagera kupili z małżonką Margaretą w 
1952 roku. Mieli siedmioro dzieci, które dożyły do osiągnięcia dojrzałości. 
Najmłodszy syn Zikmund Wondráček i jego bratanek Robin razem z Janą 

Patzeltową z Pomeznich Bud (Przełęczy Okraj) są ostatnimi potomkami da-
wnych mieszkańców trwale mieszkającymi w Małej Upie. 

Zigi, jak nazywamy Zikmunda, spał w chałupie Wondráčka w tylnym po-
koju, gdzie był za drewnianą ścianą chlew. Kiedy jedna z trzech krów w 
nocy poruszyła się miał wrażenie, że jej łańcuch brzęczy mu bezpośrednio 
nad głową. Być może dlatego też myślał, że nie będzie jak jego przodcy 
gospodarzem. Pracował w lesie a w marcu 1977 r. odszedł na przeciwle-
głe zbocze, które w domu nazywali w dialekcie „Pouczasajte”, czyli strona 
Patscha. Pracował jako woźny i kierowca w zakładowej budzie. Do jego 
obowiązków należało również suszenie siana. Także się ożenił z córką 
pani kierowniczki Haną. Razem w styczniu 1992 roku swój dom kupili w 
licytacji i założyli ulubiony pensjonat U Wondráčków (także VV 4/1994). 
Za pieniądze z restytucji rolnej po przodkach Hany kupili od państwa cz-
tery hektary łąk wokół domu. Dzisiaj są jednymi z najładniejszych w Małej 
Upie a przez całe lato odzywają się stąd rzadkie derkacze. Na części łąk 
pasą się owce, z reszty sprzątają siano. Pierwsze żywe jagnię dostali w 
prezencie latem 1993 roku, aby je sobie opiekli na rożnu. Nie uczynili tak 
a później dostali drugą owcę. Własnych jagniąt doczekali się Wondráč-
kowie po raz pierwszy latem 1996 r. Dzisiaj mają siedem dorosłych łącznie 
z baranem i kilkoma jagniątami. Co roku zyskują około dwudziestu pięciu 
kilogramów wełny. Najpierw sprzedawali ją za osiem korun za kilogram. 
Z jednej owcy nie ma ani czterech kil wełny na rok a przy tym strzyżenie 
owiec kosztowało sześćdziesiąt koron. Kiedy stracili postrzygacza musiał 
się tego nauczyć Zigi. W końcu nie mogli wełny sprzedać w ogóle więc 
zastanawiali się nad tym jak ją wykorzystać. Nie znając jeszcze się na tym 
kupili w Lubawce stary kołowrotek. Okazało się, że przędzenie przędzy 
na nadającą się do użytku wełnę nie jst wcale sprawą łatwą. Pierwszą 
lekcję dostała pani Hana w czasie wizyty byłych mieszkańców w czerwcu 
2006 r. Jedna z pań okazała się znakomitą prządką. Nauczyła ją również 
jak się nastawia kołowrotek, który używa do dnia dzisiejszego. Kolejną za-
chętą i pomocą był kurs zorganizowany przez ośrodek ekologiczny SEVER 
w Marszowie. Potem przyszła kolej na własne eksperymenty i uczenie się 
na własnych błędach. Dzisiaj Hana potrafi sama wełnę rozdzielić, wyczyś-
cić, namoczyć, wysuszyć i wyprać w roztworze sody, by pozbyć się tłustej 
lanoliny. Na ręcznej czesarce bębnowej wytworzy czesankę nadający się 
do przędzenia na kołowrotku. W zależności od potrzeby przędzie wełniane 
nicie o różnej grubości i kształcie. Obracaniem na jedną stronę wytwarza 
jedną nitkę, którą w kierunku przeciwnym splata w nitkę podwójną. Następ-
nie pierze się i suszy wyrób na specjalnej ramie, aby uprzędzony produkt 
i po namoczeniu nie stracił formy. Kto by chciał mieć krzywe rękawice. 
Ręczny wyrób trzydziestu dekagramów wełny wymaga dziesięciu godzin 

pracy. Hana plecie, tka, szydełkuje i siatkuje tworząc produkty noszące 
certyfikat Oryginalnego Produktu Karkonoskiego. Nauczyli się również 
Wondráčkowie robić wełniane koce; z czesanca tworzą grubą powierzch-
nię wełnianą o rozmiarach 150 na 200 cm. Całość Hana obszywa płótnem. 
Pod wełnianymi pledami śpią także wszyscy goście ich pensjonatu. Ten 
jest podstawą egzystencji rodziny a jednocześnie sprawia im radość praca 
z materiałami naturalnymi poczynając sianem a na wełnie lub mięsie o ja-
kości bio kończąc. A krajobrazowi Małej Upy ich zamknięty cykl gospodar-
czy najwyraźniej wychodzi na dobre. 

Żywe kosiarki
Po odejściu pierwotnych gospodarzy państwo prawie czterysta hekta-
rów łąk i pastwisk w Małej Upie zaleśnił świerkiem lub wyjął z gruntów 
objętych gospodarką rolną. I tak zostało dosyć miejsca na wypas jałowic 
państwowego gospodarstwa rolnego. Właściciele chałup i gospodarze 
zakładowych chałup wypoczynkowych i bud z trudem radzili sobie z „od-
ziedziczonymi” łąkami. Szereg lat siano górskie skupowało Zoo w Dvorze 
Králove. Tradycyjne gospodarstwa utrzymało po wojnie czternaście rodzin 
pozostawionych drwali i Rudolf Wondráček. Żaden z ich potomków nie pr-
zejął gospodarstwa. Przekazanie przez wieki ulepszanego gospodarstwa 
górskiego młodszemu pokoleniu nie powiodło się ani w Pecu, ani w Wiel-
kiej Upie, w Marszowie, Alberzycach, Lyseczynach, w Czernej Horze ani 
na Rýchorach. Wszystkie gospodarstwa z dwoma – sześcioma krowami 
zaniknęły. W naturalnie się rozwijającym środowisku ekonomicznym by się 
najprawdopodobniej małe gospodarstwa połączyły w większe farmy tak jak 
to znamy ze swobodnie się rozwijających krajów alpejskich. Nie tylko w 
Małej Upie po 1989 roku zaczynało się zhupełnie od nowa i jak na razie 
skromnie. Przy trwale zamieszkanych domach można ujrzeć owce i kozy. 
Pionierami byli poza Wondráčkowymi też Martin i Ilona Mali z pensjonatu 
Spálený Mlýn. Ich rodzice mieli na tych samych łąkach hodowlę jeszcze 
za starego reżimu. Owce i kozy pasą się na łąkach koło pensjonatów Jo-
náš, Ťapka, Permoník, Sokolé boudy, U kostela i przy gajówce gdzie go-
spodyni ma nawet konia. Drugiego a zarazem ostatniego konia ma w Ma-
łej Upie w Mokrych jamach dowódca miejscowych strażaków Pavel Kindl 
do pracy w lesie. 

Piękna farma jest przy Moravance a budy Grizzly na Niklowym Vierchu. 
Na Przełęczy Okraj mają przy budzie Mała Upa już od paru lat farmę ze 
szkockim bydłem wysokogórskim a jako nowum hodują również owce. 
Na Rennerowych budach latem pasie się bydło wysokogórskie Jřígo Ši-
můnka z Sagasserowych bud. Dwie kozy kameruńskie i dwie owce są 

atrakcją dla turystów przy Vlčí budzie na Nowych Domkach. Na lato po-
nownie przywiezie owce na część doliny Latovo údoli hodowca Šimon 
Kiša. Gospodarz z Růžohorek David Mlejnek pasie krowy na wynajętych 
łąkach w Černej Vodzie. Gmina i Dyrekcja KRNAP wypasanie wspierają pr-
zez udostępnianie swych gruntów. Dlatego po wielu latach wróciły krowy 
na łąki Šímowych chałup. Na sezon przywozi je tutaj z podgórza gospo-
darz David Kašpárek. Akurat tędy wiódł kiedyś swego byka gospodarz utr-
walony na stronie tytułowej. 

Rękawice z sianem
W maju 2014 roku wybraliśmy się z Radkiem na najwyższy szczyt Kana-
dy Mt. Logan w górach Świętego Eliasza na granicy między Yukonem 
i Alaską. Wybierając się do najzimniejszych wysokich gór poza Antark-
tydą musieliśmy korzystać ze sprawdzonego wyposażenia. Najbardziej 
zagrożone są ręce. Jako zapasowe noszę w plecaku duże puchowe 
rękawice z pracowni Josefa Rakoncaja. Ale trudno w nich dobrze chwy-
cić kijki ani „broń“, czyli cepin i hak. Dlatego już od wielu lat używam 
grube rękawice z palcami a na nie wkładam podwójne wełniane ręka-
wice z jednym palcem. Stare wypróbowane sporządzone przez Vierę 
Sosnową z Valšovek znosiłem wobec czego poprosiłem Hanę Wondráč-
kową, my dla mnie zrobiła nowe. Uprzędła osiemdziesiąt deka dwunit-
kowej wełny, z której zrobiła na drutach najgrubsze rękawice w życiu. 
Na Loganie przeżyliśmy najtrudniejsze chwile na skalnym grzbiecie w 
mroźnym wichrze; termometr przestał mierzyć przy temperaturze minus 
trzydzieści stopni. Z wiatrem mogło być około minus czterdzieści. Nabi-
ta i w cieple schowana bateria po wsunięciu do aparatu fotograficznego 
była zdolna zrobić tylko dziesięć zdjęć i już była wybita. Było naprawdę 
zimno, ale moje ręce w śniegiem oblepionych wełnianych rękawicach 
całych szesnaście godzin miały ciepło jak w pokoiku. W odróżnieniu 
od Radka nie musiałem sięgnąć po puchowe. Kiedy potem w namiocie 
wyschły zauważyłem, że w wełnie są uczepione drobne kawałki siana 
z małoupskiej łąki Wondráčków. Kilka dni później sfotografowałem dla 
Hanki wełniane rękawice na szczycie. Zdjęcia ale zapomniałem jej wy-
słać tak, że dopiero teraz z serdecznym podziękowaniem. 

Centrum Informacyjne Horní Malá Úpa, Pomezní boudy, Kod Poczt. 
542 27, tel.: 00420 499 891 112, e-mail: info@malaupa.cz czynne cod-
ziennie od 9:00 - 17:00 godz., poza sezonem od 10:00 do 16:00. Dobra 
znajomość jazyka niemieckiego i polskiego. www.malaupa.cz
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PEC POd ŚNIEŻKą

Fotograf Hugo Gleissner z Wielkiej Upy w 1927 r. sfotografo-
wał obróbkę mleka. Z odwirowanej śmietany kobiety i dzieci 
tłukły w głównej izbie masło, w cieple przy piecu wyjmowa-
ły z kamionkowych fordek sery górskie, by odciekła resztka 
syrowatki. 

Stefan Wimmer z budy Aurora nr 163 
zwoził codziennie z Wielkiej Upy aż sto 
baniek z mlekiem do mleczarni w Trut-
nowie. Na skrzynię samochodu przy 
Starym Młynie podawał mu je prawdo-
podobnie w zimie 1935 roku szlifierz 
szkła a zarazem gospodarz Alois Scholz 
z Przedniego Výsluni nr 22. Pełna trzyd-
ziestolitrowa bańka ważyła 45 kilo. Dwie 
bańki razem z saniami, jak je przywiózł 
gospodarz Robert Berger z Przedniego 
Výsluni nr 52 ważyły razem ponad sto 
kilogramów. Kobiety z dużą bańką na 
nosidle Friedrich Kneifel w lutym 2000 
roku już na fotografii nie poznał, pomi-
mo tego, że i on wówczas woził tutaj 
mleko.

Ostatni tradycyjny gospodarz w regionie pod Śnieżką Friedrich Kneifel potrafił barwnie opowiadać 
a miał o czym. Kiedy dzisiaj widzę łąki zarośnięte krzewami przypomina mi się jak ciekawie opowi-
adał o spotkaniu z komunistycznym ministrem Zdeňkiem Nejedlym latem 1945 r. Po kilku wizytach 
w każdej chałupie karkonoskiej przedstawicieli gwardii rewolucyjnej, straży finansowej i lokalnych 
władz urzędnicy sporządzili inwentaryzację majątku. Kneifel im podał ilość krów a także jednego 
koguta. Kiedy znaleźli jeszcze drugiego małego kogucika - na miejscu go zastrzelili. Oficer straży 
finansowej zarekwirował Kneifelowi dużego cielaka. Gospodarz od razu poznał, że nie zna się 
na rzeczy. W zawierusze końca wojny nie było odbytu na mleko, dlatego dopiero przed miesią-
cem urodzony byczek wypijał czterdzieści litrów mleka dziennie. Szybko przybierał na wadze, ale 
zamiast smacznej cielęciny miał szkielet pokryty warstwą łoju. Pomimo tego właśnie to stukilowe 
zwierzę wybrali nowi urzędnicy do własnego użytku i nakazali przyprowadzić je na drugi dzień 
do Wielkiej Upy. Rzeźnik Richard Mitöhner również ostrzegał panów, że będą zawiedzeni, ale 
zarekwirowane cielę musiał zabić. O rozczarowaniu urzędników opowiadał później Friedrichowi 
Kneifelowi. Wkrótce potem każdy gospodarz z więcej niż trzemi sztukami bydła otrzymał nakaz 
oddania państwu nadbytecznych zwierząt. Gospodarze z Janowych bud umówili się i odprowadzili 
krowy w ustalonym terminie do centrum Wielkiej Upy wszyscy razem. W powrotnej drodze przez 
Vysluni nieśli już tylko łańcuchy. W miejscu z ładnym widokiem na miejscowy kościół Najświętszej 
Trójcy dogonili grupę Czechów z malutkim i najwyraźniej ważnym człowieczkiem w okularach. Być 
może uwagę jego zwróciły brzęczące łańcuchy. Poprawną niemczyzną spytał, co tu gospodar-
ze robią. Friedrich Kneifel jako najbardziej elokwentny z nich odpowiedział mu, że oddali krowy 
a teraz będą czekać aż sami też odejdą. I dorzucił wyzywająco pytanie: co będzie z naszym koś-
ciołem, z naszymi domami, łąkami i resztą bydła? Zamiast odpowiedzi wysłuchali przemówienia 
adresowanego głównie do jego czeskiego orszaku. Dowiedzieli się o tym jak państwo się o wszy-
stko postara, do chałup przyjdą nowi osadnicy i będą gospodarować równie dobrze jeśli nie lepiej 
niż Niemcy. Płomienne przemówienie zakończył stwierdzeniem, że nowa Czechosłowacja ani te 
góry ich nie potrzebują. Kneifel dopiero znacznie później zrozumiał z kim rozmawiał i przyznał, że 
Zdeněk Nejedlý swą elokwencją wywarł na nim wrażenie. Prawdopodobnie nie przypisywał mu 
winy za to, że w związku z jego wizytą w dolinie Upy służby bezpieczeństwa zatrzymały kilka osób 
w tym co najmniej jednego Czecha i zamordowały gajowego Josefa Sagassera. Dziwnym zbiegiem 
okoliczności z gospodarzy uczestniczących w tym spotkaniu na Vysluni został jako jedyny Fried-
rich Kneifel jako potrzebny drwal w swej chałupie na Janowych budach. Dom, łąkę i krowy musiał 
znowu kupić, wszystko spłacał aż do roku 1961. Był świadkiem wysiedlenia sąsiadów w ciągu 
1946 r. a po lutym 1948 r. wspierane władzami dosiedlanie regionu. Komuniści razem ze Zden-
kiem Nejedlým nie pozwolili nowo przychodzącym Czechom i Słowakom gospodarować swobod-
nie, prowadzić działalność przedsiębiorczą ani żyć nie umożliwiając im w takiej sytuacji naprawdę 
zapuścić tu korzenie. Stary Kneifel zakończył swą opowieść westchnieniem, że również z tego 
powodu zieją chałupy byłych sąsiadów przez większą część roku pustką a łąki zarastają krzewami. 
Spytałem również swego szanownego wówczas już przyjaciela czy nie tęskno mu do starych 
czasów. Na przykład do pochmurnych listopadów i smugach dymu wijących się z kominów trwale 
zamieszkiwanych chałup. Do drogi do kościoła gdzie spotykali się sąsiedzi, by do centrum Wiel-
kiej Upy wejść w tłumie liczącym kilkuset górali. Do atmosfery wczesnego letniego poranka, któ-
rego ciszę przerywał tylko słaby szum ostrzonych kos. Albo do nieustannego dzwonienia krowich 
dzwonków na okolicznych pastwiskach. Gospodarz nie dał się zwieść na nutę romantyczności 
i przypomniał, że pamięta przede wszystkim ciężką pracę. Jeszcze przed zupełnym rozednieniem 
się pokosił kawał łąki, by kobiety mogły w ciągu dnia suszyć siano. Potem załadował na sanie ro-
gatki dwie trzydziestolitrowe bańki z mlečem i ściągnął po trawie zwilżonej rosą w dolinę przy Sta-
rym Młynie na platformę koło szosy. Dopiero po powrocie jadł śniadanie, by móc pójść na osiem 
godzin do pracy gdzie ręczną piłą ścinał drzewa a siekierą usuwał gałęzie. Za dzień przygotował 
do odwiezienia dziesięć metrów sześciennych kłód sześciometrowych. Potem jeszcze zszedł w 
dolinę i na plecach wyniósł sanie i puste stalowe bańki na mleko. Przed wydojeniem sześciu krów 
pomógł jeszcze żonie sprzątnąć w oborze i chlewie i dopiero później w spokoju wieczora mógł 
naostrzyć piłe i siekierę na dzień następny. 

