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„WESOŁA WYPRAWA”

Fotografie Jana Pohribnego wykazują ślady pokrewieństwa z kierunkiem artystycznym landart. Są świadectwem związku człowieka z przyrodą. Fotografia
na stronie tytułowej powstała w Małej Upie pod Spalonym Młynem (Spálený
Mlýn). Już od samego początku swej twórczej pracy autor nie zadowala się
portretowaniem przyrody. Aktywnie jej obrazy różnymi środkami wzbogaca
wpisując w nie swoje wrażenia i własne sposoby pojmowania obiektu i miejsca.
Już podczas studii fotografii artystycznej w latach osiemdziesiątych na wydziale
filmowym i telewizyjnym Akademii Umiejętności (FAMU) w Pradze odszedł od
martwej natury i fotografowania krajobrazu ku instalacjom przestrzennym.
Najpierw wkładał do fotografii archetypy, a więc znaki i praznaki, które w sobie
nosimy od najbardziej zamierzchłej przeszłości, od początku ludzkiej kultury.
Nanosił je na fotografie przy pomocy kolorowej gliny. Zdjęcia ciekawych z punktu widzenia estetyki miejsc wzbogacone liniami, kręgami i spiralami oddziaływują na odbiorcę znacznie silniej. Słowo „fotografia“ oznacza malowanie światłem.
Więc kiedy Jan Pohribný zadał sobie pytanie w jaki sposób pochwycić tok czasu
i energii spróbował potraktować znaczenie tego słowa dosłownie i zaczął zdjęcia przekształcać światłem sztucznym. Początkowo świeczką, ogniczkiem, następnie małą latarką a dzisiaj dla potrzeb niektórych dużych scenografii sięgać
musi po generator i lampę halogenową o dużej mocy.
(c.d. na str. 4)
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Periodyk Veselý výlet został wydany dzięki wsparciu władz terenowych
miejscowości Pec pod Śnieżką, Horní Maršov, Mała Upa, Janké Lázně,
Špindlerův Mlýn, Žacléř, zarządu Karkonoskiego Parku Narodowego
we Vrchlabi oraz dobrej woli wyżej wspomnianych współpracowników.
Kto chciałby kolejny numer Wesołej Wyprawy (Veselý výlet 22 / Zima
2004) otrzymać pocztą do domu, musí przesłać na adres redakcji wraz
z adresem 40 koron (zainteresowani z Republiki Czeskiej) lub 190
koron (zainteresowani zagranicą) lub złożyć zamówienie osobiście
w Centrum Informacyjnym w Temnym Dole. Opłata ta pokrywa koszty
administracyjne związane z kolportowaniem periodyku pocztą.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE !
Adres redakcji:
Veselý výlet
Temný Důl 46, 542 26 Horní Maršov, Republika Czeska
tel., fax: 00420 499 874 298, fax: 499 874 221
e-mail: veselyvylet@mbox.vol.cz
www.veselyvylet.cz

Pavel Štecha zrobił zdjęcie przyjaciołom Veselego výletu w czerwcu 2002 r. podczas uroczystego zakończenia rekonstrukcji Drogi Krzyżowej i kaplicy św. Anny na Starej Horze w Temnym Dole.

TEMNÝ DŮL I PEC POD ŚNIEŻKĄ
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Veselý výlet (Wesoła Wyprawa) bierze aktywny udział w przygotowywaniu atrakcyjnych programów dla gości Karkonoszy wschodnich. Razem
z Zarządem Karkonoskiego Parku Narodowego, Towarzystwem Zamkowym
Aichelburg, z gminami i miastami przygotowaliśmy dla Was trasę spacerową
Aichelburg z Marszowa Górnego do Wielkiej Upy, trasy Vlčí jáma i Zelený důl
w miejscowości Pec pod Śnieżką, Starą drogę celną w Alberzycach Górnych,
Střední hřeben i Klausový důl w uzdrowisku Janské Lázně a w Małej Upie ekspozycję o historii regionu a wkrótce również trasę spacerową.
Oba obiekty Centrum Informacyjnego Veselý výlet znajdują się w dolinie
Upy. Pierwszy znajdziecie w Temnym Dole (Temný Důl) za Marszowem Górnym
(Horní Maršov) a drugi - bez kozery - największy swego typu w Karkonoszach
mieści się w nowoczesnym drewnianym domu w centrum miejscowości Pec
pod Śnieżką nad dworcem autobusowym. Chętnie poradzimy Wam, polecimy
interesujący program, zaproponujemy ciekawe trasy spacerowe lub wycieczki
po Karkonoszach i ich okolicach. W obu centrach można nabyć materiały
o Karkonoszach i Podgórzu - głównie mapy, atlasy i mapy samochodowe oraz
mapy turystyczne polskiej części Karkonoszy i okolic, podobnie jak i mapy Adršpachu i poszczególnych karkonoskich miast i gmin. Oferujemy literaturę popularnonaukową i rozrywkową z publikacjami dla dzieci włącznie, przewodniki,
pocztówki ze znaczkami, kasety video z różnymi programami o Karkonoszach
w czterech wersjach językowych. Dla kolekcjonerów przygotowaliśmy odznaki
turystyczne, naklejki i inne drobiazgi. Bez wątpienia największy wybór oryginalnych Pamiątek i prezentów z Karkonoszy uzupełnia bogatą ofertę Centrum
Informacyjnego. Można tu kupić małe obrazki, fotografie oraz ulubione figurki
oraz kukiełki Liczyrzepy, kolekcjonerskie kamienie, breloczki, laski turystyczne
i odznaki, oryginalne podkoszulki dobrej jakości służące jako pamiątka z Karkonoszy. Do nabycia są również karty telefoniczne, filmy do aparatów fotograficznych różnych marek i czułości. Pomożemy w znalezieniu zakwaterowania
w miejscowościach Pec pod Śnieżką, Velká Úpa, Malá Úpa, Janské Lázně,
Albeřice, Lysečiny, Horní Maršov, oraz w najwyższej części Czarnego Dołu.
Noclegi Wam znajdziemy, jeżeli przyjdziecie do naszych ośrodków informacyjnych lub prześlecie niezbędne dane: ilość osób, termin i spodziewany zakres
wymaganych usług, wasz telefon i adres. Kontaktować się z nami można za
pośrednictwem poczty, faxem, pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Dysponujemy aktualnym wykazem wolnych miejsc, dlatego możemy Wam pomóc
nawet w ostatniej chwili. Zarazem przepraszamy, że nie wysyłamy katalogu
miejsc noclegowych - taką publikacją nie dysponujemy.
W obu obiektach znajduje się punkt wymiany walut oferujący dobre warunki wymiany. Nie próbujemy naciągać turystów fałszywą ofertą „wysokich
kursów przy zerowych opłatach“.
Sklep z prezentami i oryginalną modą autorską jest samodzielnym
oddziałem Centrum Informacyjnego Veselý výlet w miejscowości Pec pod
Śnieżką. Podstawową część oferty tworzy autorska moda z pracowni Hany
Tomáškovej - są to ręcznie malowane damskie swetry, suknie i kurtki zimowe.
Młodzież preferuje ofertę Zuzanny Bradáčovej, obejmującą malowane podkoszulki, bluzki, suknie i chusty oraz Zuzanny Krajčovičovej - wesołe torby,
plecaki, kamizelki, czapki, berety a jako nowość wesołe daszki. Maria Přibilová
robi na drutach swetry z koronkową inkrustacją a szydełkiem modne czapeczki.
Przed zimnem chronią golfy robione na drutach, wyszywane swetry zapinane
na guziki, czapki i rękawice z pracowni Zuzanny Tomkovej. Ofertę uzupełniają
znakomitej jakości prezenty ceramiczne i z kamionki różnych autorów wykonanych najróżniejszymi technikami. Ponadto ciekawe ozdoby drewniane, srebrne,
ceramiczne i emaliowe oraz wielki wybór ulubionych zabawek drewnianych. Dla
Was wybieramy towar, który można dostać w całych Karkonoszach najczęściej
wyłącznie w punktach sprzedaży Veselý výlet.
Pensjonat Veselý výlet w Ciemnym Dole (Temný Důl) wykorzystuje większą część historycznego obiektu wybudowanego przez hrabiego Bertholda
Aichelburga około roku 1855 oraz nowoczesnej dobudówki z salą spotkań.
Dobiegająca obecnie końca modernizacja obiektu zredukowała ilość miejsc
noclegowych, aby pensjonat rodzinny Veselý výlet stał się miejscem prawdziwego spokoju, dobrego samopoczucia i źródłem informacji o regionie. Ciekawe
rozwiązania architektoniczne uzupełniają autorskie i historyczne meble. Na
ścianach korytarzy i pokoi znaleźć można stare fotografie, obrazy, mapy, drobne historyczne przedmioty z Karkonoszy i naszych wesołych wypraw w góry
całego świata. Z praktycznych informacji pozostaje jeszcze przypomnieć, że
pokoje są wyposażone w prysznic, ubikację i radio. W apartamencie znajduje

Zaproszenie do galerii w centrum Pec pod Śnieżką

się ponadto mały kuchenny kącik. Większa kuchnia jest do dyspozycji wszystkich gości. Pensjonat oferuje sute śniadanie. Chętnie Was poinformujemy,
gdzie w okolicy można zjeść dobrą kolację. Parking na samochody znajduje
się wprost przed obiektem. Za pensjonatem zaczyna się Karkonoski Park
Narodowy oferujący i w lecie i zimą szeroki wachlarz atrakcji letnich oraz zimowych. Pensjonat znajduje się przy trasie spacerowej Aichelburg. Zaledwie
kawałeczek od domu prowadzi Droga Krzyżowa na Starą Górę. Bezpośrednio
przed domem jest przystanek skibusu, który zainteresowanych narciarzy wozi
za darmo ku oddalonym o 7 kilometrów wyciągom narciarskim w miejscowości Pec pod Śnieżką. Jeździ tam i z powrotem. Naszym gościom oferujemy
możność bezpłatnego parkowania na naszym własnym parkingu w centrum
miejscowości Pec pod Śnieżką.
Klucze od zameczku można sobie wypożyczyć również w miejscowości
Pec pod Śnieżką
Nowością nowego sezonu jest możliwość wypożyczenia kluczy (za kaucję pieniężną) od leśnego zameczku Aichelburg również w Centrum Informacyjnym
Veselý výlet w miejscowości Pec pod Śnieżką. Dzięki temu możecie sobie zaplanować spacer zboczami Světlej i Černej Góry z górskiego miasteczka Pec
pod Śnieżką, gdzie klucze jeszcze w tym samym dniu do godziny 18. zwrócicie.
Podobnie można nadal wypożyczyć sobie klucz w Centrum Informacyjnym Veselý výlet w Temnym Dole. Za wypożyczenie klucza płaci się - opłata ta nie jest
jednak wysoka. Pieniądze tak uzyskane wykorzystuje Towarzystwo Zamkowe
Aichelburg na remonty i konserwację zabytkowych i zrenowowanych zabytków jak również na zapłacenie ubezpieczenia leśnego zameczku Aichelburg
i innych odnowionych zabytków. W sezonie od 26 lipca do 9 sierpnia będzie
na zameczku Aichelburg codziennie od 9.30 do 17. dyżurował przewodnik/
przewodniczka z wykładem w języku czeskim i niemieckim.