Sześć dni w tygodniu, rok po roku i tylko zimą zamiast ścinania drzew zajmował się ich zwożeni-
em na saniach. Po wspomnieniach dały o sobie lekko znać emocje: „Oj, tęskno mi trochę (a to już 
wiedziałem, że myśli brdzo mi brakuje) do smaku naszych serów, które jako ostatnia robiła moja 
teściowa Filomena Fucknerová, jeszcze na końcu wojny. A także do oleju lnianego wyciskanego 
z prażonych nasion lnu, po który chodziłem jako mały chłopiec w czasie pierwszej wojny świato-
wej, do naszych krewnych do Javorzego młyna“. Wspomnienia pozostały głównym tematem. Ko-
lejnych parę godzin zapisywania wspomnień czekało mnie 12 lutego 1997 r. 

Każda sztuka bydła potrzebowała siana z hektaru dobrze utrzymywanej łąki. Chałupy w Wiel-
kiej Upie i w Pecu miewały zazwyczaj dwa hektary, ale dwie krowy nie starczyły do wyżywienia 
wieloosobowej rodziny. Dlatego każdy starał się trzymać ich więcej i zyskać więcej siana np. z leś-
nych poręb. Kto miał łąki z letnią budą na szczytach gór mógł utrzymać więcej bydła i wiodło im 
się lepiej. Pozostali musieli dorabiać w ścieralniach drewna, w hucie sykla w Temnym Dole, przy 
budowaniu drog i domów a przede wszystkim pracą drwala. W ramach rozwoju turystyki mogli 
gospodarze z letnimi budami inwestować i stawali się z nich pierwsi właściciele bud i hoteli. Łąki 
jako źródło siana z budami – na wzór almów w Alpach – założyli drwale już w XVI a głównie w XVII 
w. na Richterowych Budach, Severce, Liščej Łące, Studnicznych Domkach, Růžohorkach, Lu-

činach, Czernej Horze i na paru innych odludnych miejscach. Siano sprzątano 
i na gruntech pańskich nad górną granicą lasu. 

Sery górskie
Aż do 1870 r. głównym źródłem utrzymania górali była uprawa lnu. Potem szybko 
się rozwinęła produkcja domowa i handel z masłem i serami. Setki kilogramów 
dziennie wykupywali w regionie pod Śnieżką miejscowi kupcy i wozili do różnych 
kątów monarchii austro-węgierskiej. Przez piwnicę w każdej chałupie przepły-
wał potok z zimną źródlaną wodą. W wypadku starszych chałup osobno stały 
nad potokiem kamienne komórki.tzw. mlecznice. Mleko schłodziło się w nich 
na cztery stopnie. Nawet w najbardziej upalnym lecie mleko nie zkwaśniało jak 
to się niekiedy stawało gospodarzom w niżej położonych regionach. Zebraną lub 
później odwirowaną śmietanę dwa razy w tygodniu ubijano na masło. Pierwotne 
drewniane maselnice stały w pomieszczeniu mieszkalnym a tłuczek dźwignio-
wy bywał zawieszony na belce sufitowej. W licznych chałupach to przypominają 
do dziś na pozór zbyteczne dwa wcięcia na belce. Na szeroką skalę ponownie 
tłuczono masło podczas drugiej wojny światowej pomimo tego, że chałupnicy 
musieli obowiązkowo oddać „wszystkie“ wirówki do mleka i maselnice urzędom, 
by nie oszukiwali i poczciwie oddawali obowiązkowe kontygenty. Ale zapomni-
ane maselnice mieli we wszystkich chałupach. Musiano tylko uważać, by je nie 
zdradził charakterystyczny tłukot. Władze okupacyjne mianowały gorliwych refe-
rentów rolnych kontrolujących przestrzeganie zakazu a kary były i dla Niemców 
bardzo surowe. 

Już bardzo dawno gospodarze zauważyli, że mleko wypite przez cielę w 
żwaczu kwaśnieje i wytwarza kulę twarogowej masy. Dlatego mieli w każdej 
chałupie pięciolitrowy garnek kamionkowy z żołądkiem cielęcym zanurzonym 
w roztworze podpuszczki. W ten sposób przechowywali swą własną żywą kul-
turę z enzymem trawiennym zapewniającym właściwe ścinanie mleka. Friedrich 
Kneifel twierdził, że proces ścinania w górach przebiegał inaczej niż w dolinách 
i dlatego sery od Marszowa w dół nie były tak dobře jak te z Wielkiej i Małej Upy. 
Sprzedawali je pod nazwą Koppenkäse, czyli ser ze Śnieżki. Na początku pro-
dukcji do dziesięciolitrowego garnka kamionkowego odwirowanego mleka za-
grzanego do temperatury dwudziestu pięciu stopni dodawano tylko dwie łyżki 
stołowe podpuszczki. Gospodarz po czesku nazywał ją kwasem a po niemiecku 
w miejscowym dialekcie Laub. Po trzech godzinach wytworzyła się gęsta kas-
za oddzielona od syrowatki. Część podpuszczki wlali z powrotem do garnka 
z żołądkiem a resztę syrowatki dawali zwierzętom, dla których była zarazem 
naturalnym środkiem leczniczym. Gęstą i słodką masę gospodynie i dzieci ug-
niotły w kamionkowych foremkach a po godzinie każdą posoliły. Potem forem-
ki otoczono a ser nasiąkał solą. Następne trzy godziny leżały już serki wyjęte 
z form na pochyłej desce, by odciekła pozostała syrowatka. Owe deski serowe 
nierzadko z wyrytą datą zostały w wielu chałupach do dziś a ludzie je używają 
do oddzielania liści od nazbieranych jagód. Sery układano na długie deski, by 
dwa lub trzy dni suszyły się i dojrzewały często na zewnątrz pod wystającą częś-

cią dachu. Na koniec każdy serek zanurzono w roztworze papryki nadającej mu 
czerwony kolor. W każdą sobotę noszono sery i masło na targ lub do kupców. W 
Wielkiej Upie i w Pecu było ich ponad dziesięciu. Oni często jeszcze sery dodat-
kowo barwili i pakowali po sześćdziesiąt do niskich drewnianych skrzynek. Kne-
ifelowie dostarczali masło i sery dwadzieścia pięć lat Adalbertowi Sagasserowi 
do chałupy dziś znanej jako Rustonka. Budy ani pensjonaty wyżej położone se-
rów nie wykupowały bowiem wszystkie miały gospodarstwa i własną produkcję. 
Produkcja masła i sera zatrudniała całą rodzinę. Dlatego już w 1926 r. przeszło 
połowa gospodarzy z regionu Śnieżki wstąpiła do spółdzielni akcjowej Mlec-
zarnia Trutnov założonej przez rolników z pięćdziesięciu wsi. Za każdą krowę 
zgłoszoną do mleczarni zapłacił akcjonariusz trzy tysiące koron. Ojciec Franz 
Kneifel zgłosił początkowo produkcję od dwóch krów. Auta ciężarowe cdziennie 
odwoziła z doliny Upy pięć tysięcy litrów wychłodzonego mleka górskiego. Ak-
cjonariusze dostawali za jeden litr mleka przy zawartości tłuszczu około czte-
rech procent prawie cztery korony. To była dobra cena. Dzisiejsza cena skupu 
przy wielokrotnie niższej wartości korony jest tylko osiem koron. Dobry zarobek 
wkrótce przejawił się w odnowionych chałupach, nowych usługach dla turystów 
i w wykształceniu miejscowych dzieci.

Sery (gdzie indziej) uratowali gospodarze
Na wysokogórskich wyprawach ze względu na monotonną strawę dyskusje 
często zbaczają na temat tego, co zjemy dobrego po powrocie. Ktoś zasko-
czy po miesiącu z ryżowym dal-bathem chętką na ryż zapiekany z morela-
mi i ubitym białkiem. Częściej podaje się specjalnie przyprawiony kawałek 
mięsa. Dáňa częściej niż o jedzeniu śnił o dobrze wychłodzonym winie z jego 
ulubionego pálawskiego winiarstwa. Ja osobiści mam ochotę na słodkie 
drożdżowe ciasteczka z šodó. Natomoast nasi francuscy przyjaciele Mar-
co i Nikolas w czasie dwóch wspólnych wypraw na sucho mlaskali na myśl 
o konkretnych rodzajach serów od ich znajomego producenta pana XY. Pr-
zyznali, że sery są jedną z rzeczy, z których powodu nie potrafiliby opuścić 
swej ojczyzny. W odróżnieniu od większości z nas zaraz po powrocie zaspo-
koili swe chętki smakowe nie zapominając nas o tym poinformować. Nic więc 
dziwnego, że chcieliśmy tego cudu spróbować. Podczas wizyt w ich stronach 
pod Mont Blankiem sery są istotnym tematem rozmów. Nicolas jest inżynie-
rem budowlanym – pomimo tego sposobem bardzo fachowym nam wytłu-
maczył jak sery uratowały tutejszą hodowlę bydła a tym samym przyczyniły 
się do kultywowania krajobrazu. We Francji mają prawo nakazujące, że lokal-
ne sery firmowe mogą produkować wyłącznie z miejscowego mleka. W ten 
sposób miejscowi rolnicy mają zapewniony stały zbyt i w dodatku za wyższą 
niż przeciętną cenę. Ale podstawą sukcesu są te nadzwyczajnie wyśmienite 
sery. U nas słynne kiedyś sery górskie Koppenkäse nie miały szansy przyc-
zynienia się do uratowania hodowli. Friedrich Kneifel i po pięćdziesięciu la-
tach dobrze pamięta moment kiedy w 1946 r. wyrzucał garnek kamionkowy 
z ostatnim na pieprz wysuszonym żołądkiem cielęcym.
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Na wiosnę 1946 roku dostali nowi osadnicy Wielkiej Upy od Lokalnej Komisji 
Administracyjnej dekrety na domy i łąki. Josef Sedlák przykucnięty rozwinął 
ładnie dokument przydzielający mu chałupę na Hoferowych budach. Z tyłu 
pośrodku są nowożeńcy František i Marie Sedlákowie a po lewej stronie od 
nich František i Aloisie Matuštíkowie. Po prawej stronie stoją w kapeluszach 
małżonkowie Říhowie, którzy przejęli hotel Seitz nie przeczuwając, że wkrót-
ce zamiast prywatyzacji stanie się z ich nowego domu dom wypoczynkowy 
związków zawodowych Kolektyw. Obecnie zrujnowany dom, przed którym 
wówczas zachwyceni się sfotografowali, czeka na rozbiórkę. Kolejnymi roz-
poznanymi osobami są: Bartošek, Drobný, Franěk, Havelka, Jindra, Liška, 
Nohejlowie, Souček, Svoboda, Šimek i Vítová. Sześciorga ludzi pytani już nie 
rozpoznali. 

Muzykanci František i Miloš Sedlákowie we wołoskich strojach ludowych. František Matuštík z bykiem Szakalem. Także byk rasy szkockiej pomaga Jiřímu Šimůnkovi kultywować krajobraz.

Gospodarze z Wołoszczyzny Morawskiej
Wysiedlenie miejscowej ludności jest tylko częścią siedemdziesięcioletniej 
historii końca tradycyjnego gospodarzenia w Pecu pod Śnieżką. Opuszczo-
ne zabudowania i łąki z soczystą trawą skusiły dziesiątki rodzin czeskich go-
towych do przejęcia farm górskich i pensjonatów. Liczna grupa ludzi pracowi-
tych przyjechała do Wielkiej Upy z Velkých Karlovic na Wołoszczyźnie Mora-
wskiej. Wybrali sobie chałupy na Výsluni i Hoferowych budach, do których pr-
zed wojną jeździli często skauci z Pragi na letnie i narciarskie pobyty. Kiedy pr-
zed Czechami w październiku 1938 roku zamknęły się Sudety, skauci znaleźli 
atrakcyjne miejsca na Wołoszczyźnie przy granicy ze Słowacją. Tutaj spotkali 
się z muzykantem Františkiem Sedlákiem, któremu opowiadali o chałupach 
z bydłem w regionie pod Śnieżką. Dlatego we wrześniu 1945 roku bracia Jo-
sef, Miloš i František Sedlákowie zareagowali na apel zasiedlania pogranicza 
i zdecydowali się przeprowadzić do Karkonoszy. Przekonali jeszcze dalszych 
krewnych z rodziny Minarčíków, Drozdów i Šveców oraz przyjaciół Matuštíków 
i Ondřišków. Do Wielkiej Upy przyszło z Wołoszczyzny ponad trzydzieścio-
ro młodych ludzi z dziećmi. Lokalna Komisja Administracyjna przekazała im 
do administracji narodowej chałupy i pensjonaty w większości zamieszkałe je-
szcze przez pierwotnych właścicieli. Miloš Sedlák z małżonką Marią przyszedł 
do pensjonatu Hoferova buda, gdzie jeszcze gospodarzyła rodzina Huberta 
Mohorna. Z domem przejęli także trzy hektary wysoko położonych łąk z pięk-
nymi widokami na okoliczne tereny. A ponieważ widok ten przypominał im gra-
niczną górę Portáš u nich w Karlovicach, przechrzcili Hoferową na Portášową 
budę. Najmłodszy brat Josef Sedlák wybrał sobie tylko trochę niżej położoną 
chałupę tragarza na Śnieżkę Johanna Hofera.Później dom i łąkę wymienił z wi-
eloosobową rodziną Anežki i Karla Drozdowych za równie przestronną chałupę 
stojącą najwyżej na Hoferowych budach. František Sedlák dostał dwie chałupy 
na Zadním Výsluni. Najpierw gospodarzył tu z matką i niemiecką rodziną Albiny 
Mitzinger. Przedostatniego dnia 1945 roku przyjechała do niego z rodzinnych 
Karlovic narzeczona Marie i 27 kwietnia 1946 roku w kościele wielkoupskim 
odbył się pierwszy powojenny ślub czeski. Narzeczonego i narzeczoną w 
wołoskim stroju ludowym zaślubił miejscowy plebán niemiecki Josef Kubek 
pochodzący z Moraw północnych. František w czasie wojny pracował w hucie 
dzkła Karolinka, ale ponieważ pochodził ze wsi, dużo wiedział o hodowli bydła. 

W oborze trzymali trzy krowy i dwie jałowice. Sprzątali siano z paru hektarów 
i odnowili małe pole kartoflane. A ponieważ mieli więcej niż jeden hektar ziemi 
stali się samożywicielami bez prawa pobierania kartek żywnościowych. Zosta-
ły im tylko kartki na mydło i tytoń. Sytuacja uległa pogorszeniu po lutym 1948 
roku, kiedy wprowadzono obowiązkowe dostawy mleka bez względu na kon-
kretne warunki i stan bydła. Dzisiaj dziewięćdziesięciotrzyletnia Marie Sedlá-
ková 26 kwietnia 2011 roku opowiadała: „Trzy nasze krowy dawały dziennie 
około czterdzieścipięciu litrów mleka, które mąż zwoził dla trutnowskiej mlec-
zarni do centrum Wielkiej Upy. Z rampy przy hotelu Seitz, który później nazywał 
się Říha a po przewrocie komunistycznym dom wczasowy Kolektyw, odwoziła 
mleko ciężarówka do tej samej mleczarni jakprzed wojną“. Ta już nie była spó-
łdzielcza, lecz państwowa. Pewnego razu latem 1972 roku zostały na rampie 
bańki pełne. W ten sposób Sedlákom i im podobnym dali z mleczarni do zrozu-
mienia, że już ich mleka górskiego nie potrzebują. To również przyczyniło się 
do podjęcia decyzji o sprzedaży gospodarstwa i przeprowadzce do Svobody 
nad Upą. Zamiast rodzinnej farmy na Zadnim Vysluni został tylko zakładowy 
dom wczasowy – chałupa Silnička. Znacznie gorzej wiodło się starszemu bratu 
Milošowi Sedlákowi. Administratorzy narodowi oczekiwali prywatyzacji powier-
zonych im bud górskich i pensjonatów. Zamiast tego przyszło rozczarowanie 
po przewrocie komunistycznym. Z przedsiębiorców stali się albo pracownicy 
zakładowych domów wczasowych albo jak Miloš z Portašowej budy raczej 
odeszli. I Josef Sedlák w nowych warunkach nie stał się gospodarzem. Wrócił 
na Morawy podobnie jak wielodzietna rodzina Drozdów. Taka polityka w spo-
sób zasadniczy wpłynęła na dalszy rozwój lokalnego społeczeństwa i przyczy-
niła się do ograniczenia dosiedlania nie tylko okolic Peca pod Śnieżką. 

František Matuštík z Velkich Karlovic z małżonką Aloisią również osiadli 
na Zadnim Vysluni. W 1946 roku zyskali dwie chałupy gospodarza Wenzela 
Buchbergera. W górnej hodowali byki, ale źle się to skończyło. Pewnego razu 
ogromny byk plemienny zwany Sakal zerwał się i atakował wszystko i wszyst-
kich wokół. Nawet gospodarz František musiał przed nim salwować się uci-
eczką na drzewo. Sytuację rozwiązał dopiero przywołany strażnik finansowy 
i pistoletem maszynowym rozwścieczone zwierzę zastrzelił. Być może dla-
tego do dnia dzisiejszego ma chałupa na szczycie zawieszoną rogatą cza-
szkę krowy. Nie tylko Matuštíkowie potem przypuszczali krowy u gospodarza 
Umlaufa na przeciwległym zboczu Wielkiej Upy. Z czterema hektarami mógł 
František Matuštík hodować cztery krowy. Po 1948 roku nie miał prawa posia-
dać dwóch chałup więc górną sprzedali i z gruntem ludziom z Hradca Králové. 
František poza gospodarstwem przybrał sobie jeszcze dwie prace. Jako wyuc-
zony malarz jeździł do pracy w papierni w Marszowie Dolnym a ponadto cztery 
razy w tygodniu grał z kapelą w domach wczasowych Wielkiej Upy i w budach 
vysoko nad Pecem. František grał na harmonii, band-master František Sedlák 
na saksofonie altowym, Jiří Minarčík na perkusji i na trąbce a jedyny niemora-
wski członek kapeli, ostatni tragarz na Śnieżkę Helmut Hofer grał na klarnet 

i na saksofon tenorowy. Obecnie z licznej wołoskiej grupy w Wielkiej Upie tr-
wale mieszkają już tylko dwaj ostatni „Mohikanie”. Emeryci Vojtěch Ondříšek 
i František Matuštík junior chętnie wspominają o pospolitym społeczeństwie 
rodzin morawskich. Szkoda, że zapaleni gospodarze nie dostali szansy na dłu-
go zapuścić głębokie korzenie. Zmęczeni rodzice Františka w latach siedem-
dziesiątych sprzedali grunty i z chalupa rodzinie Šimralów. Petr Šimral jest 
dzisiaj razem z farmarzami Mlejnkovymi z Růžohorek i Jiřim Šimůnkiem z Sa-
gasserowych bud jedynymi hodowcami bydła w Pecu pod Śnieżką. Jego krowy 
mają kolor kawy a spotkać je można nie tylko na łąkach Zadniego Vysluni. 

Zielone łąki šimrala
Jaromír i Taťána Šimralowie poznali się na szczycie Śnieżki. Ponad trzy lata 
pracowali razem w Czeskiej budzie. Pani była dobrą kierowniczką i na pewno 
by zostali dłużej gdyby się im w sierpniu 1973 roku nie miał urodzić pierwszy 
syn Petr. W końcu w 1978 roku osiedli w Wielkiej Upie w chałupie gospodar-
za Matuštíka. Zgodnie z literą prawa o ochronie gruntów ornych obowiązkowo 
sprzątali siano, ale problemy mieli z odbytem. Dlatego wkrótce zaczęli hodo-
wać owce. Po rewolucji 1989 roku sprzątania siana z łąk górskich zupełnie 
zaprzestano. Zbocza Wielkiej Upy jesienią przybrały jednolity kolor żółty na-
dany im przez na stojąco uschłą trawę. Latem 1992 roku dziewiętnastoletni 
Petr Šimral zarejestrował się jako prywatny rolnik a obecnie gospodarzy na stu 
hektarach łąk. Na Pěnkavčym Vrchu, Małych Tippeltovkach, Przednim Vysluni 
i v Pecu na Zahrádkach sprząta siano. Trawę w Wielkiej Upie spasą krowy dwa 
razy w ciągu sezonu. Wynikiem są świeżo zielone i niezarośnięte nalotami łąki. 
Początkowo z ojcem i bratem próbowali hodować krowy na mleko, ale po kilku 
latach problemów z urzędami i z odbytem przeorientowali się na rasę mięsną. 
Dzisiaj ma Petr w stadzie trzydzieści dorosłych krów i przeciętnie piętnaście 
cieląt. A także już sześć lat wielkiego byka plemiennego, którego kupił dla na-
turalnej reprodukcji za sto tysięcy koron. Wkrótce musi sprowadzić do stada 
nową krew i będzie zadowolony kiedy sprzeda byka do rzeźni za ułamek ceny 
pierwotnej. Jeszcze większą troską gospodarza jest wymiana urządzeń tech-
nicznych. Stosunkowo małe urządzenie do sprzątania siana na stromych zbo-
czach kosztuje tyle samo co największy traktor do prac w nizinach. Bez dotacji 
rolniczego funduszu inwestycyjnego na każdy zagospodarowany hektar łąki 
nie tylko Šimralowie nie mogliby kupić niezbędnych urządzeń. Aby łąki Wielkiej 
Upy były naprawdę dobrze spasane hoduje jeszcze Petr dwadzieścia pięć kóz, 
które pasą się na małych i peryferyjnych łąkach czyszcząc je także od nalotów. 
Pastwę krów komplikuje konieczność przepędzania stada. Przeprowadzenie 
stada z jednej miejsca na drugie wymaga napięcia wszystkich sił i pomocy 
zapasów przysmaków przygotowanych w wiadrach dla wiodących zwierząt. 
Rozrastające się tereny zabudowane na Vysluni i skupywanie gruntów przez 
deweloperów zmniejsza powierzchnie pastwisk i ogranicza tradycyjne trasy by-
dła w sezonie. Już od paru lat Petr prowadzi pensjonat rodzinny i gospodarstwo 

bez rodziców. Na Zadni Vysluni przyprowadził sobie narzeczoną Petrę z Tem-
nego Dołu. Jej babcia Theodora Kavanová z domu Ettrich pochodzi z Aichel-
burgbaude, czyli z najwyżej położonej chałupy na enklawie Nad Křižovatką. W 
listopadzie 1983 roku pani Kavanová opowiadała: „Mieliśmy cztery krowy i co 
tydzień ubiliśmy szesnaście kilogramów masła. Na całym dzisiaj już z większej 
części zalesionym Bantenbergu było dwadzieścia krów”. Ettrichowie są starym 
rodem karknoskim zamieszkującym pierwotnie Lučiny. Tam nad Pecem Šimra-
lowie również pielęgnują dwuhektarową łąkę. Być może akurat ta łąka przed 
laty żywiła przodków Petry. 

Włochate krowy
Jiří Šimůnek pochodzący z Harrachova przyszedł do Sagasserowej budy pr-
zed dwudziestoma laty. W twardych warunkach na wysokości ponad tysiąca 
metrów nad poziomem morza hoduje pięćdziesiąt sztuk szkockiego bydła gór-
skiego. Część stada kupił od Dyrekcji KRNAP, która w 2010 roku zakończyła 
swój eksperyment hodowania odpornych zwierząt na Rýchorach. Bowiem wło-
chate krowy z długimi rogami wytrzymają i w Karkonoszach cały rok pod go-
łym niebem bez obory. Wystarczy tylko mały daszek i dostateczna ilość wody. 
Oryginalny farmer Šimůnek gospodarzy na przeszło stu hektarach łąk w parku 
narodowym. Nie szczędzi mocnych słów pod adresem urzędników. Podobnie 
wyrażają się i pozostali gospodarze w Karkonoszach, lecz nie wyrażają się tak 
dosadnie. Gospodarowanie stałych mieszkańców gór jest dziś zjawiskiem wy-
jątkowym i wobec tego należałoby aby gminy i Dyrekcja KRNAP chroniły ich 
jako gatunek zagrożony. Również przed przebujałą administracją. 

Zapach krowiego łajna
Od 1995 roku jeździmy zawsze we wrześniu lub w październiku do Alp 
i poszukujemy miejsc, z których mogli w XVI wieku przyjść do Karkonoszy 
koloniści. Przeszukaliśmy dziesiątki dolin. We wszystkich o tej porze roku 
natrafiliśmy na to samo zjawisko. Intensywne nawożenie łąk obornikiem. 
Pomimo tego nie potrafimy sobie wyobrazić, by ktoś w takich miejscowoś-
ciach jak Zillertal, Pustertal lub w Solnej Komorze przyszedł do urzędu ze 
skargą, że mu psuje wypoczynek smród z nawożonych pól. Sołtys lub wójt, 
obaj najprawdopodobniej pochodzący z wiejskiego środowiska, by go „gr-
zecznie“ odprawili z kwitkiem. Dlatego razem z naszymi szanownymi gospo-
darzami z Karkonoszy uważamy tego typu skargi za bezczelność. Bydło ma 
swoje miejsce i prawa w górach. Bez gospodarowania krajobraz pustoszeje 
o czym możemy się przekonać na paru miejscach w Pecu i Wielkiej Upie. 
Przypomnijmy sobie, że nasi przodkowie całe stulecia codziennie zasypia-
li z zápachem krów i koni wnosie. A jeżeli komuś krowie łajno przeszkadza 
może zostać w mieście na betonie. Beton nie wymaga nawożenia. 

www.pecpodsnezkou.cz
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do miejsc minimalnie naruszonych przez człowieka należy w Karkonoszach Torfowisko upskie sfotografowane przez fotografa Wenzela Pfohla w latach
dwudziestych. Jest gniazdowiskiem słowika podróżniczka. Powodów zmniejszania się jego populacji doszukujemy się gdzie indziej. 

Na razie nie wiemy dlaczego rzadki bocian czarny, który przylatuje do Karkonoszy z południa Afryki, gdzie zimuje zajął tylko dwa z dziesięciu w przeszłości
używanych gniazd. Gniazdo na fotografii sfotografował w Suchym dole Josef Kalenský dwa lata temu. 

KARKONOSKI PARK NAROdOWY

Jesteśmy ulubieńcami fortuny. Dzięki sukcesowi osiągniętemu w tak krót-
kim czasie wiedziemy prym w historii Ziemi. Możemy być z siebie dumni. 
Dumni z tego, co potrafiliśmy, my Homo sapiens, człowiek mądry. A obec-
nie udało nam się nawet zmienić nieuchwytny ponoć klimat całej planety. 
Niedowiarkowie, którzy nie chcieli nam okazać uznania musieli kapitulo-
wać pod ciężarem dowodów i przypuścić, że się ociepla. Ci najbardziej 
zatwardziali potrzebują jeszcze więcej maksymalnych zmian pogody i ko-
lejnych pomiarów zanim przyznają, że to wszystko zawiniliśmy sami. Nie 
wyższa aktywność słońca, nie period klimatyczny czy wybuch wulkanu 
na Islandii. Inaczej oceniają ludzkie zasługi nasi współlokatorzy na Ziemi 
zwierzęcy i roślinni. Gdyby mogli mówić na pewno by nam wytykali to, że 
ogromną część wspólnego domu na Ziemi egoistycznie przystosowaliśmy 
do własnych potrzeb prawie zawsze ich kosztem. Nawet tak doskonałych 
ich przedstawicieli jak niedźwiedzie, lwy, tygrysy, słonie czy nosorożce, 
którzy na nas tysiące lat polowali – a nie rzadko z powodzeniem – zapędzi-
liśmy w końcu w kozi róg do najgłębszych zakątków ich pierwotnych tery-
torii i biada im jeżeli wytkną z rezerwatów choćby czubek nosa. Pewnego 
razu byliśmy z przyjaciółmi świadkami sztucznie wywołanego pożaru 
puszczy u podnóża gór Marojejy na wschodzie Madagaskaru. Przed pło-
mieniami płazily się gady, „uciekały“ kameleony, ćwierkały ptaki, owadów 
nawet nie widzieliśmy za to śmiertelnie wystraszone i trochę do nas po-
dobne lemury. Byliśmy pogorszeni widząc jak ci tubylcy wypalają puszczę, 
by założyć pola a po jakimś czasie już wyjałowione opuścić porośnięte jed-
nym gatunkiem trawy i palmy. W drodze do domu z samolotu nad Europą 
widzieliśmy pięknie zagospodarowane łany kukurydzy, wyraźnie rysujące 
się lasy świerkowe a nad Holandią ziemię starannie zagospodarowaną 
do ostatniego metra. Tak, na wielu miejscach świata ludzie przyswajają so-
bie jeszcze dziewiczą przyrodę, ale my już to zrobiliśmy przed wielu stuleci-
ami. Pozostawiliśmy tylko małe wysepki z zachowanymi naturalnymi proce-
sami. Kilka z nich mamy także w Karkonoskim Parku Narodowym (KRNAP). 