Centrum Informacyjne, galeria, kantor i sklep Veselý výlet
Pec pod Śnieżką nr 196, Kod pocztowy: 542 21, tel: 00420 499
736 130, fax: 499 736 131.
Centrum Informacyjne, galeria, kantor i pensjonat Veselý
výlet w Temnym Dole nr 46, Horní Maršov, Kod pocztowy: 542
26, tel.:, fax: 00420 499 874 298. Otwarte są codziennie od
8.30 do 18.00. Znajomość języka niemieckiego i angielskiego.
Pensjonat Veselý výlet w Temnym Dole oferuje zakwaterowanie ze śniadaniem w pokojach dwu- i trzy-osobowych
i apartamencie. Możliwość telefonicznego składania zamówień
i rezerwacji miejsc. Bardziej szczegółowe informacje prześlemy
na życzenie pocztą lub drogą elektroniczną.
E-mail: veselyvylet@mbox.vol.cz.

www.veselyvylet.cz
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LATO W GALERII VESELÝ VÝLET
Miejsca wtajemniczenia
Wraz z krajobrazem częstymi motywami zdjęć Jana Pohribnego stają się
kamienie postawione ręką człowieka. Już dawno zauważył jak doskonale
spływają z otoczeniem. Najpierw inspirowany przypadkowo napotykanymi
fotografiami prehistorycznych zabytków Europy zaczął fotografować własnoręcznie instalowane kamienie w najbliższym otoczeniu np. swojej chałupy
w Małej Upie. Od 1988 roku powstaje w ten sposób cykl prac zatytułowany
Nowa epoka kamienna. Niedawno dokończył prace nad książką dokumentującą tę część jego twórczości i obecnie poszukuje odpowiedniego wydawcy.
Kiedy po 1989 r. otwarły się granice zaczął podróżować po znanych miejscach
Europy; w oparciu o literaturę przedmiotu wyszukiwał kamienne artefakty
osnute legendami: menhiry, dolmeny i kamienne kręgi - kromlechy. Najwięcej
zabytków kultury megalitycznej znalazł we Francji na obszarze Bretanii, na wyspach Śródziemnomorskich, w Wielkiej Brytanii, w Danii i Szwecji. Z dziesiątek
wizyt w miejscach mistycznych odniósł oprócz silnych przeżyć estetycznych
głębokie refleksje dotyczące pytań nad sensem rozmieszczania kamiennych
artefaktów. Honza wierzy, że ich twórcy lepiej absorbowali energię natury,
postrzegali specyfikę poszczególnych miejsc i stosunek Matki Ziemi do innych
ciał kosmicznych. Wzniesione kamienie bywajłą często symbolami zapłodnienia ziemi niebiosami a zapłodnienie obiecuje zbiory i przeżycie rodu. Naturalne
i obrobione kamienne artefakty przodków wytyczają nam magiczne miejsca
wtajemniczenia ucząc jednocześnie pokory i szacunku wobec porządku przyrody. Fotografie Jana Pohribnego są małym przyczynkiem ku uświadomieniu
sobie obu tych problemów.
Wystawa połączona ze sprzedażą Jana Pohribnego Miejsca wtajemniczenia jest prezentowana w galerii Veselý výlet w miejscowości Pec pod Śnieżką
od 8 maja do 31 sierpnia 2003 r. Niektóre fotografie z prezentowanej kolekcji
powstały w Karkonoszach wschodnich.
Zanikłe Sudety
Trzecia z rzędu wystawa fotografii w galerii Veselý výlet w miejscowości Pec
pod Śnieżką niczego nie preferuje. Zestaw wędrowny Zanikłe Sudety nie ma
wygórowanych ambicji artystycznych, nie stara się konkurować dwom poprzednim wystawom zawodowych fotografików Karola Hníka i Jana Pohribnego.
Najsilniejszą stroną tej ekspozycji jest dokumentalna waga sześćdziesięciu par
fotografii ujmowanych zawsze z tego samego miejsca tyle tylko, że pierwsze
i drugie ujęcie dzieli przepaść conajmniej sześćdziesięcioletnia. Pomimo
tego, że tematem wystawy są metamorfozy krajobrazu w naszym pograniczu
w sposób niezamierzony prowokuje pytania społeczne i historyczno-polityczne.
Autorami są studenci szkół wyższych Petr Mikšíček ze współpracownikami Matějem Spurným z miejscowości Pec pod Śnieżką, Ondřejem Matějką i Susanne
Zetsch. Fotografie porównawcze dokumentują pięć regionów czeskiej części
Sudet, konkretnie: Czeski Las, Karkonosze, Doupovskie Góry, Broumovsko
i Rudawy. Obraz krajobrazu współczesnego w stosunku do ujęcia historycznego
w licznych przypadkach jest diametralnie odmienny. Po wysiedleniu dawnych
mieszkańców zanikły całe wsie, kościoły i piękne domy, górskie chałupy stojące na odludziu; zagospodarowany krajobraz z pielęgnowanymi kiedyś łąkami
i pólkami zarastają niekontrolowanie rosnące samosiejke krzewów i drzew pod-

czas gdy w innych miejscach zniszczono tysiące hektarów lasu. Kilka porównań
wypadło nad wyraz dobrze prezentując obiekty współcześnie po rekonstrukcji
wyglądające lepiej niż przed wojną. Całość jednakże przypomina prawdę
znaną nam wszystkim, że krajobraz Sudet na skutek wykorzenienia stulecia
trwającej tradycji i bez pracy ludzkiej spustoszał. Ze względu na wykorzystanie
dla celów wypoczynkowych i turystycznych względnie dobrze wyszły z tej
próby Karkonosze i ich osadnictwo. Galerie Veselý výlet wzbogaciła wystawę
o dziesięć par fotografii z Karkonoszy wschodnich. Sami się możecie przekonać,
że i tutaj dużo ubyło z malowniczości kultywowanego krajobrazu górskiego.
Wędrowna wystawa fotografii Zanikłe Sudety przygotowana przez zespół
Petr Mikšíček, Matěj Spurný, Ondřej Matějka i Susanne Zetsch była już prezentowana w Pradze, Dreźnie, Ołomuńcu, Jihlawie i innych miastach. W galerii
Veselý výlet w miejscowości Pec pod Śnieżką można ją będzie obejrzeć od
5 września do 31 października 2003 r. Autorem porównawczych fotografii z Karkonoszy wschodnich jest Pavel Klimeš. Przed otwarciem wystawy 5 września
odbędzie się w gospodzie Hvězda w miejscowości Pec pod Śnieżką od godziny
16. publiczne seminarium dyskusyjne z autorami wystawy i zaproszonymi
fachowcami.
Odnowiona galeria w Temnym Dole
Przebudowa Veselego výletu w Temnym Dole przyniosła z sobą również zmianę koncepcji centrum informacyjnego oraz charakteru wystaw. W części galerii
pozostawiliśmy miejsce dla stałej ekspozycji kilku plastyków z kręgu przyjaciół
Veselego výletu. Prezentowane tu będą fotografie Karkonoszy Jerzego Havla,
obrazy Milana Hencla, obrazy i linoryty Květy Krhánkovej, fotografie ze spuścizny alpinisty Mirka Lanča Šmída oraz prace jeszcze kilku innych autorów.
Więcej miejsca przeznaczyliśmy na wystawie dla ceramiki i kamionkę. Nowością jest wygospodarowana przestrzeń do organizowania okresowych, najczęściej autorskich wystaw związanych z regionem Karkonoszy wschodnich
i czynnością Veselego výletu i jego partnerów. Na sezon letni przygotowano
wystawę o odnowie pobliskiej Drogi krzyżowej na Starą Horę i kaplicy św.
Anny. Ekspozycję uzupełniają dokumentarne fotografie, dokumentacja prac
i przede wszystkim szkice akwarelowe czternastu stacji Drogi krzyżowej plastyka Aleša Lamra. Na spacerze na Starą Horę można je porównać z ostateczną
formą emaliowanych obrazów. Zorientować się w pierwotnym wątku biblijnym
ilustrowanym kolorowymi symbolami pomoże wam przewodnik wydany
w zeszłym roku.
Na jesień dla naszych gości przygotowaliśmy wystawę o wyjątkowym
zabytku w Marszowie Górnym (Horní Maršov). Towarzystwo zamkowe Aichelburg, Veselý výlet, konserwatorzy, parafia i gmina Horní Maršov przygotowują
odnowę renesansowego kościoła Wniebowzięcia Panny Marii stojącego
na miejscowym cmentarzu. W całym regionie zachowało się jedynie parę zabytków renesansowych w niemalże pierwotnym kształcie. Kościół i jego wyposażenie są w bardzo żałosnym stanie. Wystawa przedstawi program mający na
celu uratowanie cennego zabytku i jego udostępnienie dla publiczności.
Galeria Veselý výlet w Temnym Dole jest czynna podobnie jak i centrum informacyjne codziennie od 8.30 do 18 godz.

HORNÍ MARŠOV
KOŚCIÓŁ CMENTARNY WNIEBOWZIĘCIA PANNY MARII

W czasach najbardziej intensywnego zasiedlania Karkonoszy wschodnich Luteranie założyli w Marszowie w 1568 r. drewniany kościółek, ale
po bitwie pod Białą Górą jezuici protestantów wypędzili. Pod patronatem
Czeskiej Izby Królewskiej wybudował w latach 1605 -1608 włoski budowniczy Carolo Valmadioidzisiejszy kamienny kościół Wniebowzięcia Panny
Marii. W sto lat później jego wnętrze upiększył wspaniały ołtarz barokowy
w kształcie złotego drzewa z figurami i centralnym obrazem Wniebowzięcia Panny Marii. Przez długich 400 lat był Marszow centrum administracji
kościelnej; w połowie XVIII wieku parafia liczyła ponad osiem tysięcy
ludzi. Wręcz trudno sobie wyobrazić ilość górali ochrzczonych wodą
z zachowanej kamiennej chrzcielnicy z wykutym rokiem 1572. Ilu ich było
w ciągu 400 lat wokół kościoła pochowanych?
Ciężkie czasy starego kościoła, jak się zwykło go w Marszowie nazywać, zaczęły się 3 czerwca 1868 r. Wieczorem o w pół do ósmej trzy razy
po sobie uderzył w jego wieżę piorun i w ciągu paru minut spłonął cały
dach a dzwony z XVII wieku spadły i roztopiły się. Ołtarz i wyposażenie
uratowano. To wydarzenie dokumentuje pierwsza fotografia z Marszowa.
Dach dzięki pomocy ludzi z całej monarchii z rodziną cesarską włącznie
szybko naprawiono a z roztopionego stopu ze starych dzwonów odlano
dzwony nowe. Wówczas zrodził się pomysł wybudowania nowego, większego i nowocześniejszego kościoła przy głównej drodze w centrum miejscowości. Poświęcenie nowogotyckiego kościoła Wniebowzięcia Panny
Marii dokończonego w 1899 r. według projektu architekta Josefa Schulza
wprawdzie przyczyniło się do zachowania starego kościółka w niezmienionej renesansowej postaci, ale stał się „mniej potrzebnym” koścółkiem
cmentarnym. Dało się to odczuć głównie po roku 1948, kiedy to nastały
czasy nie sprzyjające obiektom sakralnym. Kościół stopniowo pustoszał,
aż przestał być używany. Oprócz wpływów srogiego klimatu górskiego
do jego spustoszenia przyczyniło się grasowanie złodzieji i wandalów.
Z długiej listy zniszczeń wystarczy wymienić zniszczone organy drewniane, skradzione cztery rzeźby z ołtarza, z których dwie główne odkrył ówczesny starosta Jan Géc w oknie wystawowym Dessy na ul. Národní třída
w Pradze. To zadecydowało o tym, że w roku 1991 ołtarz rozmontowano
i oddano do depozytu. Ostatnią kroplą była złamana kamienna deska
z ołtarza porzucona za murem cmentarnym, zniszczona stara spowiednica, odłamane ozdoby z ambony a zwłaszcza ognisko w kamiennej
chrzcielnicy. W roku 2002 powiedzieliśmy sobie dosyć. Nie możemy
pozwolić, by zniknął najstarszy zabytek Karkonoszy wschodnich. Poprzednie starania o zachowanie obiektu nie poprawiły sytuacji - istnieje
konieczność zorganizowania akcji ratunkowej mającej na celu zrekonstruowanie kościoła. W serii licznych dyskusji projekt stowarzyszenia
Veselý výlet i Towarzystwa Zamkowego Aichelburg poparło wielu ludzi.
Bardzo dużą pomocą służą instytucje zajmujące się ochroną zabytków
z urzędu na poziomie okresu i województwa. Pomagają radą i wpływami przyjaciele. Inicjatywę włączenia kościółka do Programu ratowania
zabytków architektury Republiki Czeskiej poparł poseł parlamentu, poparcie wyrazily również władze miejskie i Zarząd Karkonoskiego Parku
Narodowego. Wynikiem są pierwsze środki na nowy dach gontowy,
zadanie projektu odnowy renomowanym architektom , projekt statycznego zabezpieczenia obiektu, zabezpieczenia przeciwko wandalom
i piorunom. Chcielibyśmy wszelkie prace dokończyć a zabytek przywrócić do życia i udostępnić gościom Karkonoszy wschodnich najpóźniej
w roku 2008, czyli w czterechsetną rocznicę pierwszego wyświęcenia.
Potem nie będziemy musieli się wstydzić przed naszymi potomkami.