Powrót dużych drapieżników
Na czeskiej stronie Karkonoszy duże drapieżniki, czyli niedźwiedź, wilk i ryś 
nie przeżyły kolonizacji przez drwali alpejskich. Niedźwiedzie najdłużej utrzy-
mały się w rejonie Sedmidoli, gdzie powstały enklawy łąkowe około Petrovki, 
Szpindlerowej budy i Jelenich bud dopiero w XVIII w. Ostatniego niedźwiedzia 
zabito tutaj przed 290 laty. Wydry utrzymały się dłużej. W wykazach upolowa-
nych zwierząt z Karkonoszy wschodnich znaleźć można w latach 1842–1885 
tylko trzy sztuki a później już żadnej. A przy tym nagroda za upolowanie wydry 
- „szkodnika“ była w 1842 r. vysoka, bowiem aż dwa złote. A właśnie wyd-
ry wróciły do Karkonoszy jako pierwsze spośród pierwotnych drapieżników. 
W Czechach pomogła temu w ciągu ostatních dziesięcioleci bardziej czysta 

woda w rzekach i większa tolerancja wobec szkód wyrządzanych przez wyd-
ry rybakom kompensowanych zresztą poszkodowanym gospodarzom. Ale 
i tak trudno jest przekonywać rybaków o pozytywnych efektach społecznych 
faktu pojawienia się drapieżnika w ich rewirze. Wypuszczając wyhodowane 
ryby do wolnej przyrody wiedzą, że część ich stanie się ofiarą drapieżników 
zamiast skonczyć na talerzu rybaka. Na terenie KRNAP żyją obecnie dzie-
siątki wydr. Obecność rysia na granicy Gór Izerskich i Karkonoszy, w okolicy 
Marszowa Górnego, Przełęczy Okraj, Karpacza, Na Rychorach lub na Kozich 
Grzbietach w ostatnim dziesięcioleciu zdradziły ślady, odchody i resztki zdo-
byczy. Samce bronią swego dużego terytorium dlatego jest prawdopodobne, 
że chodzi tylko o trzech osobników. Strażnicy przyrody mają ponad dwieście 
notatek a nawet jedną obserwację matki z kocięciem. Istotnym pomocniki-
em w zbieraniu dowodów są pułapki fotograficzne. W marcu 2013 r. udało 
się kilkakrotnie strażnikom sfotografować dorosłego rysia koło Harracho-
va. Wilki do nas przyszły z nizin Niemiec wschodnich. Na Broumovsku są 
przez cały rok już od kilku lat. W tym roku w styczniu Artur Palucki „zlapal“ 
wilka pułapką fotograficzną na polskiej stronie Karkonoszy. W zeszłym roku 
bez cienia wątpliwości porwały i ogryzły cielęta przy Erlebachowej budzie. 
Musimy się ponownie nauczyć żyć razem z dużymi drapieżnikami. Słowacy 
z niedźwiedziami w Tatrach mogli by nam opowiadać. Zdobycz, czyli jelenie, 
sarny i czarna zwierz w środowisku z drapieżnikami utrzymuje się w lepszej 
kondycji. O konieczności utrzymywania liczebności zwierząt na rozsądnym 
poziomie pisaliśmy w poprzednim numerze. Poczuwamy się do moralnego 
obowiązku przynajmniej w parku narodowym zwrócić pierwotnym gatunkom 
ich dom,. Park jest przygotowany do pokrycia ewentualnych szkód wyrządzo-
nych na zwierzętach hodowlanych. 

Kleszcze na Richterowych budach
Pierwsze strefy czeskich parków narodowych mają zgodnie z nową regulacją 
od 1 czerwca tego roku statut stref bezingerencyjnych, czyli ściśle przyrod-
nicze sterfy. W Karkonoszach dotyczy to 6984 hektarów. Przez ostatních 
dwadzieścia lat zarządcom udaje się najcenniejsze tereny chronić przed no-
wymi ingerencjami. Nie potrafią jednak ograniczyć następstw zmian klimatu. 
Wpływ procesu ocieplania na poszerzanie lub ubywanie zasięgu występo-
wania poszczególnych gatunków roślin jest trudno obserwowalne, bowiem 
przebiega niezwykle powoli. Szybciej do zmian dochodzi w wypadku motyli 
i innych owadów. Na tym poziomie badania rozpoczęto stosunkowo niedawno 
i brakuje danych umożliwiających porównania. Ale i bez tego mieszkańcy Kar-
konoszy najczęściej sami na sobie lub na swych zwierzętach zauważyli wyra-
źnie większą ilość kleszczy, które dawniej w wyższych partiach gór były nie-
zwykle rzadkie. Biolog i kierownik działu ochrony przyrody Dyrekcji KRNAP 
Jan Materna zajmował się dynamiką rozszerzania się zakresu występowania 

kleszczy w terenie. Zaobserwował, że od osiemdziesiątych lat zeszłego wie-
ku granica występowania kleszczy posunęła się aż o 400 metrów wyżej, 
gdzie jeszcze kleszcz może przekształcić się w niebezpiecznego dorosłego 
pasożyta. Wyżej w chłodnym środowisku zawleczone larwy nie zdążą się pr-
zemienić w nimfy a następnie w dorosłe osobniki. Przy dziesięciu stopniach 
proces trwa pół roku przy dwudziestu tylko dwa miesiące. Przed trzydziesto-
ma laty kleszcze dokończyły cykl rozwojowy na poziomie kościoła w Wielkiej 
Upie a dziś aż na Richterowych budach. Na razie potwierdzona została ta gra-
niczna wysokość na 1300 m n.p.m., czyli przy Výrovce. Jednocześnie wraz 
z dłuższym sezonem ciepłym kleszcze mają większą szansę znaleźć żywicie-
la. To zwiększa niebezpieczeństwo zarażenia bakteriami chorobotwórczymi. 

Ptaki meldują o zmianie klimatu
Wyraźne wpływy zmian klimatu naukowcy obserwują u ptaków w tym również 
niestety i u naszych niezwykle rzadkich a więc cennych. Podczas tegoro-
cznego spotkania 3 maja Jiří Flousek w swoim biurze w Dyrekcji KRNAP w 
sposób zrozumiały wyjaśnił główne aspekty zmian klimatuna przykładzie kil-
ku znanych gatunków ptaków Karkonoskiego Parku Narodowego. Czołowy 
ornitolog czeski mógł opierać się o długookresowo i szczegółowo prowad-
zone obserwacje wszystkich čn gnieżdżących karkonoskich gatunków pta-
ków opracowaną wspólnie z koleżanką polską Bożeną Gramsz. Temperatura 
nie wzrasta równomiernie w ciągu całego roku. Jesteśmy świadkami głównie 
szybkiego przyjścia wiosny z bardzo ciepłym majem. W ciągu ostatních 
pięćdziesięciu lat w obserwowanym sezonie gnieżdżenia badanych ptaków 
od kwietnia do lipca wzrosła temperatura o trzy i pół stopnia. Przy różnicy 
0,6° C na 100 m wysokości siwerniak wprawdzuie stale gnieździ się w alpej-
skim pasie na Luční budzie na vysokości 1500 m n.p.m. ale pod względem 
temperatury jest o 600 m niżej w osadzie Zahradky w Pecu. Wraz z ociepla-
niem zmienia się zachowanie ptaków. Sikorki są u nas przez cały rok i ich 
wczesne gnieżdżenie jest zaletą, bowiem mogą sobie wybrać najlepsze miej-
sca i mają dłuższy okres z bogactwem owadzich pokarmów. .Bardzo licznie 
występująca kapturka nie zadaje sobie trudu wędrówki nad Morze Śródzi-
emne w celu gnieżdżenia skoro znalazła takie same warunki na południu 
Morav. Do domu w Karkonoszach Maca wcześniej i zdąża do „suto zastawi-
onego stołu“ a niekiedy i po raz drugi wyprowadzi młode. Takim gatunkom 
ocieplanie odpowiada. Inne, które odlatują na zimę do Afryki centralnej lub 
południowej odlatują o tej samej porze a po płowrocie zagnieżdżą, ale na sz-
czyt owadziego cyklu już nie zdążają. Dlatego na przykład świętunka ma już 
teraz z ocieplaniem poważny problem. Na zmiany klimatyczne są najbardziej 
wrażliwe góry i strefy arktyczne. Gatunki ptaków przywykłych do surowego 
klimatu gnieżdżą vysoko w górach a w Karkonoszach już nie mają gdzie się 
przesunąć. A nie musí dotyczyć to tylko szczytów gór. Piękny kos górski, 

czarny ptak z pięknym białym śliniaczkiem gnieździ tylko do górnej granicy 
lasu na wysokości około 1300 m n.p.m. A jak się ociepla przesunęła się jego 
dolna granica występowania na 800 m. Tym samym uległ znacznemu zwęże-
niu biotop, w którym może prosperować. Jiří Flousek opowiedział przy tej 
okazji o ciekawym zjawisku. Kiedy przed dwudziestoma laty jechał wcześnie 
rano samochodem do pracy od Hofmannowej budy na Černą horę spotykał 
na całej trasie jak kosy górskie zbierały z asfaltu dżdżownice. Obecnie pier-
wszego spotyka aż o trzysta metrów wyżej przy Zinneckerowych budach. 
Dwa cenne gatunki już nie mają gdzie ustąpić. Ornitolodzy przed dwudziestu 
laty ewidowali setki par siwerniaków. Dziś na szczycie Śnieżki, Lučnej hory, 
w Śnieżnych Kotłach i w Upskiej Jamie gnieździ zaledwie czterdzieści par. W 
Czechach prawdopodobnie już nigdzie indziej nie występują a ich malejąca 
populacja nie ma innego wytłumaczenia niż ocieplenie. Wyłącznie na nszczy-
cie Śnieżki i w Śnieżnych Kotłach gnieździ plochacz halny. Długo ich stan utr-
zymywał się na dwudziestu parach, ale obecnie spadł na piętnaście. Trójkę 
najcenniejszych ptaków uzupełnia największy piękniś wśród ptaków śpiewa-
jących słowik podróżniczek. Ma czerwony prążkowany śliniaczek z uzupełni-
ającym turkusowo niebieskim kolorem. Gnieździ na Łabskiej Łące i Pančav-
skim torfowisku w Karkonoszach wschodnich w kilku miejscach Białej Łąki 
na przykład na Upskim torfowisku. Tutaj ostatními laty spotyka się z niespod-
ziewanym sąsiadem. Gnieździ tu również ku zdziwieniu wielu turystów dzika 
kaczka. Ale w wypadku słowika w ciągu ostatních dwudziestu pięciu lat spadła 
jego populacja aż o 35%. Obecnie ornitolodzy ewidują najwyżej 19 par. Po-
nieważ nie gnieździ na najwyżej położonych miejscach gór – przypuszcza Jiří 
Flousek, że ubytek podróżniczków nie musí być związany tylko ze zmianą kli-
matu. Drobny ptak odlatuje na zimę do północnych nizin Indii leżących w od-
ległości pięciu i pół tysiąca kilometrów. Obrączkowanie wykazało, że wracają 
do nas ptaki starsze a młodsze nie uzupełniają topniejącej populacji. Proble-
mem mogą być więzi pokrewieństwa w tak małej populacji lub krzyżowanie 
się ze środkowoeuropejskim nizinnym gatunkiem słowika, który ma tylko bi-
ały śliniaczek. Ten wraz z ocieplaniem przesuwa się do wyższych rejonów. 
Ostatnio był zaobserwowany nedaleko Jeleniej Góry. Lokalna ochrona trzech 
zagrożonych gatunków problemu nie rozwiąże. Chroniący przyrodę apelują 
tylko, by w Śląskim domu, Lučnej, Labskiej i Vrbatowej budzie zrezygnowali 
z hodowania kotów, które mogą gnieżdżące na ziemi ptaki upolować. W tak 
małych koloniach jest bolesną stratą śmierć każdego ptaka. Główną przyc-
zyną pozostaje jednak zmiana klimatu z ewentualnymi problemami w czasie 
zimowania poza Karkonoszami. Podróżniczek jest ozdobą stron tytułowych 
książek ornitologicznych o Karkonoszach i nie tylko Jiří Flousek obawia się, 
że z przyrody razem z innymi gatunkami karkonoskiej tundry zniknie zupełnie. 
I tak się przejawia globalna zmiana klimatu spowodowana prawie na pewno 
„bardzo przedsiębiorczym“ gatunkiem Homo sapiens.             www.krnap.cz
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GOSPOdAROWANIE NA SZCZYTACH GóR

Siano górskie zwozili gospodarze z Peca i z Wielkiej Upy koło „hotelu” Výrovka na saniach z kółeczkami – jak widać na zdjęciu fotografa Wenzela Pfohla
ze Szpindlerowego Młyna z 1934 r.

Turyści zrobili sobie zdjęcie na Bílej Łące z kosiarzami około 1900 r. Pasienie skonczyło na Bílej Łące przy Lučnej budzie w 1957 r.

Hodowla bydła w sposób zasadniczy wpłynęła na wygląd najwyższych 
partii Karkonoszy czyli pasma alpejskiego. Koloniści z Alp przyszli tutaj 
w szesnastym stuleciu z doświadczeniami jak wykorzystywać i szczyty 
gór dla hodowli bydła. W starej ojczyźnie górskie łąki nazywają almy. 
Do dnia dzisiejszego nazywają się według rodzin, które na nich gospo-
darowały. W Karkonoszach jest podobnie tylko zamiast Richterów alm 
przyjęło się już wówczas Richterovy budy. Na każdym almu stała bow-
iem prosta chałupa górska z dużą oborą, wysokim strychem do prze-
chowywania siana i jedną dużą izbą mieszkalną. Ponieważ Karkonosze 
i w najwyższych partiach z wyjątkiem szczytu Śnieżki były pierwotnie 
porośnięte kosodrzewiną z domieszką skarłowaciałych świerków i jar-
zębiny musieli pierwsi gospodarze najpierw wykarczować porosty. 
Leśnik i historyk Theodor Lokvenc, który najlepiej znał historię lasów 
karkonoskich a przede wszystkim kosodrzewiny obliczył, że na szczy-
tach gór przy zasiedlaniu tych partii gór zniknęła kosodrzewina z prze-
szło tysiąca hektarów. Na karczowaniu się to nie skończyło. Większość 
odlesionych gruntów została w pocie czoła wyrównana a wolnie leżące 
kamienie zostały usunete. Bíla Łąka w szerokim sąsiedztwie Lučnej 
budy jest do dnia dzisiejszego na wielu miejscach równa jak stół. Przy 
wykopaniu sondy objawi się na różnej głębokości pierwotny horyzont 
próchnicowy. Aż na głębokości jednego metra znaleźliśmy resztki za-
konserwowanego drewna obciosanego siekierą przed czterystoma laty. 
Najstarsze fotografie szczytowych partii Karkonoszy ujawniają jak były 
gołe. Szeroko daleko wokół źródła Łaby na Łabskiej Łące nie było śla-
du po kosodrzewinie. Bez porostu był również Kocioł i Łysa Góra nad 
Rokytnicą. Na wspomnianej Bílej Łące zostało pierwotne ukształto-
wanie terenu a wysepki kosodrzewiny na Upskim torfowisku lub goło-
borzach. Pozostałe tereny między torfowiskiem na wschodniej stronie 
a Srebrnym Grzbietem na zachodzie całe stulecia kosiły kosy i pasło 
się na nich bydło. Również na dziś już całkiem zarośniętym połud-
niowym zboczu Śnieżki były rozległe łąki. Siano górskie tu sprzątano 
według wypowiedzi Friedricha Kneifela jeszcze w trzydziestych latach. 
W suchym roku 1934 kupił stąd kwintal siana górskiego za pięćdziesiąt 
koron. Franz Hintner z Pěnkavčego Vierchu przyniósł mu to siano aż 
do chałupy na Janovych budach. 

Najstarsza wzmianka o gospodarowaniu na Bilej Łące znajduje się w 
urbarium majątku vrchlabskiego. W roku 1676 uiścił roczną opłatę w 
wysokości ośmiu złotych za wynajęcie Christof Kraus z górnej części 
Vrchlabi. Następnych dwadzieścia trzy złotych musiał jeszcze gospo-

darz dorzucić właścicielom majątku Morzinom za hodowanie dwunastu 
krów i dwudziestu koz. Do majątku vrchlabskiego Morzinów należała 
również Lučna buda. Do katastru Peca pod Śnieżką została włączona 
razem z Výrovką dopiero po II wojnie światowej. Na gruntach cesar-
skich Karkonoszy wschodnich ani w późniejszym majątku Marszow bu-
dynki w paśmie alpejskim w związku z gospodarowaniem nie powstały. 
Obří budę wybudował dopiero w 1847 r. Stefan Mitlöhner już z powodu 
rosnącego ruchu turystów zmierzających na Śnieżkę. Według umowy 
o kupnie z 1707 r. zyskał Christoph Erben „pańską budę na Bílej Łące 
wraz ze wszystkimi lakami i pastwiskami, ze wszystkimi prawami, które 
tutaj właściciele majątku mieli od dawna od hrabiego Wenzela Morzina 
za 30 kop renskich”. Erben z górnej części majątku Vrchlabi stał się w 
ten sposób pierwszym prywatnym właścicielem Lučnej budy i mógł bez 
ograniczeń ze strony państwa sprzątać siano i hodować bydło. Po Er-
benie w budzie gospodarowali przedstawiciele innych głośnych rodów 
właścicieli bud z okolic Szpindlerowego Młyna: Bradler, Renner, Holl-
mann i Höring. W marcu 1886 r. przyszli tutaj już nie po to by prowad-
zić gospodarstwo, ale jako hotelarze Bönschowie z Wielkiej Upy. Kupili 
i pobliską Rennerową budę przy Kozich Grzbietach i Scharfową budę 
na zboczu Srebrnego Grzbietu. Wówczas do Rennerowej budy należało 
230 hektarów a do Lučnej 530 hektarów w większości innym gospo-
darzom wynajętych pastwisk i łąk na siano. Bönschowie sami trzymali 
przez cały rok aż dwadzieścia sztuk bydła na Lučnej, na bardziej odle-
głej Scharfowej budzie mieli poza piekarnią w oborze dziesięć dojných 
krów i byka plemiennego. W 1935 r. kawałek tutejszych łąk na siano wy-
najął gospodarz Mitlöhner z Wielkiej Upy. Przygotował sobie na Srebr-
nym grzbiecie dziesięć kup siana, ale krowy ze Scharfowowej budy mu 
je rozrzuciły. Kiedy chciał je odgonić napadł na niego byk. Dzięki temu 
i pozostali kosiarze dostali nauczkę, że krowy chodzą swymi ścieżkami 
i przed niczym nie ustąpią. 