„FESTIVAL SLUNOVRAT 2003”

Schronisko Obří bouda na wystawie Zanikłe Sudety.
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Oprócz kościoła rozpoczęto akcję ratowania plebanii. Barokowy dom wykupiło centrum ekologiczne SEVER i już realizuje projekt DOTYK, którego celem jest założenie Domu odnowy tradycji, ekologii i kultury, częścią
którego jest odnowa plebani. Dlatego SEVER i Towarzystwo zamkowe
Aichelburg organizują wspólnie 21 czerwca 2003 z okazji rozpoczęcia
prac na plebanii i kościele cmentarnym festiwal muzyczno-teatralny na
rzecz „plebanii i kościoła” - Slunovrat /Przesilenie dnia z nocą/. Wprost
w kościele wystąpią np. muzykanci: Dáša Andrtová, Oldřich Janota,
Karel Babuljak, Vlastislav Matoušek, Irena i Vojtěch Havlovi (więcej na
str. 27). Najstarszy budynek Karkonoszy wschodnich znaleźć można
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szkoła

Fragment panoramy Marszowa Joana Venuta z roku 1821 (Powiatowe Archiwum Trutnov).

zaledwie w odległości 300 m nad główną szosą na początku Marszowa
Górnego. Zwiedzanie można połączyć z posiłkiem w znanym gościńcu
„Na kopečku” będącym częścią całego historycznego kompleksu. Na
parkingu przed gościńcem bez trudu znajdziecie dosyć miejsca na zaparkowanie.

JARMARK MARSZOWSKI

Według zachowanego obwieszczenia powszechnego z 17 grudnia 1869
r. wyznaczył dla Marszowa ówczesny starosta Karl Scholz na rok 1870
cztery wielkie targi: w czwartek przed Józefem, dzień przed Wniebowzięciem Panny Marii, dzień przed św. Wacławem oraz dzień przed św. Elisabethą. Równocześnie zaprosił wszystkich mieszkańców na wielki jarmark
z okazji marszowskiego najświętszego dnia Wniebowzięcia Panny Marii,
na który ściągną kupcy nawet z odległych kątów kraju. Miał tym na myśli
kupców z Paki, Hořic, Upicy czy nawet aż z Jičína. W ciągu stuleci takich
jarmarków w Marszowie na rynku odbyło się bez liku. Nic więc dziwnego, że Marszowianie sięgnęli przy odnowie tradycji po to akurat święto.
Starosta Petr Kučera wprawdzie nie wydaje specjalnych odezw,lecz przy
pomocy nowoczesnych środków przekazu i pocztą pantoflową zaprasza
wszystkich z bliska i z daleka na pierwszy współczesny Marszowski
Jarmark. Rynek zapełnią stragany z tradycyjnymi jarmarcznymi towarami
i przysmakami. Dobrze się najecie, napijecie a do tego grać Wam będzie
muzyka.
W tym samym czasie do Marszowa już po raz dziesiąty przyjadą z Niemiec i Austrii byli mieszkańcy Doliny Upy. Podczas pierwszej ich wizyty
w 1998 r. wspólnie 15 sierpnia zawiesiliśmy na wieży kościoła nowy
dzwon darowany przez rodaka marszowskiego hrabię Josefa Czernin-Kinskiego. Na dziesiątym spotkaniu w naszym wspólnym miejscu
urodzenia zaprosimy ich na Jarmark i inne przygotowane programy.
W czwartek 14 sierpnia o godz. 20:00 w głównym kościele marszowskim
odbędzie się koncert muzyki poważnej, podczas którego odegrana zostanie improwizacja przygotowana na podstawie zachowanych partytur
na temat światłego właściciela miejscowego majątku i kompozytora
w jdnej osobie Bertholda Aichelburga. Na drugi dzień w piątek po
przedpołudniowej mszy świętej złożą za wszystkich zmarłych o godz.
14.00 przedstawiciele gminy i rodaków bukiet kwiatów pod krzyżem przy
wejściu na cmentarz. Potem Veselý výlet organizuje zwiedzanie kościoła
cmentarnego z ekspozycją historycznych fotografii wnętrza oraz z prezentacją planu odbudowy renesansowego zabytku. Jarmark uroczyście
otworzy sam starosta w sobotę o godz. 10:00 symbolicznym otwarciem
rynku dla całodziennej weselicy.

HORNÍ MARŠOV - WOKÓŁ
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Turystyczne przejście graniczne Horní Albeřice - Niedamirów
Koniecznie się doczekaliś my. Wiosną 1990 r. na spotkaniu Czesko-Polskiej Solidarności w Kłodzku pojawiły się pierwsze propozycje otwarcia
turystycznych przejść granicznych między innymi również na historycznej
drodze między Alberzycami Górnymi (Horní Albeřice) w miejscowości
Marszow Górny (Horní Maršov) a Niedamirowem należącym do polskiego
miasteczka Lubawka. Po otwarciu Domu Trzech Kultur - Parada w pierwszej zagrodzie pod grzbietem po polskiej stronie to życzenie otwarcia
przejścia przybrało na sile. Beata Justa i Grzegorz Potoczak zaczęli tu organizować festiwale, koncerty i inne spotkania nie tylko polskich, czeskich
i niemieckich przyjaciół. Tym bardziej nas denerwowała powolna praca
urzędników po obu stronach granicy. Z osady wypoczynkowej Alberzyce
do wioski Niedamirów zamieszkałej przez rolników gospodarzących na
rodzinnych gospodarstwach przez grzbiet góry to zaledwie półgodzinny
spacer , samochodem przez Královec lub Przełęcz Okraj co najmniej
trzy razy dłużej. Teraz od czerwca 2003 r. otwierają się nowe możliwości
wypraw dla turystów a przede wszystkim dla rowerzystów na rowerach
górskich. Śląskie podgórze Karkonoszy wschodnich jest pod wielu względami odmienne niż czeska strona gór i bez wątpienia znajdziecie tutaj
wiele ciekawych celów wypraw. By przekroczyć granicę na turystycznym
przejściu granicznym potrzeba mieć przy sobie paszport nawet jeżeli
objęci jesteście przepisami o małym ruchu przygranicznym. Uroczyste
otwarcie przejścia granicznego jest zaplanowane na 6 czerwca. Droga
na stronie czeskiej będzie już w tym roku naprawiona i przygotowana jako
trasa spacerowa.
Stara droga celna
Już na starej mapie obrazowej karkonoszy Hüttela prawdopodobnie
z 1578 r. jest zaznaczona droga wozowa z Młodych Buków po zachodniej
stronie Rychor do siodła nad Alberzycami i dalej do śląskiej wioski Opawy jest oznaczona jako Hohe Strasse, czyli droga górna i pędzi po niej
kareta ze szlachcicem w kapeluszu z piórem. Na całej mapie jest jedyną
drogą dostępną dla powozów prowadzącą z Królestwa Czeskiego przez
Karkonosze na Śląsk. Według najstarszych mieszkańców Alberzyc przez
Siodło Alberzyckie odchodzili na emigrację po roku 1620 miejscowi protestanci i Bracia Czescy z głębi kraju. Najprawdopodobniej właśnie tędy
uciekał z kościoła marszowskiego ze swymi parafianami przez jezuitów
wypędzony ksiądz luterański Zacharias Schmiedt. Później drogę przesunięto niżej do doliny lyseczynskiej i alberzyckiej, ale swego znaczenia nie
straciła. W pierwotnym kształcie zachował się jej odcinek o długości jednego kilometra od urzędu celnego do przejścia na Śląsk. O jej znaczeniu
świadczy również zachowany słup przydrożny bezpośrednio na granicy
z rzymskim numerem X określającym odległość drogi powiatowej będącej
pod ochroną państwa od Marszowa. Po obu stronach drogi wysadzono
alej jesionów i jarzębin. Alej a została odnowiona podobnie jak krzyże
i kapliczki przydrożne z kielichem. Właśnie stąd jest naładniejszy widok na
Śnieżkę i okoliczne góry. Po prawej stronie przy posuwaniu się pod górę
z Alberzyc miejscami widoczny jest głęboki wąwóz, dzisiaj już zarośnięty
trawą. Tędy wiodła droga dawniej, ale chyba ją zniszczyła erozja wodna

Horní Albeřice po prawej stronie z urzędem celnym (1910)