Siano z najwyższych miejsc gospodarze potrzebowali głównie w 
latach nawiedzonych suszą. Friedrich Kneifel opowiadał podczas na-
szego wywiadu 11 września 1999 r. o ciężkim roku 1934. Na łąkach 
Wielkiej Upy nie rosła trawa otawa i ani jemu nie wystarczyło siana 
na całą zimę. Gospodarze musieli sprzedać krowy lub zyskać siano 
poza swymi gruntami. Jak rosła jego cena spadały ceny bydła. Fried-
rich miał już tylko kilka dni do wesela, ale pomimo tego musiał wybrać 
się na Srebrny Grzbiet. Niósł z sobą oprócz kosy płachtę, prymus 
i zapasy jedzenia na tydzień. Spotkał się z gospodarzem od kapliczki 

na Przednim Výsluni Adalbertem Bergerem, ponieważ łączyły go stare 
więzi z ludźmi z prastarej Scharfowej budy. Znaleźli nocleg na strychu 
i najczęściej gotowali na dworze na ognisku paląc suchą kosodrze-
winę. Na Srebrnym Grzbiecie kosili trawę górską tworzoną głównie pr-
zez trawę bliźniczka psia trawka. Kosiło się ją zawsze po dwóch latach 
a więc i starą zeszłorocznmą. Twarde i odporne źdźbła nie było łatwo 
kosić. Friedrich do tego dodał: „Adalbert był bratem pierwszej żony 
mego ojca wię byliśmy krewnymi. Ale on nie umiał kosić więc musia-
łem w ciągu sześciu dni sam pokosić dwadzieścia kwintali Wolfgrasu 
a on tylko grabił i znosił na kopy. Dwadzieścia płacht dawało dziesięć 
kwintali czyli jedną kupę.” Takiego ciężaru nie mogli zwieźć na saniach 
więc zamówili sześciometrowy wóz drabiniasty ciągnięty przez dwa 
konie. Po siano przyjechał Josef Lamer z Alberzyc Dolnych, dziadek 
największego dzisiaj gospodarza w Karkonoszach wschodnich Ervina 
Schreibera. Siano na wozie drabiniaistym podłożyli płachtą, aby nie wy-
padło ani ziarenko z cennego ładunku. Po ślubie z Ludmiłą Fucknerową 
20 września 1934 r. jeszcze na Srebrny Grzbiet wrócili i z Adalbertem 
w październiku odwieźli jeszcze dwie fury po dziesięć kwintali. W ten 
sposób uratował Kneifel jedną krowę ze swej hodowli. W przyszłym roku 
sytuacja się płowtórzyła i znowu musieli na szczyty gór. Ale tym razem 
wynajęli sobie schronisko turstyczne w Lučnej budzie. Ostatni wypas 
krów z Lučnej budy sfotografował Theodor Lokvenc latem 1957 r. kiedy 
przygotowywał zalesianie grzbietu kosodrzewiną. Trwało z przerwami 
trzydzieści lat. Dlatego część Białej Łąki i Lučnej hory ponownie pokry-
wają porosty kosodrzewiny. 

Na łąkach na siano i na pastwiskach położonych na wysokości po-
nad 1200 m n.p.m. nie gospodarzyło się przez długie dziesięciolecia, 
co łąkom z cennymi gatunkami roślin i zwierząt nie robiło dobrze. En-
klawy zarasta las, krzewy jagód a często i inne chwasty. Na niektórych 
miejscach również dzięki wsparciu ze strony Dyrekcji Karkonoskiego 
Parku Narodowego gospodarze wrócili. Dobrym przykładem są Klino-
ve budy, gdzie Zdeněk Janouch z budy Aurora w Wielkiej Upie przez 
osiem lat pasł aż sto pięćdziesiąt owiec. Teraz trzydzieści hektarów 
łąk przejęła nowo założona farma Górski rancz Klínové boudy. Ladi-
slav Varcl tutaj z żoną a obecnie i trojgiem dzieci mieszkają już trwale 
od szeregu lat. Razem z sąsiadem Františkiem Zálešákiem hodują dwa 
konie, krowy, kozy i owce przejęte od Zdenka Janoucha. Tylko wyjąt-
kowo jest wykorzystywana przez cały rok farma górska na Růžohorkach 

przy Děčínskiej budzie. Radka i David Mlejnkowie gospodarują tutaj w 
surowych warunkach odpowiadających wysokości 1280 m n.p.m. W Ty-
rolii to odpowiada wysokości 1800 m. Friedrich Kneifel wiosną 1988 r. 
wspominał jak gospodarze z Wielkiej Upy w czerwcu 1917 r. wypędzili 
na wiosenny wypas sześćdziesiąt jałowic na Růžohorki. Ale 29 czerw-
ca spadło pół metra śniegu a oni musieli nosić na nosidłach siano, aby 
nakarmić bydło schowane w letnich budach. Ojciec rozmówcy Franz 
Kneifel sam wtedy na dwa razy wyniósł z Janowych bud kwintal siana. 
W takim miejscu Mlejnkowie hodują krowy na mleko, jałówki i dziesiątki 
owiec. W tym roku trzymają szesnaście sztuk bydła włącznie z cielęta-
mi i ponad sto siedemdziesiąt owiec z jagniętami. I pomimo tego, że 
część młodych sztuk pójdzie po sezonie do rzeźni na zimę potrzebują 
najmniej 175 ton siana. Łąki na Růžohorkach wprawdzie dzięki gnojeniu 
są stale lepsze, ale w żadnym wypadku nie wystarczą. Koło budy pasą 
dojne krowy, młode bydło w Małej Upie Górnej na Žacléřskich budach 
i w Černej Vodzie. Owce są latem na obu stronach Wielkiej Upy a także 
na wcześniej zaniedbywanych Wielkich Tippeltowych budach. Te są 
razem z prawie pięćdziesięcioma innymi enklawami włączone do uda-
nego projektu Dyrekcji KRNAP Life Corcontica. W tym roku włączyło 
się trzydziestu trzech partnerów a lepsze wyniki są już dobrze widocz-
ne. Dzięki projektowi ponownie zagospodarowane są wysoko położone 
enklawy takie jak Zadni Rennerowe Budy, w sąsiedztwie Morawskiej 
budy, na Černej Pasece lub Liščej Łące. Na Růžohorkach dodatkowo 
potrafili tak jak w przeszłości połączyć gospodarstwo górskie z dobrymi 
usługami dla turystów. Restauracja Děčínskiej budy cieszy się nie bez 
powodu bardzo dobrą opinią (też VV 40/2013). A przy tym zabezpiecze-
nie wszystkiego co taka dwukierunkowa działalność wymaga jest stale 
trudniejsze. Całe Karkonosze cierpią z powodu braku pracowników, co 
jest także skutkiem ich wyludnienia po II wojnie światowej. Dlatego jeżeli 
czekacie w którejś z restauracji dłużej na obiad, proszę nam wierzyć, 
właściciel chętnie zatrudniłby kolejnego kucharza lub kelnera, ale nie 
znajdzie ani niewykwalifikowanych pracowników do pomocy. Wyludni-
anie regionu pod Śnieżką zaczęło się latem 1945 roku i do tej pory się 
nie skonczyło. Stan gospodarowania na łąkach i na najwyżej położo-
nych terenach jest z tym problemem ściśle związany. Okazuje się, że 
odważni gospodarze z szeregów górali w sposób zasadniczy przyczy-
niają się do zachowania a nawet poprawy kondycji środowiska natural-
nego naszych gór. Dlatego zasługują na wsparcie także ze strony gości 
korzystających z ich usług.
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ŽACLéř SKIRESORT ČERNá HORA – PEC

Obok braci Josefa, Aloisa i Bertholda stoją rodzice Emma i Johann Baier. Ma-
ria stojąca po prawej stronie ma dziś 94 lat. Ale jej rodzinnej chałupy nr 4 już 
nie ma.

Martha Baier wyszła za kowala i górnika Vinzenza Olbricha. W chałupie nr 16 
na Rýchorach opiekowała się trzema krowami i czworgiem dzieci. Na foto-
grafii z 1934 r. siedzi obok ojca córka Edeltraud, później wydana za mąż za 
Lothara Johna.

Przed osiemdziesięcioma laty w lipcu 1937 r. Jiřina z Pragi spędzała czas na Hoferowych budach w chałupie tragarza na Śnieżkę Johanna Hofera. Dom, na który 
o osiem lat później dostał dekret Josef Sedlák, oznaczyła strzałką. Na odwrocie widokówki posłanej jej bliskim napisała: „Proszę Was o zaśpiewanie w kościele 
jakiejś pięknej pieśni, aby Pan Bóg się zmiłował i cieplejszą pogodę darował. Poza tym jest tutaj pięknie.“ Piękna pogoda nie tylko podczas wizyty do dziś pięknego 
Výsluni i Hoferowych bud dopisze i Państwu. 

Krowy górnicze 
W okolicach miasta Żaclerz przez całe stulecia pilnie się gospodarowało. Da-
wniej samodzielny Bobr, Czerna Voda, Prkenny Dół i Rýchory były osadami 
wiejskimi z ogromnym plusem. Drobnorolni gospodarze lub młodsi synowie 
znajdywali pracę w kopalniach głębinowych węgla kamiennego. Najtrud-
niejsze warunki mieli ludzie z Rýchor z gruntami na zboczach w najbardziej 
na wschód wysuniętej części Karkonoszy. Mieli najdalej do pracy w kopalni. 
Najliczniejszymi gospodarzami na Rýchorach byli co najmniej od początku 
XVII w. ludzie z rodu Baier, długo pisanym Bayer. Nic dziwnego, że Vinzenz 
Baier wziął za żonę w 1888 r. Annę Baierową, tak samo byli spokrewnieni 
z większością sąsiadów. Wspólnych przodków nie mieli przynajmniej przez 
cztery pokolenia, głębiej już ich pokrewieństwa pleban przy zapowiedzi-
ach najprawdopodobniej nie kontrolował. Anna pochodziła z gospodarstwa 
Rýchorský dvůr, według którego nazywa się od tego roku wolnie dostęp-
na puszcza Dvorski las w I strefie parku narodowego. Do Baierów należały 
kiedyś wszystkie trzy domy, z których zostały tylko ruiny. Vinzenz Baier wc-
ześnie stracił ojca i przejął jeszcze jako młodzian gospodarstwo z chałupą 
nr 4 w górnej części osady Rýchory w pobliżu granicy państwowej. Z Anną 
wychowali jedenaścioro dzieci, ale w chałupie został ich drugi syn Johann 
z żoną Emmą z Suchego Dołu. Dzięki większemu gospodarstwu nie musiał w 
odróżnieniu od braci i szwagrów dorabiać w kopalni. Najstarsza córka Maria 
wyszła za sąsiada Paslera z chałupy nr 11, Adelheid miała górnika Macha, 
Elisabeth wyszła za Lahmera z Suchego Dołu, Martha miała górnika Vinzen-
za Olbricha z nr 16 a Rosa przeprowadziła się z Ferdinandem Kuhnem obok 
do innego domu Baierów nr 15. Vinzenz i Anna dożyli u Johanna w chałupie 
i nie mogli spodziewać się, że okrutny los wnuczki Edeltraud przyczyni się 
do wyludnienia osady górskiej Rýchory, którą ich przodkowie wybudowali 
a potomcy wzbogacili. 

Po wojnie mogli na Rýchorach, w Bobrze lub Czernej Wodzie zostać tylko 
gospodarze, którzy jednocześnie pracowali w kopalniach. Wyjątkowo zgodę 
zyskali np. Franz Braun z chałupy u Rýchorskiego Krzyża, który wprawdzie 
nie pracował jako górnik, ale miał trzech dojrzewających synów przygoto-
wanych do pracy w kopalni (także VV 42/2014). Odjechać musiał z rodziną 
również Johann Baier a chałupę nr 4 w roku 1960 żołnierze wysadzili w 
powietrze jako zbędną. Jego siostry i szwagrowie dalej pracowali na swych 
gospodarstwach, tak samo jak dawniej hodowali dwie trzy krowy a z mleka 
w domu wyrabiali masło na sprzedaż. Siostrzenica Edeltraud Olbrich wyszła 
za górnika Lothara Johna i zyskali chałupę, którą wysiedleni sąsiedzi Ko-
chowie w 1926 r. przebudowali na najładniejszy dom w osadzie. Mieli dwoje 
pięknych dzieci, mąż w kopalni zarabiał wówczas ogromne pieniądze dwa 
tysiące koron. Po wojnie należeli do rzadko zachowanych lokalnych społecz-
ności. Tego wszystkiego zazdrościł im Niemiec Julius Kauer z Szumperska. 
Po wojnie przyszedł do pracy w tutejszych kopalniach. Do Johnów na Rý-

chory chodził po masło, maślankę i jajka. Kilkakrotnie im bezinteresownie 
pomagał suszyć siano. Nikomu nie przyszło do głowy, że właśnie ten górnik 
skrywa się za powtarzjącymi się kradzieżami i napaściami na kobiety wzbud-
zającymi głównie w odległych Rýchorach już dwa lata strach. Górnicy odma-
wiali chodzić na nocne zmiany, aby żony i dzieci nie zostawały same w domu. 
Ich obawy potwierdziły się w ten najgorszy sposób. Historia ta w regionie 
pod Śnieżką jest tragedią absolutnie wyjątkową. Kauer kupując masło płacił 
dużym banknotem, by widzieć gdzie Edeltraud chodzi po drobne, by wydać 
resztę. Wiedział również, kiedy jego kolega John nocne zmiany. W ukryciu 12 
października 1955 roku obserwował jak Johnowa wróciła z dziećmi od rod-
ziców z sąsiedniej chałupy i poczekał aż usną. Przez zamknięte drzwi włamał 
się do domu, ale w pokoju z przechowywanymi pieniędzmi go Edeltraud pr-
zyłapała i w świetle latarki poznała. Wyrwała mu siekierę z ręki, ale pokonał 
ją i zabił. Dzieci się obudziły więc je zabił także a dom podpalił. Zamiast pie-
niędzy ukradł tylko jedne spodnie od dresu. Lothar John wrócił z pracy kiedy 
dom już płonął. Pomimo oparzeń wyniósł swych najbliższych z płonącego 
domu. Tylko dzięki temu policja mogła udowodnić potrójną zbrodnię. W cią-
gu dziesięciu dni złapali Kauera. Wobec bezpośrednich dowodów takich jak 
krew małego Hansa i Margot na jego spodniach czy znaleziony dres w końcu 
się przyznał a w maju przyszłego roku skończył na szubienicy w więzieniu 
na Pankracu. 