i dlatego przesunięto ją na dzisiejsze miejsce. Stało się tak w XIX wieku
jeszcze przed poszerzeniem łomu celnego, obok którego prowadzi droga.
Najczęściej jeździli tędy chłopi z wozami do Żaclerza po węgiel kamienny
potrzebny do miejscowych pieców wapiennych. W Alberzycach było ich
kilka. Jak się w nich pracowało - więcej się o nich będzie można dowiedzieć podobnie jak i o alberzyckich łomach, jaskiniach i speleologach
już w przyszłym roku dzięki małej ekspozycji, którą razem z Zarządem
KRNAP i lokalnym klubem speleologów przygotowujemy w jednym z wieżowych pieców wapiennych przy głównej drodze.
Urząd celny
W celu zabezpieczenia interesów państwa został wybudowany w 1844
roku w Alberzycach Górnych wielki urząd celny. Budzący respekt solidny
kamienny budynek z daleka każdemu dawał do zrozumienia, że jest siedzibą urzędu Jego Cesarskiej i Królewskiej Miłości. Budynek przykrywał
dach czterospadzisty charakterystyczny w tych czasach dla siedzib urzędów, szkół i plebanii, które odróżniał od pozostałych zabudowań wiejskich.
Stare czasy wewnątrz przypominają sklepienia korytarzy i suterenu, mury
grubości jednego metru, prastare belki konstrukcji dachu, piaskowcowe
futryny drzwi i otwory strzelnicze w murach zamkniętego podwórza, gdzie
strażnicy nabijali broń przed wyjściem na patrol. W Alberzycach mieli swój
urząd nie tylko celnicy, którzy pobierali opłaty od woźniców i tragarzy za
import towarów, lecz przede wszystkim urząd finansowy dziś nazywany
strażą graniczną. W XIX wieku straż graniczna miala za zadanie strzeżenie granic z łapaniem przemytników włącznie. Przemytników tu było tylu
ile chałup we wsi. Po powstaniu samodzielnej Republiki Czechosłowackiej w 1918 roku mieszkali tu i służbę pełnili strażnicy z głębi kraju. byli
jedynymi po czesku mówiącymi mieszkańcami wsi. Urząd celny pracował
do października 1938 r., kiedy Sudety zabrała faszystowska III rzesza
niemiecka a nie zmieniająca się przez szereg stuleci granica Czech
przesunęła się na sześć i pół roku aż między Trutnov i Upicę. Po 1945 r.
w zabytkowym budynku mieścił się zakładowy dom wypoczynkowy a od
roku 1994 czynny jest tu hotel i restauracja Stará celnice.
Wokół Rýchor
Otwarcie turystycznego przejścia granicznego
w Alberzycach Górnych umożliwia wybrać się na
jedną z najładniejszych rowerowych tras okrężnych
Karkonoszy wschodnich. Zacząć można w Marszowie, w Młodych Bukach, w Żaclerzu lub w Alberzycach. Należy mieć przy sobie paszport
i mapę (np. Karkonosze KČT 22 w skali 1:50 000, mapa w skali 1: 25 000
nie obejmuje caego tego obszaru). Na początku mamy ostro pod górę
z rynku w Marszowie Górnym po żółtym szlaku (łomy wapniaka) w kierunku na Rychory. Prawie aż do Żaclerza jest nasza droga oznakowana przez
Zarząd KRNAP jako trasa rowerowa nr 26 a od Bystrzycy nr. 26B. Zaraz
po osiągnięciu lasu wjeżdżamy na drogę biegnącą zboczem po poziomicy
z lewej strony od Alberzyc. My skręcamy w prawo i jedziemy długi odcinek
drogi przez Dolinę Ujęć Wodnych, (zimowa zagroda dla zwierząt: jelenie,
sarny), po drodze Manka aż zjedziemy do Doliny Antoniego z kaplicą św.
Antoniego. Możemy obejrzeć osadę Sejfy (architektura ludowa), w której
części dolnej dostępny jest nowootwarte kąpielisko Retro park Sejfy.
Kawałeczek za nim skręcamy przy gajówce w lewo w kierunku dwóch
wsi zanikłych po roku 1945: Bystrzyce, Sklenarzowice. Tutaj przy leśnym
parkingu z dużą mapą (kopalnie złota, most kamienny) nasza trasa zaczyna wspinać się pod górę po drodze Bednarzowa cesta aż ku pierwszym
bunkrom betonowym w dalszej zanikłej wsi Wernerzowice /Vernéřovice/.
Czerwonym szlakiem przetniemy szosę (mały bunkier, słup z krzyżem
z roku 1670) i zjedziemy koło szlabanu ku wielkiej twierdzy artyleryjskiej
z 1938 roku Stachelberg (muzeum). Koło głównego bunkru zjedziemy po
wąskiej leśnej drodze na szosę, gdzie skręcimy w lewo do doliny Prkenný
Důl (staw). Wąską drogą przejedziemy obok kapliczki (główny plac osady)
i po krótkim podjeździe pod górkę dotrzemy do restauracji i pensjonatu
Zielony Młyn, gdzie możemy odpocząć, najeść się i ugasić pragnienie. Do
Żaclerza nie pojedziemy prosto po szosie, ale minąwszy centrum narciarskie Žacléř - Prkenný Důl, skręcimy za zakrętem znowu w lewo pod górę
po leśnej drodze ku żaclerskiemu zamku (zamknięty zamek na miejscu
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średniowiecznego grodu), od którego zjeżdżamy w dół do centrum miasta
górniczego Żaclerz (Žacléř). Za rynkiem (muzeum miejskie, barokowa
kolumna, zabytkowe domy) skręcamy przy fabryce porcelany na wąską
drogę (rzeźba św. Antoniego z Padwy) do osady Bobr (architektura ludowa). Wkrótce wjeżdżamy na żółty szlak prowadzący do turystycznego
przejścia granicznego (otwarte w 1999 r.) w Żaclerskim Siodle i dalej (byłe
koszary straży granicznej) do wsi polskiej Niedamirów (kościół, architektura ludowa, gospodarstwa rolne). Tutaj przy kościele skręcamy w lewo pod
górę niebieskim szlakiem, który nas doprowadzi do Domu trzech Kultur
- Parada (centrum kulturalne). Ku przejściu granicznemu do Alberzyc
Górnych prowadzi najtrudniejszy odcinek tej trasy z bardzo ostrym skłonem. O ile jest sucho da się pokonać na jeden raz (ośmioboczny świątek
z tekstami biblijnymi). Na granicy drogę zamyka szlaban z przejściem dla
pieszych i rowerzystów (słup przydrożny). Do Alberzyc zjeżdżamy po Starej drodze celnej (słup z kielichem, łomy wapniaka), przy Starym Urzędzie
Celnym skręcamy w lewo do Marszowa ( po prawej stronie w odległości
200 m stoi wieżowy piec wapienny). Kto chciałby jeszcze urozmaicić sobie
drogę może zaraz po 400 metrach za granicą jeszcze przed Łomem Celnym skręcić ostro w lewo na drogę biegnącą po warstewnicy i dojechać
po niej do doliny Suchý Důl. Kto nie musi zjeżdżać do Marszowa zaoszczędzi sobie wspinaczki opisanej na początku jeżeli na skrzyżowaniu szos
z odgałęzieniem do łomu Suchy Dół (krzyżek) wjedzie na warstwicę zaczynającą się za pastwiskiem na skraju lasu. Tędy dojedziemy do Marszowa, skąd możemy wszystko zacząć od początku.
Stachelberg i Vernéřovice
Oba miejsca leżą w bezpośrednim sąsiedztwie Żaclerza w odległości
zaledwie kilometra od siebie a ich los daje świadectwo o czasach sprzed
więcej niż pół stulecia. Potężna twierdza artyleryjska Stachelberg nazwana została od nazwy wzniesienia, na którym ją wybudowano jako,
największą nowoczesną twierdzę w kraju w latach 1937-1938. Była częścią linii obronnej Czechosłowacji przeciwko hitlerowskim Niemcom. Jest
świadectwem desperackiej, ale daremnej próby zapobieżenia okupacji
ojczyzny. Dzisiaj wewnątrz twierdzy w podziemiu mieści się muzeum wojskowe poświęcone nowoczesnej sztuce fortyfikacyjnej. Podziemne tunele
o długości ponad trzech kilometrów wydrążone w skale łączą twierdzę
z innymi obiektami. Część z nich jest dostępna.
Mała osada Vernéřovice była częścią gminy Prkenný Důl i liczyła piętnaście domów. Po drugiej wojnie światowej zostali Niemcy sudeccy wysiedleni do Niemiec a osada jako zbędna została zburzona. Dzisiaj jej teren
zarastają krzewy. Odwiedzając oba miejsca lepiej zrozumiemy odczucia
i postawy pokolenia, które były świadkami tych wydarzeń. Nie musimy
z ich czynami się zgadzać, ale możemy zrozumieć. Muzeum Stachelberg
jest czynne w lipcu i sierpniu codziennie oprócz poniedziałków od 9:30 do
17:00, w maju, czerwcu i wrześniu tylko w soboty i niedziele.
Zamek żaclerski
Od XIV wieku stoi między doliną Prkenný Důl a miastem Žacléř na skalnej
ostrodze otoczony lasem bukowym. Bardzo dobrze jest widoczny z naszej
trasy rowerowej oraz z tutejszych narciarskich tras zjazdowych albo od
strony Śnieżnych domków na Rychorach. Warowny zamek chronił drogę królewską na Śląsk, był majątkiem dwóch czeskich królów, siedzibą
rycerzy ograbających podróżnych. Gród przebudował na zamek w 1555
roku znany karkonoski organizator Krzysztof Gendorf. W czasie wojny
trzydziestoletniej zamek dwukrotnie splądrowali Szwedzi a przed całkowitym zniszczeniem uratowali go Jezuici, którzy zyskali tutejszy majątek
z konfiskaty majątku wspólnika Wallensteina Adama Trčki z Lípy w 1636
roku. Jako ostatni zamek splądrowały wojska pruskie w czasie bojów
o tron bawarski w 1778 r. I wówczas doczekał się odbudowy. Obecnie już
od kilkudziesięciu lat jest nie używany i czeka na ratunek. Na razie więc
możemy oglądać go jedynie z daleka jako malowniczy element krajobrazu
najdalej na wschód wysuniętych partii Karkonoszy.
Niedamirów i Parada
Aż jest to nie do wiary jak bardzo może różnić się architektura ludowa
trzech tak blisko położonych wsi: Bobr, Alberzyce i Niedamirów. Sami
się na miejscu przekonacie jak ogromną barierą były granice regionalne
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a później państwowe. Domy miały a w niektórych przypadkach mają
do tej pory inny układ w rzucie poziomym, odmienną konstrukcję, inny
podział przestrzeni wewnętrznej oraz inne poszycie dachu. Na przykład
w Niedamirowie możemy do tej pory spotkać dachy z łupków. Dom Trzech
Kultur - Parada - był przed rokiem 1991 zwykłym opuszczonym gospodarstwem rolnym. Po polskiej stronie Karkonoszy nie wystąpiło takie
zjawisko społeczne jak w Republice Czeskiej, gdzie opuszczone chałupy
przystosowano do celów wypoczynkowych wobec czego opuszczone gospodarstwa szybko pustoszeją i zanikają. Pustych miejsc po zburzonych
domach jest w Niedamirowie dużo a najwyżej położoną zagrodę czekał
podobny los. Beata Justa i Grzegorz Potoczak po powrocie ze studiów
w Hamburgu rozglądali się za miejscem, gdzie by mogli zacząć nowe
życie i spotykać się z przyjaciółmi z Niemiec, z Czech i z Polski. Rozpadający się dom w Niedamirowie wraz z gruntem sięgającym aż po granice
państwa ich zauroczył. Przy rekonstrukcji domu i całego otoczenia kładli
nacisk na wykorzystanie tradycyjnych rzemiosł, naturalnych materiałów
oraz swych plastycznych zdolności. Kto widział nową drewnianą konstrukcję domu wypełnioną niewypalonymi cegłami, gliniane tynki z naturalnymi
barwnikami pełne najróżniejszych motywów, kamienną stajnię przekształconą w salon, trawnik na dachu oraz szereg innych pomysłowych drobiazgów musi poddać się urokowi miejsca. Przez większą część roku Parada
służy jako baza dla różnych kursów plastycznych i kół zainteresowań,
ale od czasu do czasu organizowany bywa tu jakiś festiwal czy wielkie
spotkanie przyjaciół a w takich przypadkach to zawsze jest naprawdę parada. Nic więc dziwnego, że to czeskie powiedzonko dało nazwę całemu
obiektowi.
Pensjonat Zielony Młyn
W centrum narciarskim w dolinie Prkenný Důl znajdzie turysta miejsca
noclegowe z możliwością wyżywienia na wysokim poziomie w nowoczesnym pensjonacie Zielony Młyn (Zelený Mlýn). Wszystkie z 17 pokoi z 46
miejscami mają własne sanitariaty i TV satelitarną. W pensjonacie jest
restauracja z bardzo dobrą kuchnią oferującą klasyczne dania czeskie
podobnie jak dania kuchni międzynarodowej. Dla gości pensjonatu jest
do dyspozycji jadalnia i przechowywalnia nart. Restauracja jest czynna
dla gości w letnim sezonie codziennie od 12:00 do 22:00. Pensjonat
z restauracją jest znakomitym miejscem nie tylko do wypoczynku rodzin
z dziećmi, lecz również wiosną i latem dla grup szkolnych. Jest również
świetnym miejscem do zorganizowania wesela, szkoleń oraz innych akcji
jednorazowych. Parking jest przy obiekcie.
Pensjonatem Zielony Młyn oraz centrum narciarskim Prkenný Důl zarządza spółka Arrakis, Revoluční 264, Žacléř, 542 01; tel., fax: 00420 499 776
555, 499 776 149; e-mail: arrakis@tiscali.cz; http://www.zacler.cz/arrakis.
Znajomość języka niemieckiego i polskiego.
Muzeum Miejskie Žacléř jest czynne codziennie oprócz poniedziaków
i wtorków od 10:00 do 16:00; tel.: 00420 499 876 660, fax: 499 878 512;
e-mail: muzeum.zacler@seznam.cz; http://www.zacler.cz

Žacléř, zamek z pierwotnym dachem barokowym (1908)

PEC POD SNĚŽKOU
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FORTYFIKACJE GRANICZNE

Zupełnie wykończony bunkier „řopík“ przy kapliczce w dolinie Obří důl na niemieckiej
propagandowej pocztówce wydanej przy aneksji Sudetów w 1938 roku.

Do września 1938 roku udało się dokończyć tylko jedną piątą
z planowanych fortyfikacji w górskiej części Karkonoszy. Granica ani tutaj nie była wystarczająco ufortyfikowana - z ogółem
390 zaprojektowanych obiektów lekkich umocnień udało się do
aneksji pogranicza przez faszystowskie Niemcy w dniu 8 października 1938 r. wybetonować w najbardziej zagrożonych miejscach Karkonoszy tylko 85 bunkrów. Oprócz sześciu obiektów
prostszego
wzoru
(według roku 1936) wszystkie pozostałe są
Pec
pod 36
Sněžkou
typem 37, któremu nadano potoczną nazwę utworzoną od nazwy skrótu organu nadzorującego prace fortyfikacyjne - „řopíky“
(Ředitelství opevňovacích prací - Dyrekcja prac fortyfikacyjnych).
W kierunku ku wrogowi mają ścianę czołową o grubości aż
120 cm bez otworu strzelniczego wzmocnioną kamiennym
usypiskiem. Ponieważ się wzajemnie kryły bocznym ogniem
krzyżowym z karabinów maszynowych, ich otwory strzelnicze
mierzą pozornie nielogicznie na boki. Ich silne płaskie dachy
o grubości aż 80 cm pokrywała darń a po obwodzie dachu zostały stalowe haki do zawieszania sieci maskujących. Gładkie w
odróżnieniu od starszego typu 36 i zaokrąglone ściany betonowe
pokrywał często kamuflarz malowany np. imituący las świerkowy.
W stalowej rurze na dachu był peryskop lustrzany do śledzenia
strzeżonego terenu. Karabiny maszynowe umocowane w dwóch

Podczas wypraw po Karkonoszach napotkacie nawet w ich najwyższych partiach fragmenty linii obronnej Republiki Czechosłowackiej z lat 1936 - 1938. Pomimo upływu 65 lat przypominają stale żywe wydarzenia z najcięższego okresu współczesnej
historii państwa. Betonowe bunkry są pomnikami niezłomnej
woli Czechosłowaków bronić się - tuż przed największą wojną
- przed przemocą fanatyków, ale jednocześnie są symbolem
zdrady lub słabości ówczesnych rządów aliantów. Zarazem historia umocnień w jakiś sposób dotyczy również powikłań późniejszego wysiedlenia czeskich Niemców, którzy w roku 1938
wystąpili przeciwko krajowi, który był dla nich przez wiele stuleci
dobrą ojczyzną. W ten sposób przyczynili się do widocznego
do dnia dzisiejszego wykorzenienia całych Sudetów. Łatwo
przywykliśmy postrzegać umocnienia jako naturalny element
krajobrazu górskiego, ale goryczy jesieni 1938 roku tak łatwo
żadna ze stron ówczesnego konfliktu nie zapomni. Bunkry były
wybudowane tak solidnie, że nawet w najgorszych warunkach
klimatycznych w Europie środkowej niszczeją bardzo powoli.
Będziemy z nimi i z tym, co przypominają jeszcze żyć długo.

otworach strzelniczych na lawetach miały nastawione unieruchamianie karabinów w pozycjach do nocnego strzelania do
wcześniej wybranych miejsc. Trzeci mniejszy otwór strzelniczy
mierzył do tyłu i zapewniał obronę wejścia do bunkru. Pomiędzy
sąsiednimi bunkrami nierzadko biegły okopy a niekiedy i dokończone zasieki przeciwko piechocie oraz przeciwko czołgom.
Załogę jednego bunkru tworzyło w optymalnym stanie siedmiu
żołnierzy. Większe, ciężkie twierdze powstawały przy głównych szosach w siodłach na Wschód i Zachód od Karkonoszy.
Jeszcze w górach leży kompleks umocnień Stachelberg koło
Żaclerza (patrz str. 7). Wszystkie bunkry karkonoskich lekkich
umocnień znajdziecie w jednej linii między Żaclerzem a Harrachovem, konkretnie na Rýchorach, w Lyseczynach Dolnych, na
grzbiecie Dlouhý hřeben, koło rzeki Mała Upa i w dolinach Latovo
údolí i Obří důl, na górach Studniční i Luční, przy zbiegu Łaby
i Białej Łaby w miejscowości Špindlerův Mlýn, a najgęściej są
rozmieszczone koło Kotła i Zlatego návrší, nad rzeką Izerą oraz
w Harrachowie w miejscu zwanym Rýžoviště. W lasach fortyfikacje stopniowo spłynęły z terenem a wykarczowane korytarze
jako linie strzału pomiędzy poszczególnymi bunkrami zarosły. Za
to na łąkach typu alpejskiego w najwyższych partiach Karkonoszy zostaną rzucającymi się w oczy intruzami chyba na zawsze.
Zabezpieczenie granicy z Niemacami w miejscowości
Pec pod Śnieżką spoczywało w zablokowaniu trzech
możliwych przejść, którędy mogły przyjść woska lądowe.
Nigdzie nie zostało zupełnie dokończone. Na najmniej
zabezpieczonym odcinku między górą Pěnkavčí vrch
a Różową Górą udało się do mobilizacji wszystkich rezerw 23 września 1938 r. tylko wykarczować kosodrzewinę a w niskim lesie górskim wyciąć korytarze strzeleckie
oraz wykopać punkty ogniowe dla karabinów maszynowych. Krzyżujące się linie są jesczze dobrze widoczne
z kolejki linowej przy drugim słupie odcinka Różowa Góra
Śnieżka. Trudny dostęp na Śnieżkę ze strony niemieckiej
uniemożliwiał wrogowi wykorzystać ciężką broń i dlatego
z dokładniejszego fortyfikowania tego miejsca zrezygnowano. Większy nacisk nieprzyjaciela oczekiwała Armia
Opuszczona w pośpiechu budowa bunkru na górze Luční hora w październiku 1938 r.
Czechosłowacka w wąskiej dolinie Obří důl. Teren wokół
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kapliczki zabezpieczały trzy wzajemnie się kryjące bunkry „řopíky“. Najlepiej chroniony odcinek w okolicy miejscowości Pec
pod Śnieżką uzupełniało 500 metrów przeszkód przeciwpiechotnych. Dwa bunkry już dawno zarósł nowy las. Od kapliczki
widoczny jest jeszcze częściowo tylko ten trzeci na lewym brzegu
rzeczki Upy w pobliżu schroniska Bouda pod Śnieżką. Ten został
cały wybetonowany naraz 17 lipca 1938 r. - ponieważ jedynie
jednolity beton bez przerwy technologicznej dawał gwarancję
doskonałej wytrzymałości. Problematyczne było zabezpieczenie
drogi z Białej Łąki (Bílá louka) po przetęcz Luční sedlo. W zasięgu wzroku od schroniska Luční bouda, które wówczas stało bezpośrednio na granicy państwa miały powstać dwie linie lekkich
bunkrów uzupełnione dwoma fortecami nazywanymi schronami
zamykającymi. Jeden zaczęto budować blisko byłego schroniska
Rennerova boda a drugi w pobliżu Luční boudy w kierunku szczytu Studniční hora. Oba znane schroniska w czasie mobilizacji
spłonęły, ponoć pomogli temu żołnierze czechosłowaccy. Odnowione zostało później ze środków Protektoratu Czech i Moraw tylko jedno - Luční bouda. Pod oba dwupiętrowe schrony z działem
przeciwpancernym i czterema karabinami maszynowymi zdążyły
prywatne firmy wykopać jedynie głębokie, widoczne do dnia
dzisiejszego fundamenty. Wokół przełęczy Luční sedlo prawie
dokończyły tylko górną linię lekkich fortyfikacji tworzoną przez
pięć „řopików“. Praska firma inż. Kříža już 7 października 1937
roku otrzymała zamówienie na 17 obiektów lekkich umocnień na
Białej Łące, ale z powodu jej nieporadności zdążono wybetonować zaledwie pięć ze wspomnianych 17 bunkrów. Była najgorszą
firmą prac fortyfikacyjnych w Karkonoszach a oficerowie armii jej
tempo pracy nazywali sabotażem. A przy tym dostawy materiału
do budowy bunkrów armia zabezpieczała aż na miejsce pracy już
od września 1937 r. wojskową kolejką linową. Trasa polowej kolejki linowej wiodła od kapliczki w Pecy do doliny Obří důl, gdzie na
łące przy dzisiejszej chałupie Sokoła stacja kątowa zmieniała jej
kierunek przez dolinę Modrý důl na zbocze góry Studnicznej. Jej
koniec i magazyn materiału był aż na górze Luční hora na wysokości 1500 m. Tutejsze bunkry są najwyżej i w najtrudniejszych
warunkach klimatycznych położonymi obiektami wojskowymi
w Europie środkowej. Wręcz trudno sobie tutaj wyobrazić służbę
na przykład podczas burzy śnieżnej.
Pod koniec września bunkry i okopy obsadziła zmobilizowana
Armia Czechosłowacka, ale już po siedmiu dniach 30 września
1938 r. nadszedł rozkaz wymuszony przez mocarstwa w Monachium o wycofaniu się wgłąb kraju i przekazanie całego pasma
umocnień Niemcom. Tego samego dnia robotnicy wybetonowali
ostatní bunkier karkonoski przy szosie do Małej Upy. W czasie
wojny miała armia niemiecka w nowym schronisku Luční bouda ośrodek szkoleniowy. Na zboczu góry Studniční żołnierze
ćwiczyli się w zdobywaniu tutejszego bunkra. Pomimo długotrwałego ostrzeliwania i rozkruszony beton na wierzchu bunkier
jest stale nieuszkodzony i nadający się do użytku. Był to jedyny
obiekt umocnień w miejscowości Pec pod Śnieżką, który dostał
się pod ostrzał nieprzyjaciela jakkolwiek w zupełnie innych okolicznościach. Więcej szczegółów znajdziecie w książce Radana
Laška „Umocnienia w Karkonoszach“, którą znajdziecie razem
z książką wspomnień bezpośredniego uczestnika obrony odcinka Luční sedlo Franciszka Fary w Centrum Informacyjnym Veselý
výlet.

Wokół dwóch gór
Drogi leśne i chodniki w okolicy dwóch gór Czarnej
i Swietlej (Černá hora, Světlá hora) na południe od
miejscowości Pec pod Śnieżką to jedne z najlepszych terenów do biegania na nartach. Latem natomiast trasy te są wręcz
idealnymi trasami dla zwolenników turystyki rowerowej. Główna trasa
okrężna wiedzie wokół potężnej Czarnej góry i gęsto zalesionej jej sąsiadki. Tylko początkowy podjazd do góry z miejscowości Pec pod Śnieżką lub
z Wielkiej Upy na Lučiny wymaga dobrej kondycji fizycznej, bowiem później jest to już tylko przyjemna przejażdżka po warstwicach. Na przełęczy
za schroniskiem Kolinska bouda skręcimy w prawo i po szlaku niebieskim
pojedziemy zboczem Czarnej góry do schroniska Zrcadlové boudy. Na
pewno będzie dla was zaskoczeniem strome zbocze góry i widok doliny
Železný důl pod Waszymi nogami. Trasa ta pokrywa się z pierwszą karkonoską rowerową trasą naukową, wzdłuż której rozmieszczono tablice
informacyjne. Dalej dojedziemy do drogi górskiej, po której dostaniemy
się ku kolejnemu znanemu miejscu na Czarnej górze a mianowicie do
schroniska Zinneckerovy boudy. Za następnym zakrętem skręcimy
w prawo na chodnik służący do zwożenia drzewa pod Czarną pasieką
skąd zjedziemy w prawo do schroniska Wielkie Pardubickie Boudy. Droga
T (Tweg) prowadzi nad głęboką doliną Těsný důl aż do Modrych Kamieni.
Niemalże po równinie dojedziemy do dwóch byłych gajówek Krausovych
bud. Od tej chwili po skręceniu w lewo zaczniemy wjeżdżać leśną drogą
na Swietlą górę. Po stu metrach nie pojedziemy w prawo po szlaku, lecz
kamienną trasą rowerową. Nasza dzisiejsza trasa prowadzi w lewo po
drodze z mniejszym nachyleniem. Na następnym skrzyżowaniu skręcimy w prawo na długą drogę biegnącą po warstwicy. Z góry roztacza się
piękny widok na przedgórze Karkonoszy oraz na przeciwległy grzebień
Rýchor. Z najwyższego punktu zjeżdżamy po głównej drodze do farmy
górskiej Sosna na Valšovkach a stąd znowu pod górę przez Thammovy
boudy do Pěticestí (Rozdroża pięciu dróg) gdzie skręcimy w prawo pod
Czarnogórskie Torfowisko. I znowu po dłuższej, ale łagodnej drodze pod
górę dojedziemy do strumienia Javoří potok do miejsca , które nazywamy
„Václavák“, czyli Plac Wacława. Stąd zjeżdżamy do schroniska Kolinská
bouda i przez Lučiny wrócimy do punktu wyjścia Pec pod Śnieżką. Trasa
nam zabierze pół dnia a poradzą z nią sobie i starsze dzieci. W miasteczku
górskim można wypożyczyć rowery w hotelu Horyzont (tel. 499 861 111)
a w Wielkiej Upie w wypożyczalni Aron (603 259 787 i 603 479 882).