Tragedia na Rýchorach w sposób zasadniczy przyczyniła się do decyzji 
gospodarzy, by pozbyć się krów i przeprowadzić się do miasta. Skorzysta-
li z górniczej koniunktury w Żaclerzu i towarzyszącej jej szybkiej budowie 
mieszkań. Rodzina Helfrieda Paslera dom nr 11 zostawiła jako chałupę 
na rekreację. Właśnie od niego po raz pierwszy słyszałem 22 październi-
ka 1990 r. dlaczego górnicy odeszli z Rýchor: „Było to po tym strasznym 
morderstwie”. Podobnie mówili później i inni rozmówcy. Dlatego też będąc w 
Żaclerzu na cmentarzu odwiedzam często wyraźny nagrobek po prawej stro-
nie od wejścia z portretami Edeltraud, Hansa i Margot John. W domu nr 11 
po Paslerowych prowadzi gospodarstwo rychorski patriota Zdeněk Slová-
ček. Koło swego domu pasie pięć krów a niżej po zanikłej chałupie Johnów 
kolejnych pięć. Na lato przywozi mu je tutaj David Kašpárek z Hajnicy a Zde-
něk kusi nas: „Przyjdźcie popatrzeć jak tych siedem hektarów poprawiło się 
w ciągu czterech lat od powrotu zwierząt. Ujrzycie łąki posiane orchidejami 
jak za czasów, kiedy pasły się tutaj krowy miejscowych górników“. Wypada 
dodać, że przez osadę prowadzi na szczyty Rýchor niebieski szlak turysty-
czny. 

Muzeum Miejskie Žacléř i Turystyczne Centrum Informacyjne, Rýchor-
ské nám. 10, Kod Poczt. 542 01 Žacléř, tel.: 00420 499 739 225, e-mail: 
muzeum@zacler.cz. Czynne codziennie oprócz poniedziałków od 9:00 
do 16:00 godz.                www.zacler.cz      www.muzeum-zacler.cz 

Kolejką linową Portášky na Śnieżkę
Największy resort narciarski w Czechach urozmaica ofertę również dla 
gości letnich. Kolejki linowe w Janskich Łaźniach, Pecu i w Wielkiej 
Upie wywiozą was wysoko nad dolinę ułatwiając wyprawy i spacery  
w atrakcyjnej scenerii karkonoskich szczytów. Wyciąg krzesełkowy 
Portášky znajduje się przy parkingu centralnym w Wielkiej Upie. W ci-
ągu dziesięciu minut przesuną się pod wami łąki Výsluni i Hoferowych 
bud z pasącymi się Iowami gospodarza Šimrala. Przy stacji górnej pasie 
się za przenośnym płotem skot górski z długą sierścią z farmy Sagas-
serowe budy. Wycieczka przez Portášky jest dla aktywnych gości cie-
kawym wariantem wyprawy na szczyt Śnieżki bez czekania w kolejce. 
Kolejka linowa wywiezie was na wysokość bez mała tysiąca stu metrów 
n.p.m. Przez enklawę łąkową Růžohorky z farmą górską przy Děčínskiej 
budzie dojdziecie na Śnieżkę w ciągu dziewięćdziesięciu minut. Różni-
ca wysokości pięciuset metrów jest najmniejszą ze wszystkich kierun-
ków podejścia na szczyt z jakých mogą sobie turyści po naszej stronie 
gór wybierać. Kolejka linova Portášky jeździ od maja do września codzi-
ennie co pół godziny od 8:00 do 18:00. W październiku jeździ w czasie 
weekendów w tym samym czasie. 

Černá hora sportowa
Ośmioosobowa kolejka linowa Černohorský Express jeździ od parkingu 
centralnego w Janskich Łaźniach od maja do października codziennie 
co pół godziny od 9:00 do 18:00. Nowością jest nowoczesna ściana 
do wspinaczek z piaskową powierzchnią przy stacji górnej. Pięćset 
sztucznych uchwytów tworzy czterdzieści tras wspinaczkowych o róż-
nym stopniu trudności. W wypożyczalni SkiResort LIVE można codzi-
ennie wypożyczyć wyposażenie alpinistyczne i linę asekuracyjną, ale 
przede wszystkim można skorzystać z fachowej pomocy instruktorów  
w ramach krótkiego kursu wspinania. Spokojne miejsce na Černej 
horze jest dogodnym miejscem na wypróbowanie sił we wspinaczce. 
Mogą to spróbować i małe dzieci. Dla odważniejszych są przygotowane 
czekany do popularnej dzisiaj dyscypliny drytooling, czyli do wspinaczki 
po lodzie bez lodu. Wizytę wam urozmaici wystawa sprzętu zimowego. 
Przy stacji górnej kolejki linowej można obejrzeć nowoczesny ratrak 
z nawijarką do pracy na stromych zboczach oraz działo do wyrabiania 
sztucznego śniegu. Ten jest tu przygotowany nawet w gorącym lecie, 
by móc sobie ulepić bałwana lub wypróbować jazdę na bobslejach. Kto 
nie wyżywa się w sporcie może posiedzieć w restauracji. Z Černej hory 
można spokojnie zejść pieszo, zjechać wygodnie kolejką linową lub 

z pewną dozą adrenaliny zjechać na sportowej hulajnodze CRUSSIS 
z hamulcami tarczowymi koło Modrych kamieni. Hulajnogi oddaje się 
w budynku dolnej stacji kolejki w Janskich Łaźniach. Tutaj wypożyc-
zają także świetne elektryczne rowery górskie SCOTT. Przy zjeżdża-
niu po Czernohorskiej szosie przyjedzie się ku nowo otwartej Ścieżce 
wśród koron drzew, gdzie można hulajnogę zwrócić lub wypożyczyć. 
Na bilet na kolejkę linową dostanie się zniżkę na wstęp do nowej atrak-
cji. Podobnie bilet na Ścieżkę wśród koron drzew upoważnia was 
do końca sierpnia do nabycia biletu na Černohorský Express ze zniżką 
o dwadzieścia koron. 

Miłośnicy przyrody na Hnědym Vrchu
W narciarskim areale w Pecu jeździ kolejka linowa na Hnědy Vrch w lipcu 
i sierpniu co pół godziny od 9:00 do 17:00. We wrześniu i w paździer-
niku w czasie weekendów oraz na święto państwowe w dniu 28 wrześ-
nia. Przy stacji górnej jest wolnie dostępna najwyższa w Karkonoszach 
wieża widokowa. Drogą łączącą dochodzi się do romantycznego szlaku 
zielonego prowadzącego przez Liščí jamę do Bufetu Na rozcestí. W dru-
gą stronę można łatwo zejść lub zjechać na rowerze koło farmy górskiej 
Leśna buda na Zahrádki i do Peca. Do pięknych partii spacerowych  
w przyrodzie zaprowadzi was za Leśną budą trasa spacerowa Vlčí jama, 
która kończy się przy stacji dolnej kolejki linowej. 

Pec pod Śnieżką i Wielką Upę z Janskimi Łaźniami łączy w okresie 
wakacyjnym codziennie od 9:00 do 17:00 TourBus. W centrach infor-
macji i na stacjach kolejek linowych wylepione zostały trzy różne ulotki 
motywujące z atrakcjami w SkiResorcie. Są w nich rozkłady jazd kole-
jek linowych i TourBusu, cenniki wszystkich usług a na głównej także 
mapa Karkonoszy wschodnich z naniesionymi wszystkimi atrakcjami. 
Pomoże każdemu idealnie zaplanować program. W wypadku pobytu 
kilkudniowego warto skorzystać z udogodnień TourPasu, który oferu-
je nieograniczoną ilość przejazdów na wszystkich trzech kolejkach li-
nowych SkiResortu. Najnowsze informacje można znalec na stronach 
internetowych http://leto.skiresort.cz/webkamery/.

SkiResort Černá Hora – Pec, realizuje spółka MEGA PLUS, Jansé Láz-
ně nr 265, Kod Pocztowy: 542 25, informacje: 00420 840 888 229, 
e-mail: skiresort@skiresort.cz. SkiResort LIVE tel. 733 737 840.

www.skiresort.cz
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POLECAMY WYPRóbOWANE USŁUGI

Krowy i kozy były częścią gospodarstwa przy Leśnej budzie także na końcu lat trzydziestych. W 1919 r. przed płótnem ze Śnieżką stanęło 22 ludzi,
ile ich jest w tej chwili w galerii Vesely vylet?

Na łąkach wokół Budy Máma gospodarowało się całe stulecia (fotografia 
1938); obecnie powstał tutaj ulubiony ośrodek wypoczynkowy.

Farma górska Lesní bouda
W 1996 r. wokół Leśnej budy rosła trawa po pas, której nikt nie kosił. Markéta 
Kreiplová akurat stała się nową właścicielką i była pochłonięta odnową zniszc-
zonej budy. Ale jej pracownik techniczny Pepa Zdobínský dostał w prezencie 
dwie kozy. Miały służyć jako żywe kosiarki, ale z trzy i pół hektara łąk nie mogły 
sobie poradzić. Następną wiosną 1997 r. przybyły dwoje cielęta a do końca se-
zonu osiągnęły wagę 350 kilogramów. Wówczas jeszcze mogli zaprosić rzeź-
nika wprost do budy a doskonałe mięso o jakości Bio pomogło podjąć decyzję 
o wznowieniu po latach gospodarstwa przy Leśnej budzie. Elektryczne płoty nie 
były jeszcze wtedy tak rozpowszechnione a krowy pasły się wolno i czasem uci-
ekły. Pewnego razu w czasie burzy uciekły do Peca i wystraszyły gości, innym 
razem zjadły kwiaty przy budach sąsiadów albo je odnaleziono po paru dniach 
zupełnie zdezorientowane w gęstej mgle przy Zadnich Rennerovkach. Obawy 
z tego jakie jeszcze szkody mogą krowy wyrządzić skłoniły Markétę Kreiplovą 
do założenia własnej hodowli owiec i kóz. Jak wszystko w Leśnej budzie uczy-
niła tak doświadczona już właścicielka budy po starannym się do tego przygo-
towaniu. Z wykształcenia nauczycielka zaczęła od teorii i skończyła kurs Mło-
dego rolnika zorganizowany przez Dyrekcję KRNAP. Po latach praktyki zdobyła 
w roku 2010 jako pierwsza na szczytach Karkonoszy na swoją hodowlę owiec 
i kóz oraz na łąki certyfikat rolnictwa ekologicznego. Oprócz przestrzegania 
bardzo surowych przepisów wiąże się to z uciążliwą administracją. Jej syn Mi-
chal ma dyplom Wyższej Szkoły Rolniczej w Pradze i potrafi wytworzyć program 
do ewidencji „operacji na bloku gruntowym“. Oprócz oczywistych pozycji takich 
jak wypas, sprzątanie siana, koszenie niespasionych traw, stosowanie technicz-
nych urządzeń uwzględniony jest również dziennik nawożenia. Ewidencja śledzi 
ile azotu, fosforu i potasu dostanie się do ziemi razem z gnojem. Po zimie przez 
całe cztery dni wywożą z obór gnój i nawożą nim łąki. W tym roku przy Leśnej 
budzie hodują osiem dorosłych owiec z baranem i pięć kóz z kozłem. Do tego 
przybyły jagnięta i koźlęta, których mięso jest podstawą specjałów Leśnej budy. 
Hodowla ma minimalny naturalny ubytek. Gospodyni podobnie jak i Michal 
oraz synowa Olga potrafią na przykład przy źle przebiegającym porodzie jagnię 
obrócić, by się wydostało z matki. Za pół roku je dada do rzeźni i te same sztuki 
już opracowane wykupią z powrotem. Jeden z trzech kucharzy František umie 
mięso dobrze porcjować, Tomáš gotował specjalności jagnięce trzynaście lat w 
Dublinie. Również dzięki temu w ciągu kilku ostatních lat udało im się pozbawić 
uprzedzeń wobec mięsa koziego i jagnięcego i serów setki ich gości. Najwięks-
zym problémem dla gospodyni jest sprzątanie siana.Nie miałoby zmoknąć wię-
cej niż jeden dwa razy. Potem jego jakość szybko spada. W pierwszych latach 
skosili naraz trzy hektary łąk i wszyscy z budy ręcznie suszyli grabiami siano. 
Aż do sprzątnięcia ostatniego snopku pod dach była to praca bardzo ciężka 
i pełna nerwów i obaw z deszczu. Już od paru lat zleca sianokosy wokół Leśnej 
budy i na dzierżawionej Dumlichowej łące zawodowcom. Wraz ze zmianą klima-
tu wiosną trawa rośnie wolniej niż przed dwudziestoma laty i dlatego z powodu 
suszy musi jeszcze i w maju zwierzęta dokarmiać. 

Na specjały do Leśnej budy 
Już sześć lat Leśna buda jest ekofarmą z certyfikatem z hodowlą owiec i kóz 
na mięso. Dużo lat wcześniej właścicielka Markéta Kreiplová z rodziną wyśniła 
sobie wizję oferowania w restauracji czegoś wyjątkowego związanego z pro-
duktami farmy. Inspirowani starymi recepturami gospodyń górskich oraz ich 
powszednimi i odświętnymi surowcami przypominają nierzadko już zapomniane 
smaki naszych gór. Kuchnia karkonoska to nie są tylko ziemniaki, kapusta kis-
zona, kozie mleko i produkty z niego. Odkrywamy zaskakująco szeroką skalę 
smaków i zapachów ziół górskich, często bardzo odważne warianty sosów i zup 
owocowych i oczywiście grzyby z ich charakterystycznym korzennym aroma-
tem. Mięsa jest skąpawo a kiedy już jest tak najczęściej baranina. To prawda, 
że na menu nowoczesnej restauracji by to nie była wystarczająca oferta, ale jako 
na korzenie ich kuchni tkwiące głęboko w tradycji lokalnej skąd można czerpać 
inspiracje na dziś jest to niewątpliwy plus. Właśnie w taki sposób pojmują swą 
pracę w Leśnej budzie a swoje menu dosłownie naszpikowali miejscową tradyc-
ją kulinarną. Dlatego Leśna buda jest znana z przysmaków z mięsa jagnięcego, 
koźlęcego i baraniny. W dziennym jadłospisie można wśród dań gotowych zna-
leźć ragu koźlęce lub jagnięce, pieczeń jagnięcą w czarnym sosie z bosakami, 
roladę jagnięcą lub kozlęcą ze szpinakiem liściowym i knedlami ziemniaczanymi, 
specjały z grila z jagnięcych polędwiczek z sosem wiśniowym i migdałami lub 
sosem śmietankowym z grzybami. W jadłospisie pojawiają się niekiedy i bardzo 
niezwykłe dania takie jak grzbiety jagnięce z warzywami pieczone w aluminio-
wej gondoli lub kolanka jagnięce z ubijanymi ziemniakami albo kotletki jagnięce 
na czosnku z ziemniakami po staroczesku i kiełbasy baranie według własnego 
przepisu. Gdzie indziej jak nie na szczytach Karkonoszy można zaproponować 
turystom degustację zapomnianych dań przyrządzonych według starokarko-
noskich receptur gospodyń z bud takich jak sejkory lub zupa „kyselo” z chle-
bowego kwasku. W Leśnej budzie można również spróbować grilowane kozie 
sery ze słoniną i zielonymi fasolkami lub z kwaśną śmietaną i brusznicami. A dla 
tych, co nie są miłośnikami baraniny oferta obejmuje inne kulinarne atrakcje ta-
kie jak wieprzowe liczka na winie, kotlet wieprzowy na piwie i miodzie, buraki 
marynowane z nasionkami dynii i knedle jagodowe. Na stronach internetowych 
Leśnej budy można znaleźć w ciągu roku liczne zaproszenia wieczory dla sma-
koszy. Zachęcamy do odwiedzenia miejsca z pięknym widokiem z wysokości 
1100 metrów n.p.m. w odległości dwóch i pół kilometra od Peca pod Śnieżką 
i dwadzieścia minut od wieży widokowej na Hniedym Wierchu. Po rekonstrukcji 
przeprowadzonej z wielką dozą smaku i z naciskiem na zachowanie tradycyjnej 
atmosfery Leśna buda dysponuje dwu i czteroosobowymi pokojami częściowo 
z własną łazienką. Dla bardziej wymagających gości jest przygotowany basen 
z masażem podwodnym pod gołym niebem. 
Lesní bouda, jakkolwiek v Pecu pod Śnieżką, ma adres pocztowy: Čer-
ný Důl čp. 187, Kod poczt. 543 44, tel., fax: 00420 499 896 343, tel. kom.: 
602 148 099, e-mail: info@ lesnibouda.cz, 
przyjazne ceny, znajomość języka niemieckiego. www.lesnibouda.cz 
Farmerskie dni w Leśnej budzie od 12 do 13 sierpnia 2017