OSTRZEGAMY PRZED „ZEROWYMI KANTORAMI“
Głównie turyści zagraniczni mogą sobie zepsuć nastrój wymieniając
waluty na korony czeskie. Już od wielu lat niektóre kantory należące
do dużych firm z udziałem zagranicznego kapitału, stosują kłamliwą reklamę. Działają w głównych ośrodkach Karkonoszy, jedna z nich nawet
w miejscowości Pec pod Śnieżką, ale przede wszystkim w Pradze,
nawet wprost na drugim dziedzińcu Zamku Praskiego. Nazywamy je
„zerowymi kantorami“, albowiem wielkie napisy 0% COMMISION i wysokie wartości kursowe wabią ku wygodnej wymianie. Ale rzeczywistość
jest zgoła odmienna. Pod nagłówkiem zerowej opłaty i wygodnego kursu
skrywają się bardzo niewygodne dla gościa warunki sprzedaży walut.
Najczęściej nikt nie zauważy na wspomnianych tablicach reklamowych
małego dodatku WE SELL, tzn. my kantor sprzedajemy. Jednakże wasze waluty należą do rubryki WE BUY - my kantor kupujemy. A właśnie
ta transakcja bywa najczęstszą w podobnych ośrodkach turystycznych
a w jej przypadku kursy są dużo niższe a opłaty znacznie wyższe. Przy
najczęstszej operacji wymiany
50 EUR „zerowe kantory“ z już i tak nisRůžohorky
kiego kursu ściągną jeszcze kolejnych 10%, czyli z każdego eura aż
przeszło 3 korony. Każdy punkt wymiany pracuje dla pewnego zysku
z wymienianej sumy , ale nie płaćmy za usługi więcej niż jest to niezbędne. Dla Waszej orientacji nie wystarczy rzucić okiem na aktualne kursy.
Najprostszą metodą obrony jest żądanie odpowiedzi na pytanie, ile
w rzeczywistości dostanę koron za określoną sumę walut po odliczeniu
opłat. Nierzadko już po niechęci z jaką pracownicy „zerowych kantorów“
odpowiadają na tego typu pytania zainteresowany pozna, że lepiej jest
udać się do innego punktu wymiany.
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LETNI TYDZIEŃ POD ŚNIEŻKĄ
Przedstawiame Wam kilka propozycji na aktywny wypoczynek w miejscowości Pec pod Śnieżką. Jeżeli lubicie chodzić po górach, chętnie
poznajecie nowe miejsca i chcecie się czegoś dowiedzieć, przyjmijcie nasze zaproszenie do ciekawych miejsc. Jesteśmy przekonani, że
i dla Was spacery te będą głębokim przeżyciem, które sprawi Wam wiele radości z przyjemnie spędzonego dnia.
1 dzień Każdy pobyt ma swój pierwszy dzień i ostatni wypełniony podróżą. Ale jeżeli zdążycie się zakwaterować do godz. czwartej, zdążycie jeszcze wybrać się na krótki uspokajający spacer. Pozwalamy sobie Wam polecić, byście zaczęli swój pobyt od odwiedzenia centrum
informacyjnego Veselý výlet na ulicy Hlavní. Z całą pewnością wybierzecie coś sobie spośród map, przewodników lub publikacji pełnych
inspirujących pomysłów, które Wam pomogą szczegółowo zaplanować sobie cały tydzień. Zaledwie 500 m dzieli nasz dom drewniany od
ujścia doliny Zelený důl. Być może będzie to dla Was niemałym zaskoczeniem, że tak blisko można znaleźć tak piękną i spokojną przyrodę.
Przechadzkę wzdłuż brzegów Zielonego Potoku do stojącego na odludziu schroniska Jelenie Łąki (Jelení louky) urozmaica kilka miejsc
odpoczynkowych, przy których znajdują się czterojęzyczne tablice informacyjne informujące o historii, ludziach i przyrodzie. W oryginalnym
schronisku górskim Jelenie Łąki można zjeść kolację albo tylko lody lub ugasić pragnienie. Droga powrotna po asfaltowej dróżce leśnej
zabierze Wam 40 minut.
2 dzień Wyprawę na najwyższy szczyt na północ od Alp raczej nie odkładajcie na później i skorzystajcie z pierwszego ładnego dnia.
By dostać się na Śnieżkę można skorzystać z wyciągu krzesełkowego lub z którejś z pieszych tras. Najciekawsza trasa biegnie dnem
a później zboczem doliny lodowcowej Obří důl. Na początku trasy warto zwiedzić Muzeum Ekologiczne Obří důl z nową ekspozycją. Od muzeum aż do kapliczki poświęconej ofiarom lawin ziemnych droga biegnie po warstwicy wznosząc się bardzo nieznacznie. Główne podejście
zaczyna się od miejsca, w którym kiedyś stała kuźnia górnicza.Być może już pod koniec tego sezonu speleolodzy skupieni wokół Radko
Táslera otworzą na próbę skansen Kuźnia udostępniając jednocześnie fragment podziemia Obrzego dolu, w którym kiedyś prowadzono
intensywną działalność górniczą. O warunkach zwiedzania kopalń rudy założonych w XVI wieku będziemy Was informowali za pośrednictwem centrum informacyjnego Veselý výlet. W roklinie Rudnego potoku znajduje się opuszczona stacja pomp wodnych, skąd w latach 1912
- 1957 czerpana była woda do schroniska czeskiego na Śnieżce. W polskim schronisku Slezský dům /Śląski dom/ można płacić również
koronami czeskimi. Ze szczytu Śnieżki nie można zapomnieć wysłać pocztówki ze specjalną pieczątką tutejszego punktu pocztowego, który ma już stuletnią tradycję. Zejście obok gospody Růžohorky otwartej codziennie od 9 do 22 godz. jest szybkie i łatwe, ale zanim ruszycie
dalej w dół po niebieskim szlaku wartro się zastanowić, czy rzeczywiście jest nam tak spieszno, bowiem znacznie ciekawszy i wygodniejszy
jest szlak żółty biegnący o nieco dalej doliną Šramla do Wielkiej Upy z odgałęzieniem do punktu wyjścia - Pec pod Śnieżką.
3 dzień Nawet nie najlepsza pogoda nie powinna nikogo odradzić od spaceru po otwartej w zeszlym roku trasie Vlčí jáma. Z centrum
miejscowości naprowadzą Was na ośmiokilometrową trasę wskazówki. Trasa przecina cztery główne narciarskie trasy zjazdowe centrum
narciarskiego a dalej biegnie roklinami i lasem do cyrku lodowcowego Vlčí jáma. Na trasie rozmieszczone są miejsca do wypoczynku
z pięknymi widokami górskimi i panoramą miejscowości Pec pod Śnieżką oraz czterojęzyczne tablice informacyjne o historii poszczególnych miejsc. Na Vysokim Svahu można obejrzeć rekonstruowaną bardzo zniszczoną kapliczkę.
4 dzień Jeżeli nie zostawiliście paszportyów domu wyprawcie się samochodem na wycieczkę na polską stronę Karkonoszy. Podróż
do Karpacza przez stale otwarte przejście graniczne Pomezní Boudy - Przełęcz Okraj trwa tylko godzinę. Po drodze warto się zatrzymać
w Małej Upie w nowym centrum informacyjnym z ekspozycją prezentującą historię regionu. Warte zwiedzenia jest również stare miasto
górnicze Kowary z kościołem parafialnym Najświętszej Panny Marii z bogato malowanym sufitem i barokowym ołtarzem. W Karpaczu
Górnym najlepiej zostawić samochód na najwyżej położonym parkingu nieopodal kościoła Wikingów Wang z XII wieku, który został
w roku 1841 przewieziony do Karkonoszy z wioski norweskiej Vang. Nazwa ta przyjęła się również dla samego protestanckiego kościoła. Po
zwiedzeniu drewnianego kościoła można kontynuować spacer po niebieskim szlaku ku polodowcowemu jeziorku Mały Staw z oryginalnym
schroniskiem górskim Samotnia. W nim i o kawałeczek wyżej w schronisku Strzecha Akademicka (Hamplova bouda) mają dobrą kuchnię.
Na grzbiecie góry na Drodze Przyjaźni należy skręcić w prawo by dojść nad jezioro Wielki Staw, obok którego schodzi się szlakiem zielonym z powrotem do Karpacza. Jeszcze zostanie Wam dosyć czasu, by zwiedzić największy ośrodek wypoczynkowy po polskiej stronie
Karkonoszy liczący pięć tysięcy stałych mieszkańców i dysponujący dziesięcioma tysiącami miejsc noclegowych dla turystów.
5 dzień Wycieczkę do lasów na zboczu Světlej Hory najlepiej rozpocząć w najniższym punkcie miasta Pec pod Śnieżką przed karczmą
Na křižovatce (Na skrzyżowaniu). Ale wcześniej jeszcze w miejscowym centrum informacyjnym Veselý výlet lub w jego filii w Temnym
Dole należy sobie wypożyczyć klucze od zameczku (patrz str. 3). Od przystanku autobusowego Na křižovatce schodzimy z prądem rzeki
Upy ku miejscu małej bitwy między Prusakami i Austriakami , która miała miejsce w 1778 r. Tutaj przy odgałęzieniu do zameczku leśnego
Aichelburg wejdziecie na trasę spacerową Aichelburg , po której po kamiennych schodach dostaniecie się skalną ostrogę Bertholda, na
której odnowiono zameczek leśny z 1863 roku. Po zwiedzeniu sieni zamkowej z popiersiem szlachcica Aichelburga idzie się trasą biegnącą
dalej obok Wielkich Tippeltowych bud na Valšovki ze znaną górską farmą mleczną Sosna (w poniedziałki jest farma zamknięta) - ulubionym
celem spacerów. Do miasteczka Pec pod Śnieżką wrócić można kontynuując spacer do Wielkiej Upy po trasie, którą przyszliśmy lub zejść
doliną Javoří důl.
6 dzień Od Zielonego Potoku po wąskiej ścieżce, po której biegnie szlak zielony można się wspiąć przez Kamor na Hnědý Vrch i dalej
aż na enklawę łąkową Severka. Stąd trasa biegnie zboczem góry Liščí hora aż na jej grzbiet po zrekonstruowanym chodniku o długości
trzech kilometrów. Najładniejszym miejscem na trasie jest prastary las świerkowy w kotle Liščí jama. Od Bufetu na Rozcestí idzie się dalej
szlakiem czerwonym w lewo na szczyt Lisiej Góry. Parę metrów za szczytem (1362 mnpm) roztacza się piękny widok na całą dolinę pod
Śnieżką. Dobre jedzenie serwują w schronisku Lyžařská bouda. Od niej idzie się po grzbiecie między miejscowością Pec pod Śnieżką
a Černym Dolem na Lučiny. Od schroniska Pražská bouda schodzi się żółtym szlakiem przez dolinę Javoří důl z powrotem do punktu
wyjścia, którym było miasteczko Pec pod Śnieżką.
7 dzień Prawdopodobnie zostanie Wam już tylko trochę czasu, by jedynie przespacerować się po górskim miasteczku i kupić parę
pamiątek i prezentów. Po drodze do domu warto zatrzymać się w Trutnovie i przespacerować się po trasie bitwy prusko-austriackiej z 27
czerwca 1866 r. biegnącej w bezpośredniej bliskości centrum malowniczego miasta. W każdą sobotę w letnich miesiącach jest dostępny od
godz. 13 do 17 pomnik Gablenza a w niedziele już od godz. 10. Pomnik służy jednocześnie jako wieża widokowa. Na wzgórzu na przeciwko
znajduje się odnowiona Janska kaplica. Członkowie Klubu Historii Wojskowości prezentują historyczną broń i mundury a od czasu do czasu
strzelają z repliki starej armaty.

POLECAMY
DOBRE USŁUGI
Pensjonat Nikola
W samym centrum miejscowości Pec pod Śnieżką przy głównej drodze prowadzącej do centrum narciarskiego znajduje się nowy pensjonat rodzinny Nikola. Pensjonat dysponuje 12 dwuosobowymi pokojami
oraz apartamentem. Wszystkie pokoje gościnne posiadają własne urządzenia sanitarne, telewizor, lodówkę i mały sejf. Stylowa jadalnia z barem zachęca do przyjemnego spędzenia czasu i skosztowania
typowo czeskiej kuchni i codziennie świeżo upieczonych ciast. Noclegi można zamówić razem z pełnym
lub częściowym wyżywieniem. W zimie można założyć narty tuż na progu i zdjąć je dopiero po powrocie
po całym dniu spędzonym na najlepszych trasach zjazdowych. W pobliżu pensjonatu mieszczą się wypożyczalnie sprzętu narciarskiego. A po nartach lub po dłuższym spacerze górskim przyjemnie oświeży
i zagrzeje sauna lub solarium. Pensjonat ma własny parking czynny przez cały rok.
Pensjonat Nikola, Pec pod Sněžkou, Kod Poczt. 542 21, właścicielka: Alena Novotná, tel. 00420 499 736
151, fax: 499 736 251, e-mail: nikola-pec@volny.cz, www.nikolapec.cz, znajomość języka niemieckiego.