Wellness hotel bouda Máma 
Vladimír Nikl zmienił zwyczajną budę na czterogwiazdkowy hotel. Po zmo-
dernizowaniu pokoi i restauracji w oryginalnej drewnianej części chałupy 
przybył trzygwiazdkowy hotel, później poszerzony o czterogwiazdkowy 
nowoczesny budynek. Z restauracją i sportowym wyposażeniem jest 
obiekt połączony korytarzem podziemnym. W całym obiekcie obowiazu-
je zakaz palenia. Dostęp do szybkiego internetu jest sprawą oczywistą. 
Do obiektu z dobrze wyposażonymi pokojami hotelowymi i apartamen-
tami wchodzi się samodzielnym wejściem z pomieszczeniem na narty 
i suszenie butów. Wellnessowy program obejmuje przede wszystkim 
basen z przeciwnym prądem wody i podwodnym masażem. Po schłod-
zeniu się w łaźni Kneippa można się udać pod maserskie prysznice. Dla 
gości przygotowana jest strefa ciszy z absolutnym spokojem i czterema 
saunami. Wybierać mogą między tradycyjną finską, solną, ziołową lub 
lakoniem. Część sportowa oferuje boisko do squash, tenisu, tenisu stoło-
wego, siłownię z siedmioma urządzeniami włącznie z kołem na spinning 
i stepper. Pod gołym niebem są do dyspozycji boiska do tenisu, siatkó-
wki, siatkówki nożnej, które w zimie zmieniają się w lodowiska przycią-
gające ludzi z szeroka daleka. Inny typ zabawy oferują kręgle lub bilard. 
Najmniejsze dzieci znajdą zabawę w kąciku dla dzieci. Zakwaterowani 
goście mają aż trzy wstępy do wellnessu i części sportowej za darmo. 
Po wąskiej drodze ku budzie jeżdżą tylko wozy hotelowe kierowane pr-
zez zawodowych kierowców. Goście parkują niżej w dolinie w garażach 
hotelu i na własnym parkingu. Przy pobycie od pięciu nocy wzwyż w pen-
sjonacie w pokoju 3* a w hotelu w pokoju 4* otrzyma każdy dorosły bi-
let na nową kolejkę linową na Śnieżkę. Do stacji dolnej jest to tylko parę 
kroków. Udogodnienie nie obowiązuje w przypadku płacenia czekami ani 
przy zamówieniu pobytu przez pośrednika. W zimie dwa skibusy hote-
lowe co dziesięć lub co dwanaście minut jeżdżą od schroniska Bouda 
Máma do areału narciarskiego SkiResort. Po dziesięciu lub dwunastu mi-
nutach jazdy ze skibusu wysiada się prosto przed główną kasą pod trasą 
zjazdową Javor. W wypożyczalni hotelowej są narty wysokiej jakości oraz 
snowboardy. Krótka trasa zjazdowa wyposażona w działo śnieżne jest 

bezpośrednio przy hotelu. Jest odpowiednia dla dzieci, dla początku-
jących oraz dla tych, którym krótki zjazd wystarczy. Dla gości obiektu jest 
gratis. Hotel współpracuje z zawodowymi instruktorami jazdy na nartach 
jak również oferuje usługę pilnowania dzieci na dwie lub trzy godziny. 
Do hotelu należy również pizzeria, w piecu której wypieka się od samego 
rana własny staroczeski chleb na zakwasie. Jest podawany jako dodatek 
do różnych specjałów, karkonoskie kyselo podaje się zamiast w talerzu 
bezpośrednio w bochniku chleba. W każdy czwartek ożywa altanek gdzie 

się na ruszcie opieka udziec a wspomniany chleb ponownie jest serwo-
wany zamiast ziemniaków lub ryżu. Do stałych miejscowych specjalności 
należy karkonoska pieczeń wieprzowa z knedlami bułczanymi i sosem 
śliwkowym, karkonoskie ziemniaczane gnocchi z kapustą i wędzonką 
albo tkackie placki ziemniaczane z jabłkami. Kuchnia specjalizuje się  
w daniach czeskich i oferuje również kilka dań lżejszego charakteru. Pr-
zeciwnie w pizzeri można poznać to, co jest najlepszego w kuchni wło-
skiej. Wszelkie dania przygotowuje się tutaj z oryginalnych surowców 
włoskich. Czterojęzyczny bogaty jadłospis obejmujje również ciasta 
do kawy, lodowe puchary i podwieczorki. Toczy się tutaj Pilsner i Gambri-
nus. Wina dostarcza włoska wytwórnia win Zonin. 

W listopadzie Vladimír Nikl otworzy pierwszy browar w dolinie miasta 
górskiego Pec. Koło Budy Mama będą warzyli piwo jasne i ciemne 10, 
11, 12 i 16,03 stopniowe. Przygotowują nową restaurację, zwiedzanie 
browaru i ulubione kąpiele piwne, które staną się interesującym celem 
nie tylko dla gości zakwaterowanych.

Bouda Máma wellness hotel v Pecu pod Śnieżką nr 124, Kod Po-
czt.:542 21, właściciel Vladimír Nikl, tel.: 00420 602 304 989, tel. 
rezerwacje: 244 465 666, e-mail: hotel@boudamama.cz, znajomość 
języka niemieckiego, polskiego i angielskiego. www.boudamama.cz

Atelier fotograficzny Veselý výlet
W galerii Veselý výlet prezentowana jest od 15 września przedłużona wy-
stawa Portrety z Karkonoszy (też VV47/2017). Uzupełnieniem wystawy 
jest także twórczy atelier. Plastycy Veselego vyletu Květa Krhánková, Da-
niela Mikešová i Stanislav Špelda namalowali na płótnie motyw Śnieżki. 
Możecie sobie sami wyrobić pozdrowienia z Karkonoszy tak samo jak pr-
zed stu laty w atelier przy Obrzej budzie. Na podstawce jest płyta z row-
kami służąca do umocowania telefonu komórkowego lub postawienia 
aparatu fotograficznego. Ułatwia to użycie samowyzwalacza. Wasze zd-
jęcie wysłane na adres info@veselyvylet.cz włączymy do konkursu, który 
po skonczeniu wystawy oceni z punktu widzenia kompozycji, gestu, pozy 
lub przebrania jury na czele z Bohdanem Holomíčkiem. Autorzy trzech 
najlepszych fotografii dostaną już wyprzedaną książkę Krajina Krkonoš 
v proměně století. V e-mailu prosimy o podanie nazwiska autora fotogra-
fii i przynajmniej imiona sfotografowanych osób i skąd są, datę fotografii 
oraz ewentualną zgodę na opublikowanie zdjęcia na internetowych stro-
nach Veselego vyletu. Cieszymy się, że weźmiecie udział w konkursie.
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Alžběta Konopková   WSPOMNIENIA Z ERLEbACHOWEJ bUdY

Karolína Erbenová z domu Erlebach (pośrodku)
adoptowała Františka Kukačkę.

František Kukačka–Erlebach wiezie swoją małżonkę Annę
na właśnie kupionym koniu.

František z córką jako dzierżawca Budy u Dívčí lávky Wyklepawanie kosy w latach pięćdziesiątych
na przyzbie Erlebachowej budy.

Dużą radość nam sprawiło już pierwsze spotkanie z Alžbětą Konop-
kową z domu Kukačkową 18 listopada 2006 r. W trakcie paru kolejnych 
spotkań w przyjaznej atmosferze swojego domu w Szpindlerowym 
Młynie zapisaliśmy barwną opowieść o wydarzeniach przełomowych 
i całkiem banalnych. Jej ojciec František Kukačka przyszedł do Szpin-
dlerowego Młynu w 1919 r. jako żołnierz zapewniający spokój i porzą-
dek w regionie, w którym mówiono po niemiecku. Zbiegiem okolicz-
ności adoptowała go wdowa Karolina Erbenová z Erlebachowej budy 
pod Śląską Przełęczą. František dołączył do swego czysto czeskiego 
nazwiska jej nazwisko rodowe Erlebach i razem żyli ponad trzydzieś-
ci lat. Wysoko nad Szpindlerowy Młyn przyprowadził sobie małżonkę 
Annę, wiedeńską Czeszkę, która już nigdy nie nauczyła się dobrze mó-
wić po czesku. Ich troje dzieci Hana, Alžběta i František mówiły z mat-
ką i babcią Karoliną po niemiecku, z ojcem i pracownikami po czesku. 
W czasie ostatniej zimy pani Liza – jak się do niej zwracają przyjaciele 
– nie czuła się dobrze. By odpędzić chmury oddała się wspomnieniom. 
W ciągu trzech tygodni uwieczniła piórem na papierze kilka tematów. 
Jej syn Jan Konopka, były burmistrz miasta Szpindlerowy Młyn, prze-
pisał rękopis na komputerze. Za zgodą autorki wybraliśmy fragmenty 
dotyczące gospodarstwa i zwierząt domowych. 

Pewność za konia
Erlebachowa buda znajduje się tuż przy granicy państwowej z Polską, 
ale przed laty to była granica z Niemcami. Mieszkańcy mogli wybierać 
co a gdzie sobie kupią i przeniosą przez granicę o ile ten towar nie pod-
legał cłu. Mogli wybierać i bank, któremu powierzą swoje oszczędności. 
Babcia Karolina wierzyła bardziej bankom niemieckim i swoje oszczęd-
ności zwierzała im. Pewnego razu na końcu dwudziestych lat wysłała 
ojca z sumą do złożenia w banku do Hirschbergz, czyli do Jeleniej Góry. 
Po drodze ojciec doszedł do wniosku, że większą gwarancją niż pie-
niądze w banku jest porządny koń. Pieniędzy nie wpłacił a zamiast nich 
przyprowadził konia Bubika. Nareszcie mógł przewozić towar i gości 
a Bubik stopniowo stał się ulubionym członkiem rodziny i niezastąpionym 
pomocnikiem. Babcia wprawdzie jeszcze przez pewien czas się na ojca 
gniewała, ale potem uznała, że koń był dobrą inwestycją i gwarancją utr-
zymania się w górach. Każdy kolejny koń w rodzinie nazywał się Bubik. 
Przed spaniem ojciec już w kalesonach szedł jeszcze to stajni, by napoić 
Bubika i jako przysmak dawał litrową miarkę czystego owsa. Kiedy bab-
cia Karolina dała trochę owsa królikom ojciec gniewał się, że one owsa 
nie potrzebują. Matka była zawodową krawcową i często zaszywała ojcu 
podartą prawą kieszeń. Tam miał zawsze przygotowany cukier a kiedy je-
chali ze Szpindlerowego Młyna prostą drogą przez Jelenie Budy, dawał 
Bubikowi przy każdym postoju garstkę cukru. Ojciec trudnił się przewoź-

nictwem. Wówczas było tu sześćdziesiąt zarejestrowanych koni, które 
woziły gości do górskich bud. Zawsze kiedy przyjechał minister Beneš 
z jakimś sekretarzem chciał by do Petrowej budy wiózł go tylko František 
Kukačka-Erlebach. 

dzieciństwo na sianie
Trawę koszono ręcznie kosami i trwało to z reguły sześć tygodni. Używa-
no kosy krótszej niż zazwyczaj, bowiem między licznymi głazami i bałwa-
nami długa by się nie zmieściła. Często niejeden turysta myślał o sobie, 
że jest dobrym kosiarzem, ale szybko uświadamiał sobie, że koszenie 
łąki w górach to zupełnie co innego niż to, z czym się do tej pory spo-
tkał. My dzieci byliśmy ważnym ogniwem sianokosów, bez nas ani by się 
nie obeszła. Był to obowiązek, ani nam do głowy nie przyszło protesto-
wać. W każdej stosownej chwilce przy sprzyjającej pogodzie przydała 
się każda ręka zdolna do pracy. Kiedy zanosiło się na burzę trzeba było 
jak najszybciej ususzone siano pozgrabiać do kup. W najbardziej krytycz-
nych chwilach próbowaliśmy namówić matkę, by nam pomogła. Ale kiedy 
z kuchni wreszcie wyszła przed dom od razu wymówiła się, że na nią już 
spadła kropla. Dlatego jej raczej do sianokosów nie włączał i liczył bard-
ziej na naszą pomoc. Całe lata kosił z ojcem jego wierny przyjaciel pan 
Korda z Benecka. Matka nam i kosiarzom przygotowywała porządne ka-
napki, byśmy na łące wytrzymali. Do przybliżania siana ojciec użwał płó-
ciennych płacht. Cięgnęły się po ziemi do wozu a dalej wozem do gajówki 
jakieś trzysta metrów pod budą. Siano musiało być dobrze wysuszone 
i przejść przynajmniej dwa razy kupkami, aby się wilgocią na strychu nie 
zaparzyło i nie zapaliło. Pomimo tego ojciec często kontrolował tempe-
raturę przechowywanego siana. Za przechowanie płacił komorne, bow-
iem nasz dom nie miał wystarczająco dużych pomieszczeń. Stosownie 
do potrzeb w zimie siano z gajówki w płachtach wożono na saniach roga-
czkach i wnoszono tylnym wejściem na strych budy. Sianokosy w górach 
były zawsze z uwagi na niestałość pogody przedsięwzięciem związanym 
z licznymi nespodziankami a przede wszystkim z mnóstwem pracy. W 
nagrodę my dzieci jechaliśmy potem co roku na tydzień ku Dreznu do ci-
oci na daczę. 

Nawożenie łąk
Mierzwę z obory w budzie wywożono codziennie i składowano w po-
bliżu potoka pod drogą. W budzie musiało być czysto, aby goście czuli 
się dobrze i nie dokuczał im smród. Co roku mierzwę wykorzystywano 
do pognojenia łąki zalewką, kiedy nastała odwilż i śniegi topniały a po-
tok się rozlewał. Ojciec z dozorcą wozili mierzwę na taczce ku potoku, 
gdzie ją kijem zamieszali i rozrzedzili. W potoku ojciec co dwadzieścia 
metrów wybudował tamy z kamieni i darniny. Gnojówkę odprowadzało się 

do płytkich strużek, które po napełnieniu się wyciekały i zalewały dalsze 
kawałki łąki. To się powtarzało tyle razy aż cała łąka była zalana a tym 
samym nawieziona. Matka nas ubrała w stare ubrania a my dzieci tyczka-
mi z małymi deseczkami na końcu rozgarniałyśmy gnojówkę po łące. Ta 
czynność nam się bardzo podobała, ale potem nasze ubrania kończyły w 
piecu a my w wannie. 

dyplomata
Przed zajęciem Sudetów w październiku 1938 r. ojca powołano do woj-
ska jako żołnierza pierwszej linii SOS. W tym czasie dzierżawił hotel Dívčí 
lávka nad zbiegiem Łaby z Białą Łabą. Była to buda czeska z czeskim 
dzierżawcą i dopiero pod koniec 1938 r. zajęli go Niemcy i wprowadzili 
tam swoją gospodynię. W 1942 roku hotel spłonął z powodu nieostroż-
nego obchodzenia się z letlampą. W ramach mobilizacji 1938 r. dowódcy 
wyznaczyli żołnierza Františka Kukačkę-Erlebacha do transportu wyży-
wienia dla pogranicznego batalionu Hájovna pod Szpindlerową budą. 
Kuchnia wojskowa miała stanowisko na Dívčí lávce. Ojciec w mundurze 
czechosłowackim codziennie wyruszał z małym wozem ciągniętym przez 
konia pociągowego do Szpindlerowej budy drogą wiodącą stale lasem. 
Niemiecki Freikorps na niego nigdy nie wystrzelił i tyko niekiedy drogę 
zagradzało ścięte drzewo. Kiedy koń przed przeszkodą zatrzymał się oj-
cidec silnym głosem krzyczał, że obiad przyjechał. Byli to miejscowi dr-
wale bawiący się w partyzantów. Po jedzeniu przeszkodę zawsze usunęli. 
Ojca dobrze znali a on tak właściwie zaopatrywał armię nieprzyjaciela, by 
mógł zaopatrywać armię włsną. W wozie miał swój karabin, oni mieli fuzje 
na sznurku przez ramię. Ojciec to później opisywał jako byle jakie fuzje. 
Tylko tak można było zapewnić codziennie ciepłą strawę czeskiej straży 
granicznej. 

Rudy kocur 
Jeżeli gdzieś istniał koci raj to na pewno było to u nas w domu. Dorosłe 
koty miał ojciec najczęściej tylko dwa: dorodnego i na pół dzikiego rudego 
kocura i do pary jakąś kotkę. Miały wolny dostęp na strych, po schodach 
do kuchni chodziły tylko trochę się napić przygotowanego mleka. Resztę 
pokarmu według twierdzenia ojca miały sobie złowić same. Ale tak napra-
wdę było to tak na pół. Coś same upolowały a coś wyżebrały. Nasze koci-
ęta najczęściej rodziły się na sianie na strychu a o tym, że mamy kocięta 
poznaliśmy aż widząc większy ubytek mleka. Kocięta wyrastały na stry-
chu i ludzi się bały. Dlatego kiedy były już trochę samodzielne cała rod-
zina zakładała mocne rękawice i szła na strych lapač kocięta. Po dzikiej 
gonitwie kończyły za drucianą siatką skrzynki na suszenie drzewa przy 
kaflowej kuchence w kuchni. Potem były nieustannie w naszym towarzy-
stwie, były karmione i stopniowo zostawały poskromione. Następowała 

druga faza. Ojciec wepchnął je do wielkiego pudła i zawiózł do Szpin-
dlerowego Młynu. Tutaj miał wybranych kilka zabudowań gdzie jeszcze 
nie mieli kota i tajnie im kocię wpuścił za drzwi. Nic więc dziwnego, że 
po pewnym czasie co drugi kot w Szpindlerowym Młynie był rudy. 

Psiak z Jeleniej budy
Ojciec miał poza koniem na pierwszym miejscu wielkiego wilczura, który 
z nami mieszkał. Kiedy na podstawie dekretów wydanych po wojnie przez 
Beneša zniknęli sąsiedzi z okolicznych bud, skupiły się na Erlebachowej 
budzie ich psy i koty. Coś do zjedzenia dostały, ale psy stopniowo znika-
ły. Ponoć je chytali i jedli. Ten najmniejszy był moim ulubieńcem i mógł 
nawet do kuchni. Dziwiło mnie jak bardzo był każdego rana zgrzany. Jed-
nego rana wstałam wcześniej i patrzyłam gdzie biegnie. Biegł wokół dużej 
Jeleniej budy odległej o kilometr i wrócił do naszej. Całe lato codziennie 
kontrolował czy nie wrócił jego pan. Potem go i z naszym psem zastrzelił 
gajowy z gajówki na Jelenich budach. Ponoć uganiali za zwierzyną. 

Wyzyskiwacz
Wkrótce po wojnie ukształtowała się w Szpindlerowym Młynie nowa eli-
ta skupiona w organizacji KSCz. Byli to głównie byli partyzanci, którzy 
wyróżnili się tutaj zaciętym bojem o butelki alkoholu po wysiedlonych Ni-
emcach i szybkimi wyrokami bez sądu. A także nowi gospodarze hoteli 
i pensjonatów, którzy chcieli również zasłużyć się podobnymi przejawami 
bohaterstwa jak ich koledzy partyzanci i utrzymać majątek po Niemcach. 
Pewnego razu wezwali na zebranie KSCz takżeojca a tam mu stanowc-
zo zwrócono uwagę, że jest wyzyskiwaczem swych własnych córek. W 
budzie je zatrudnia w kondycji terminatora. Po powrocie do domu ojciec 
zwołał rodzinę i córkom oznajmił, że jest ich wyzyskiwaczem. I o ile ma 
buda mieć jakąś przyszłość polecił nam zdobyć jakiś zawód a z nim wyzy-
skiwaczem jakoś wytrzymać. Na zakończenie stwierdził, że na zebranie 
KSCz już nigdy nie pójdzie, by nie musiał patrzeć na taką hołotę. Słowa 
dotrzymał. 

Pozostaje jeszcze dodać, że komuniści Františkowi Kukačkowi- Erle-
bachowi w końcu jednak budę ukradli w październiku 1961 r. Po 1989 
roku rodzina odzyskała tylko łąki górskie. Obecni właściciele nowo-
czesnej Erlebachowej budy małżonkowie Tomáškowie w przenośni 
nawiązują do tradycji dobrych usług Kukački-Erlebacha i prowadzą 
jedno z najlepszych przedsiębiorstw w Szpindlerowym Młynie (też VV 
37/2012). Hodują też przy budzie zwierzęta gospodarcze choć raczej 
dla samej radości niż dla utrzymania się.
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Wszelkie prawa zastrzeżone!

znak ochronny

I HISTORIA ORALNAPAMIęć KARKONOSZY

Opracowanie informacji o powojennym zasiedlaniu Wielkiej Upy przez gospodarzy 
z Wołoszczyzny zainicjował ich potomek Jiří Sedlák.

Emilie a Vinzenz Trömer z chałupy nr 9 w Temnym Dole byli znanymi 
przemytnikami sacharyny (fotografia od Gertrudy Peukertowej).

Rudolf Kneifel dużo objaśnił z losów rodzinnych Alberzyc
(fotografia z kolekcji Václava Nováka).

Właściciele Młyna Mohorny (Spalonego) Wenzel i Regina Adolf stoją po lewej stronie 
przed chałupą rodziny Renner (fotografia od Johanny Lohre).

Gajowy Stefan Braun pochodzący z Małej Upy opowiadał również o stracie swych
braci na wojnie (ślubne zdjęcie z albumu rodziny Raimunda Sagassera).

„Zapisywanie” wypowiedzi ludzi wspomnających czasy minione, czyli historia 
oralna przerzuca mosty między wielkimi historycznymi wydarzeniami a losami 
poszczególnych osób. Przekształca suchą historię w pełną napięcia akcję 
związaną z konkretnym miejscem. Wzbudza emocje będące solą każdej na-
rracji. Wyjaśnia wydarzenia, które w przeciwnym wypadku pozostałyby nie-
zrozumiałe lub nieciekawe. Kiedy przed trzydziestoma pięcioma laty zaczy-
nałem wysłuchiwać opowieści starych ludzi realia regionu pod Śnieżką były 
dla mnie nieznane. Odczuwałem zbytecznie duży respekt wobec moich star-
szych rozmówców. Czytając dzisiaj swoje notatki widzę, że skupiałem swoją 
uwagę na zbytecznie ogólnych tematach. Stosunkowo szybko zrozumiałem, 
że konieczne było wytworzenie aparatu metodologicznego tego spowiadania, 
zapisywania i opracowywania wypowiedzi. Ważną kwestią stało się zaklasyfi-
kowanie rozmówcy, czyli zapisanie daty i miejsca jego urodzenia, danych rod-
ziców jak również numerów domów związanych z losami wypowiadających. 
Historia doliny Upy związana jest z losami ludzi mówiących po niemiecku. 
Odwiedziłem prawie wszystkich, którzy po wojnie tu zostali. Zdążyłem pr-
zeprowadzić wywiady z pokoleniem ludzi dorosłych w przełomowych latach 
trzydziestych i czterdziestych zeszłego wieku. Zupełnie inaczej rozmawiało 
się w 1984 roku o wysiedleniu ludności niemieckiej z Rudolfem Kneifelem 
z Alberzyc Dolnych lub Stefanem Braunem ze Starej Hory, którzy przeszli pr-
zez piekło frontu wschodniego niż z ludźmi, którzy byli jeszcze dziećmi kiedy 
skończyła się wojna. Ci starsi postrzegali konsekwencje wojny inaczej niż 
dzieci, dla których rzeczywista wojna rozpoczęła się dopiero po jej zakońc-
zeniu. Wcześniej wprawdzie odszedł im na front ojciec, brat, stryj i nierzadko 
zniknęli, w szkole spotykały wystraszone dzieci z bombardowanych miast 
Rzeszy, ale strach o własne życie, stratę domu i nędzę poznały na własnej 
skórze dopiero po 8 maju 1945 r. Otwartość wypowiedzi zmieniła się ku leps-
zemu radykalnie po odzyskaniu wolności w listopadzie 1989r. Poznawaliśmy 
ludzi przyjeżdżających z zagranicy w odwiedziny stron rodzinnych. Podczas 
wywiadów z nimi u nich w domach pokazują fotografie i dokumenty natomiast 
w trakcie spotkań u nas w biurze mogłem korzystać z materiałów z własnego 
archiwum. Opracowałem setki wypowiedzi, każdą sobie później w spokoju 
przeczytam, uzupełnię nowymi aktualnymi wiadomościami, porównam z po-
zostałymi i najczęściej naszkicuję przynajmniej małe drzewo genealogiczne 
dla zrozumienia powiązań z osobami i domami. Głębsze informacje przynos-
zą spotkania wielokrotne. Niektóre wywiady nie odbywają się w zupełnym 
spokoju, wokół są inni ludzie. Niecierpliwi członkowie rodziny chętnie by już 
odprowadzili babcię na obiad lub ciekawiej spędzili czas. W zeszłym roku 4 
lipca przyjechała wreszcie w strony rodzinne Gertrud Guhs z domu Peukerto-
vá (91 lat). Pomogła dużo objaśnić z Temnego Dołu a także rozpoznała kilku 
ludzi z dużej kolekcji fotografii ze spadku po marszowskim rodzie Rennerów. 
Kiedy byliśmy pogłębieni w pracy wpadła do biura Johanna Lohre (84 lat) po-
chodząca z chałupy nr 22 w Latowej Dolinie w Małej Upie. Przyniosła fotogra-
fie i informacje z jej rodziny Braun i Hintner. Mogłem z nią rozmawiać ze wz-
ględu na panią Peukertową tylko krótko będąc przy tym świadom tego, że być 
może się już nigdy nie spotkamy. Większość świadków lub uczestników cie-
kawych wydarzeń opuszcza świat bez pozostawienia świadectwa. Na stole 
mam aktualną listę około trzydziestu osób, które muszę odwiedzić, by spytać 
się ich o konkretne sprawy. Ale przy dwóch nazwiskach pojawiły się krzyżyki 

z datą śmierci i inni dwaj z listy już się tylko uśmiechają.  Często wypytuję się 
także o polityczną orientację rodziców lub prarodziców i obserwuję wyraźną 
ulgę, kiedy rozmówcy mogą odpowiedzieć, że ich bliscy nie byli członkami 
partii. W wypadku niektórych Niemców potwierdzi się to sprawdzeniem w 
spisie wysiedlonych ludzi w głównej fali w 1946 r. Wysiedleńcy skierowani 
do transportu do rosyjskiej strefy okupacyjnej mają zaznaczoną ewentualną 
przynależność do organizacji nazistowskiej. Najczęściej to o swym przod-
ku wiedzą. Tylko wyjątkowo bywa dla nich taka informacja zaskoczeniem. 
Wypytuję się również przybyłych po wojnie do regionu o powody podjęcia 
decyzji o przyjściu do wyludnionych Karkonoszy. Ciekawe są ich odpowiedzi 
dotyczące spełnienia oczekiwań, zawodów, które wykonywali oraz ich zda-
nia na temat konkretnego wydarzenia. Na paru przykładach w tym wydaniu 
zaprezentowaliśmy zapisaną historię oralną, ale większość zapisków czeka 
jeszcze na opracowanie i wprowadzenie do bazy danych. 

Z etnografem Liborem Duškiem poznaliśmy się jeszcze podczas jego 
studiów na uniwersytecie, kiedy dorabiał sobie u nas jako robotnik drogowy 
radzący sobie z tradycyjnymi technologiami budowy dróg górskich. Mieliśmy 
wówczas więcej czasu na rozmowy o jego zainteresowaniach. Zaniedbywa-
ną historią oralną zaczął się zajmować po podjęciu pracy w Muzeum Karko-
noskim we Vrchalbi. Kiedy wybieraliśmy dogodne postaci do przeprowadze-
nia wywiadów pozwoliłem sobie zauważyć, że na opisanie wielkich wydarzeń 
jest już za późno. Libor mnie wkrótce przekonał, że to nieprawda i utrwalił 
szereg wyjątkowych losów ludzkich. Wyspowiadał ponad sto trzydzieści osób 
z regionu. Od 2010 roku już połowę wypowiedzi opublikował na ostatnich st-
ronach czasopisma Karkonosze. Wypowiedzi przynoszą kolejny dowód dla-
czego dla zrozumienia historii naszych gór mielibyście ten periodyk czytać. 
Tak, nigdy nie jest za późno zapisać wspomnienia. To niemalże obowiązek za-
pisać lub nagrać losy najstarszych członów rodziny, opisać fotografie, przejr-
zeć dokumenty takie jak metryka urodzenia, stare umowy o kupnie waszego 
domu lub łąki, na fotografiach szkolnych opisać koleżanki i kolegów z ławy 
szkolnej i ich losy. Spytać się z kim dziadek pracował lub z kim był w klubie 
narciarskim. Minimalnie przyda się to kiedyś waszym dzieciom i wnukom lub 
wypowiedzi te staną się częścią szerszej bazy danych. 

Jedną bardzo obszerną przygotowuje non-profit oragnizacja Pamięć Kar-
konoszy, która wytyczyła sobie za cel utrwalić historię każdego domu w 
regionie pod Śnieżką, czyli także ludzi, którzy historię tworzyli. Dwudziesto 
pięcioletnia praca centrum informacyjnego i periodyku Veselý výlet (Wesoła 
Wyprawa) ułatwia otwieranie drzwi i życzliwy stosunek ze strony respon-
dentów oraz ich bliskich. Wiedzą, że ich otwartości nie nadużyjemy w celu 
opublikowania „sensacyjnych“ ujawnień a ich skopiowane dokumenty będą 
na trwało przechowywane w bazie danych a nie tylko u nich wdomu. Każda 
powódź, przeprowadzka, ale najczęściej niewiedza potomków są przyczyną 
strat unikatowych dokumentów. Ile razy cierpiałem słasząc odpowiedź: „Tak, 
to wyrzuciliśmy, nie przyszło nam do Iowy, że to może kogoś zainteresować“. 
A przy tym właśnie wprowadzenie fotografii i informacji do bazy danych może 
być jedynym śladem, który życie i pracę konkretnych ludzi z doliny Upy będ-
zie potomnym przypominać. Od Was zależy, czy także waszych przodków. 
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Właściciele w ciągu ostatních stu lat oznaczali swoje zwierzęta różnymi spodobami. Mała próbka pochodzi ze zbiorów Antoniego Tichego, Veselego výletu i chałupy Missbergera.

Hilda i Wenzel Missberger z chałupy nr 40 w Marszowie3 poznali swoje krowy
po dźwięku dzwonków zawieszonych na karku. Kiedy latem 1946 roku krowy

im zabrano dzwonki nosiły kozy a później owce. 

Dolní Albeřice

Dolní Malá Úpa

Horní Staré MěstoBobrSvoboda nad Úpou

Według przypiętej oznaki na obroży psa można ustalić miejscowość gdzie jest jego dom, właściciela a także czy jest uiszczona
wymagana opłata. Przykład jest ze Svobody nad Upą – Freiheitu. 

1973

1912

1977

1965

2016

1966

Na uprzęży koni mieli gospodarze tzw. „darmowisy“ od słów wisi na darmo. Informowały o tym, kto był właścicielem powozu i z jakiej stajni był koń albo były prosba
o błogosławienie boże na drogę.