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

Hotel Krokus ***
Hotel Krokus w centrum miejscowości Pec pod Śnieżką oferuje noclegi ze śniadaniem lub ze śniadaniem i
kolacją w 17 pokojach dwuosobowych z prysznicem i WC. Niektóre można zmienić w trzyosobowe. Jeden
pokój na parterze jest bezbarierowy. Śniadania i kolacje są podawane gościom w jadalni, która w południe
i wieczorem jest również dostępna dla gości z zewnątrz. Wiosną i latem przy kawiarni czynny jest taras.
Oferta obejmuje również przysmaki z rożna. Hotel ma własny parking - opłata za parking jest wkalkulowana w cenie pokoju. Zarezerwować pokój można pocztą elektroniczną lub telefonicznie w recepcji hotelu
codziennie od 9.00 do 22.00. Restauracja czynna w lecie od 11.00 do 21.00. W obiekcie jest bankomat.
W recepcji goście mogą się zapoznać z ofertą programową oraz z informacjami o ciekawych celach
potencjalnych spacerów po okolicy. W zimie dojazd od hotelu do centrum narciarskiego zabezpieczają
skibusy. Przystanek znajduje się w odległości 150 m od hotelu. Można również wyjechać wyciągiem
dojazdowym. Z powrotem na nartach można dojechać niemalże na sam próg hotelu.
Hotel Krokus ***, poczta Pec pod Sněžkou, nr 189, Kod Poczt. 542 21, właściciel: inż. Miroslav Kopecký,
tel. 00420 499 896 961, fax: 499 896 962, e-mail: hotel.krokus@iol.cz. Znajomość języka niemieckiego
i angielskiego.

Schronisko górskie Smetánka
Zaledwie 200 m nad dolną stacją wyciągu narciarskiego Bramberk - Hnědý Vrch, wprost na najdłuższej
trasie zjazdowej w mieście Pec znajduje się górskie schronisko Smetánka. W zimie jest doskonałym
punktem wypadowym dla narciarzy, w lecie dla pieszych turystów spacerujących po okolicznych lasach
i wyruszających na całodzienne wyprawy górskie. Tędy również prowadzi trasa spacerowa Vlčí jáma.
Część pierwotnego budynku drewnianego budowanego na zrąb zachowana została na parterze, co
widoczne jest w jadalni. Oferuje 60 miejsc noclegowych w zimie z pełnym a w lecie z częściowym wyżywieniem. Zmieszczą się tutaj i większe grupy szkolne. Podstawą sławy schroniska jest dobra kuchnia
czeska z dużymi porcjami i znakomitymi ciasteczkami. Połowa pokoi ma własną łazienkę z prysznicem
i toaletą, pozostałe umywalkę z ciepłą wodą a sanitariaty na korytarzu. Bar zaprasza do sali dla palących
lub do sali dla niepalących. Podaje się tu piwo Gambrinus. Do dyspozycji jest duża sala gier ze stołową
piłką nożną, bilardem, strzałkami i ping pongiem. Ciekawostką schroniska jest ogrzewanie obiektu i wody
użytkowej czystą pod względem ekologicznym pompą cieplną.
Schronisko Smetánka, Pec pod Śnieżką nr 45, kod poczt. 542 21, właściciele Ilona i inż. Luboš
Brahovi, tel.: 00420 499 736 202, fax: 491 424 850; znajomość języka niemieckiego i angielskiego.
www.mujweb.cz/cestovani/chatasmetanka
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KOZÍ HŘBETY

Dominującym elementem panoramy miasta Špindlerův Mlýn jest grzbiet
górski o długości trzech kilometrów. Częściowo skalisty grzebień płytkim
siodłem połączny z potężnym masywem Luční hory na przeciwnym końcu
przechodzi w Żelazną Górę z czterema głębokimi żlebami. Wymieniony
krajobraz górski jest najbardziej charakterystyczną panoramą miasta. Co
najmniej od XVII w. skalisty grzebień nazywał się Ziegenrücken, czyli Kozi
hřbety (Kozie Grzbiety) Trudno dzisiaj powiedzieć, co skłoniło pierwszych
osadników do nadania górze takiej nazwy: czy jej kształt im rzeczywiście
przypominał drugie najczęściej hodowane zwierzę domowe Karkonoszy, czy
też źródeł nazwy należy się doszukiwać w fakcie, że strome zbocza grzebienia były wykorzystywane do wypasu kóz. Stare fotografie dokumentują
jeszcze przed stu laty regularne zagospodarowanie zboczy. Nazwa ta jest
jednak równie ciekawa z punktu widzenia onomastyki geograficznej. Z uwagi
na ostry skalny profil właściwie tylko ten masyw górski jako jedyny w całych
Karkonoszach zasługiwałby na nazwę Kozie grzebienie. Pozostałe łagodne
kontury gór karkonoskich poprawnie miałyby się nazywać grzbiety, ale przyjęło się je nazywać grzebieniami. Uzus wymusił sobie nazwosłowie odwrotne
niż nakazywałaby terminologia fachowa. Ale dla turystów te niuanse nie
mają znaczenia, bowiem na zbocza Kozich grzbietów udają się, by podziwiać piękno przyrody, wspaniałe widoki i poznawać historię paru ciekawych
miejsc. Albowiem to wszystko znaleźć można na jednej z najciekawszych tras
w okolicach Szpindlerowa Mlyna.
Kozie Grzbiety i cztery pokolenia rodziny Kohlów
Wszystkie trasy prowadzące przez Kozie Grzbiety w zimie są zamknięte.
Regularnie z ostrego grzebienia zsuwają się lawiny na obie strony - zakaz
jest więc absolutnie na miejscu. Ale jeżeli jesteście krewnymi rodziny Kohlów
to raczej tam nie chodźcie ani w lipcu. Kohlowie byli starym góralskim rodem,
który już od XVI w. brał udział w zakładaniu osady Święty Piotr - jak wówczas
nazywano całą miejscowość Szpindlerów Mlyn. Zamieszkiwali w kilku chałupach pod Kozimi Grzbietami i pomimo tego, że góry dobrze znali w ciągu stu
lat przeżyli niezwykłą serię tragedii. Wszystko zaczęło się w listopadzie 1773
r., kiedy to gajowy Phillipe Kohl wracał z łowu do domu do Świętego Piotra
razem z leśnikiem z Sedmidoli i naganiaczem Christophem Buchbergerem.
W pobliżu Hrazenego Potoku wszystkich trzech zmiotła lawina w kierunku
doliny Długi Dół. Buchberger prowadził psa na długiej smyczy. Lawina psa nie
zasypała a ten odkopał swemu panu głowę i tak go uratował. Phillipa Kohla
i leśnika znaleziono martwych pod siedmiometrową warstwą śniegu. Zaledwie
o kilkaset metrów bliżej ku Świętemu Piotrowi zginął pod lawiną w zimie 1837
r. syn Phillipa Ignaz Kohl. Masa śniegu, która zsunęła się ze środkowej części
grzebienia zasypała go przy Sacherbergu, czyli w miejscu, które dzisiaj nazywamy Żleb Głuszcza. Ignaz był tam z synem, ale tego lawina odrzuciła poza
główny prąd i dzięki temu przeżył. Ale ani jego pokolenia nie ominęła śmierć.
Dziewiętnaście lat później 30 listopada 1856 r. wracał z Karpacza przez góry
drugi syn Ignaza Wenzel Kohl. By zejść od schroniska Luczni Bouda wybrał
drogę wzdłuż Białej Łaby, gdzie zasypała go lawina z Kozich Grzbietów i to
tak głęboko, że jego ciało znaleziono dopiero na wiosnę. Chociaż brzmi to
niewiarygodnie,po upływie kolejnych dziewiętnastu lat zginął w lawinie na
Kozich Grzbietach 29 listopada Eduard Kohl. I on wracał ze Śląska obok
Luczni boudy. Z uwagi na pamięć ojca nie szedł drogą wzdłuż Bialej Łaby,
ale po zboczach Kozich Grzbietó do Swiętego Piotra. Lawina go ściągnęła do
żlebu Hrazenego Potoku. Zginął na tym samym miejscu jako jego pradziadek
Phillipe Kohl przed sto dwa latami. Jego ciało odnaleziono dopiero w czerwcu
następnego roku. Rodzinne nieszczęście Kohlów jest tym bardziej tajemnicze,
że co najmniej trzy wydarzenia odegrały się w listopadzie, kiedy zima w Karkonoszach dopiero się zaczyna a lawiny zsuwają się tylko wyjątkowo. Ponoć
o tej porze roku nalepiej się przemycało, co wykorzystywali miejscowi góralie,
by podreperować domowe budżety.
Według wpisu kronikarza osady Pec pod Śnieżką Josefa Šourka.
Wokół Kozich Grzbietów
Strome zbocza Kozich Grzbietów opadają na północnej
stronie do siedmiu dolin z kaskadami rzeczki Biała Łaba
a na stronie południowej do doliny Długi Dół ze starą
osadą górniczą Svatý Petr. Trasa doliną Białej Łaby powoli wznosząca się ku
schronisku Luční bouda jest łatwiejsza; trasy Bucharova i Judeichova cesta

na zboczach Kozich Grzebietów są dogodniejsze na powrót. Wzdłuż Białej
Łaby prowadzi również najłatwiejsza letnia trasa na Śnieżkę z miejscowości
Špindlerův Mlýn. Różnica wysokości wynosi 670 m - na szczyt najwyższej
góry 850 m. Całe koło bez nadmiernego wysiłku można pokonać w ciągu
6 godzin - ze wspinaczką na szczyt Śnieżki zabierze to o dwie i pół godziny
więcej. Spacer zaczynamy od spływu Łaby i Białej Łaby w punkcie zwanym
U dívčí lávky. Niebieski szlak Weberova cesta początkowo tylko nieznacznie
wznosi się wzdłuż Białej Łaby tworzącej na twardym granitowym podłożu
liczne drobne wodospady, gładkie i płaskie powierzchnie oraz głębokie tonie.
Mijamy kilka miejsc, w których w najcieplejszych letnich dnaich można się
oświeżyć lodowatą wodą. Po niecałych dwóch i pół kilometra czeka na turystów miejsce odpoczynku z kącikiem dla dzieci, gdzie mogą wybić nadmiar
energii poznawając jednocześnie przyrodę. O kilometr wyżej inna niespodzianka czeka głównie na turystów poszukujących zabytków techniki.
Schronisko U Bílého Labe i kaskady Čertovy strouhy
Po strasznej powodzi w roku 1897 c.k. austriaccy urzędnicy podjęli decyzję
o regulacji górskich rzek i potoków, aby nie zagrażały życiu ludzi w dolinach.
W 1901 r. przyszła kolej również na Białą Łabę i jej dopływy. Na potoku górskim Čertova strouha / Czarcia Struga/ powstał najpiękniejszy system stopni
wodnych w Karkonoszach. Na potoku z doskonale opracowanych granitowych bloków wybudowano 43 stopnie i kaskady, dno potoku wybrukowano
a brzegi wzmocniono cembrowaniem. Wzdłuż niezwykłego dzieła techniki
prowadzi od 1997 roku trasa naukowa kończąca się przy kuźni, w której kamieniarzom ostrzono i naprawiano narzędzia. U spływu Białej Łaby i Czarciej
Strugi dla potrzeb budowy powstała na początku XX wieku zwykła drewniana
chata, służąca do przechowywania materiału, narzędzi jak również jako dom
nioclegowy kamieniarzy z Tyrolii i innych zakątków monarchii. Po skończeniu
budowy szopę zyskał Wenzel Hollmann, który ją przebudował w bufet o dumnej nazwie Restauration Wiesswassergrundbaude; później nazwę zmieniono
na Bouda u Bílého Labe. Romantyczną doliną chodziło na Śnieżkę mnóstwo
turystów dlatego mógł Wenzel Hollmann około 1930 r. wybudować nowe
schronisko, które służy do dnia dzisiejszego. Przed trzydziestoma laty było
zrekonstruowane. W górnej części naszej trasy jest jedyną otwartą restauracją, w której w sezonie letnim codziennie od godz. 10:00 do 22:00 można
wewnątrz lub na tarasie się posilić. Weberovą cestę na jej górnym odcinku
przy współpracy z Austriackim Towarzystwem Karkonoskim kazała w latach
1889 - 1891 wybudować właścicielka majątku vrchlabskiego hrabina Aloisia
Czernin-Morzinová. Nazwano ją po dziekanie Wenzelu Weberovi z Vrchlabi,
który był wówczas prezesem Towarzystwa Karkonoskiego. Również w górnej
części doliny Białej Łaby zobaczymy w paru miejscach zabytki świadczące
o dobrej pracy kamieniarzy z Tyrolii. Jeszcze przed wejściem na Białą Łąkę
przetniemy parę lawinowych tras z Kozich Grzebietów, z uwagi na które trasa
jest przez całą zimę zamknięta. Końcówka podejścia z rwącym potokiem

górskim - Srebrná bystřina i łąką - Čertova louka na przeciwnym zboczu
należy do najbardziej dzikich odcinków całej trasy. Przy schronisku Luční
bouda z wyraźnie ograniczoną działalnością możemy się zdecydować czy
przez Upskie torfowisko /Úpské rašeliniště/ dojdziemy na Śnieżkę czy też
szlakiem czerwonym prowadzącym po Starej Bucharowej Drodze zejdziemy
z powrotem do Szpindlerova Mlyna.
Rennerova bouda
Jeszcze zanim dojdziemy z powrotem ku Kozim Grzbietom zatrzymamy się
w miejscu ze studnią, w którym stało kiedyś schronisko Rennerova bouda.
W 1797 r. wybudowali ją pomimo silnego sprzeciwu krewnych z Luční boudy
bracia Ignaz i Augustin Rennerowie ze Szpindlerova Mlyna jako schronienie
letnie dla czterdziestu sztuk bydła. Celowi temu służyła osiemdziesiąt lat
dopóki w roku 1880 obiektu nie przebudowano dostosowując go do potrzeb
stale częściej przechodzących turystów. Najpierw nowi właściciele Buchbergerowie ze Świętego Petra przerobili izbę na gospodę a na strychu urządzono miejsca noclegowe. W 1886 r. przybyła typowa weranda a później dalsze
i dalsze przebudowy zmieniły pierwotny obiekt nie do poznania. (patrz str.
27). I tak większość letnich gości była obsługiwana na zewnątrz na ławach
pod gołym niebem. Rennerovka już jako własność Bönschów spłonęła
podobnie jak i sąsiednia Luczni bouda podczas mobilizacji w październiku
1938 r. W czasie wojny wprawdzie odbudowano ją w stanie surowym, ale po
wojnie niedokończony obiekt żołnierze zburzyli a miejscu nadali dzisiejszy
wygląd. W najwyższym punkcie Kozich Grzbietów na wysokości 1422 m npm

Z Białej Łąki (Bílá louka) po dzisiejszej drodze Bucharova cesta na zboczu Kozich
Grzbietów górale znosili ususzone siano górskie do osady Svatý Petr. Ta dama na
drewnianej konstrukcji niesie co najmniej czterdziestokilogramowy ładunek.

znajduje się punkt widokowy z reliefem panoramy Karkonoszy środkowych
i zachodnich. Jeszcze przed czterdziestoma laty wiódł skalistym grzebieniem
szlak, ale ze względu na ochronę przyrody i bezpieczeństwo turystów został
zlikwidowany i bardzo szybko zarosła go kosodrzewina. My do Svatego Petra
zejdziemy po chodniku, który gwałtownie opada wzdłuż Hrazenego Potoku,
gdzie przypomnimy sobie smutny los górali z rodziny Kohlów. Potem jest to
obojętne czy wybierzemy trasę Bucharova cesta, czy Judeichova cesta - obie
nas zaprowadzą do centrum górskiego miasta Špindlerův Mlýn.
Więcej informacji do dyspozycji w Turystycznym Centrum Informacyjnym,
TIC Špindlerův Mlýn, P.O.Box 24, kod poczt. 543 51, tel.: 00420 499 523 656,
fax: 499 523 818; e-mail: infoc@sendme.cz. Znajduje się w budynku Urzędu
Miejskiego, czynne codziennie od 9:00 do 17:00 z godziną przerwy na obiad.
Informacje w języku czeskim, niemieckim, angielskim i rosyjskim o mieście,
turystyce, narciarstwie, informacje Pogotowia Górskiego i Zarządu KRNAP.
Na miejscu również informacje o noclegach. Poza materiałami informacyjnymi można tu nabyć mapy, przewodniki, pocztówki i drobne pamiątki.

Już przed stu laty wiodła koło schroniska U Bílého Labe główna trasa
z miasta Špindlerův Mlýn na Śnieżkę.

W tych samych godzinach jak i TIC czynny jest publiczny terminal informacyjny. Z kartą telefoniczną, którą tu można nabyć, uzyskuje się dostęp do
internetu: można nie tylko dzwonić, lecz również posłać e-mail lub SMS.Terminal jest podobnie jak i TIC w budynku Urzędu Miejskiego w centrum miasta,
zaledwie 20 m od głównej ulicy prowadzącej do Svatego Petra. Budynek jest
częściowo zasłonięty dwoma dużymi mapami miasta i okolic.
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Malá Úpa Centrum Informacyjne i ekspozycja historyczna
Gmina Mała Upa otworzyła na Przełęczy Okraj (Pomezní Boudy) w nowym obiekcie wybudowanym na przeciwko pensjonatu Hořec Centrum Informacyjne Mała Upa. Centrum udziela aktualnych informacji o Małej Upie, turystyce, warunkach narciarskich, wydarzeniach kulturalnych
w okolicy, prowadzi sprzedaż pamiątek, pocztówek, map, przewodników i publikacji o Karkonoszach. Na miejscu jest również czynny punkt wymiany walut i służba xerograficzna. Centrum
czynne jest codziennie od 9.30 do 17.00.
Częścią nowego Centrum Informacyjnego służącego gościom Karkonoszy jest również od 27
czerwca ekspozycja prezentująca historię gminy Mała Upa. Zwiedzający dowiedzą się o przyjściu drwali z Alp do Karkonoszy wschodnich w XVI stuleciu, o hodowli bydła, o gospodarowaniu
na łąkach, o tradycyjnej produkcji serów górskich i masła, o założeniu kościoła przez cesarza
Józefa II, o początkach turystyki oraz o miejscowej architekturze ludowej. Ważne i ciekawe daty
z historii gminy i okolic są umieszczone na osi chronologicznej zaprojektowanej i wykonanej
przez Zdeňka Petirę. Oprócz fotografii dokumentalnych, planszy z tekstem w czeskiej, niemieckiej i polskiej wersji językowej umieszczono na wystawie szereg eksponatów trójrozmiarowych.
Prezentowane przedmioty darowali lub na długo wypożyczyli miejscowi mieszkańcy, Karkonoskie muzeum we Vrchlabi oraz Veselý výlet, który wystawę przygotował.

Jedna z emaliowych tablic przy wjeździe do miejscowości Mała
Upa wisiała jeszcze przed pięćdziesięcioma laty na zewnętrznej
ścianie schroniska Česká bouda na Śnieżce. Dzisiaj jest eksponatem na wystawie prezentującej historię osady w Centrum
Informacyjnym na Przełęczy Okraj (Pomezní Boudy).

„Rohačky“ Reimunda Sagassera
Zwożenie drzewa na saniach „rogaczkach“ było bardzo długo jedynym sposobem jak ściągnąć
pnie ściętych drzew z rozległych lasów małoupskich. Drwale nie bali się stojąc między dwoma
rogami sani kierować nimi z ładunkiem drzewa pociętego lub w całości ważącego blisko tonę.
Wąskimi drogami zjeżdżali aż kilka kilometrów. Na wystawie są sanie, które zwiozły w ogóle
ostatní ładunek drzewa w Małej Upie. Reimund Sagasser na nich zwoził drzewo z doliny Lwi
Dół jeszcze w roku 1970. Wiele lat wcześniej obstalował je na swoje rozmiary w stolarni byłego
małoupskiego starosty Kajetana Sagassera. Przez ostatnich trzydzieści lat stały w Sagassera
chałupie stale przygotowane do wyjazdu. Doskonały stan sani, obok wiszące zwinięte powrozy

konopne do zamocowania drzewa i łańcuchy do hamowania - wszystko
wskazuje na umiłowanie porządku przez ich właściciela. Na wystawę
wypożyczyła je na długo jego rodzina. Przy zwożeniu metrowych kłód
w zależności od stopnia nachylenia drogi około jednej trzeciej masy
kłód umieszczano na saniach a dwie trzecie przywiązywano na długi
łańcuch za saniami jako hamulec. Z uwagi na brak miejsca na wystawie hamulca nie wystawiono.
Samolot ze Śnieżki
Wyraźnie rzucającą się w oczy częścią ekspozycji jest jej fragment
przypominający katastrofę lotniczą na Śnieżce, którą znawcy historii
wojskowości znają jako katastrofę Junkresa 52 w nocy 23 lutego 1945.
Mały epizod drugiej wojny światowej daje świadectwo ciężkiej doli zwykłych ludzi we wrzawie wojennej. Z Wrocławia oblężonego przez Armię
Czerwoną niemieckie samoloty transportowe ewakuowały rannych
żołnierzy do Czech. W zamieci, kiedy na szczycie Śnieżki zmierzono
siłę wiatru przekraczającą 110 km na godzinę, nadmiernie przeciążony
samolot rozbił się na zboczu Czarnego Grzbietu (Obří hřeben) w masywie Śnieżki. W samolocie było łącznie 27 osób i co najmniej pięciu osobom udało się ze szczątek samolotu wydostać. Rannym żołnierzom
w szpitalnych ubraniach udało się po czterech godzinach przedzierania się przez zaspy śniegu dostać na Růžohorky, gdzie jeden z nich
wkrótce zmarł. Na miejsce wypadku wyruszyła ekipa ratunkowa,
która po dłuższym szukaniu znalazła pozostałych rannych żołnierzy,
z których ponoć niektórzy również przeżyli zderzenie, ale uwięzieni
w szczątkach kadłuba zmarzli. Wszystkie ofiary wypadku (23) pochowano w zbiorowym grobie na cmentarzu w Małej Upie. W zeszłym roku
ich ciała exhumowano i po identyfikacji na podstawie numerów identyfikacyjnych pochowano ich na cmentarzu wojskowym w Brnie. Całe
wydarzenie szczegółowo opisaliśmy w 14 numerze naszego pisma.
W 1998 roku udało się mieszkańcom Małej Upy pozbierać szczątki
samolotu i przy pomocy helikopteru przemieścić w bardziej dostępne miejsce. Po pięciu latach magazynowania można na wystawie
obejrzeć jeden z trzech silników BMW oraz inne fragmenty samolotu.
W centrum informacyjnym są przygotowywane odznaki pamiątkowe,
które będą tutaj bite z blachy aluminiowej z samolotu.

Wokół grzbietu Pomezní hřeben
W Małej Upie w poprzednich numerach naszego
czasopisma proponowaliśmy Wam trasy rowerowe,
które Was zawiodły do szeregu znanych i wartych
obejrzenia miejsc. Tym razem Was zapraszamy
na polską stronę gór, na ciekawą trasę okrężną, która mogła powstać
dzięki otwarciu turystycznego przejścia granicznego między Niedamirowem i Alberzycami. Na Przełęczy Okraj przejedziemy przez
przejście graniczne i zjedziemy szosą pod wielką serpentynę, z której
otwiera się wspaniała panorama polskiego podgórza Karkonoszy
wschodnich. Za zakrętami skręcimy na szlak niebieski biegnący drogą
leśną i długo pojedziemy po warstwicy w pobliże grzbietu Pomezní
hřeben. Na skrzyżowaniu pięciu szlaków turystycznych skręcimy na
szlak żółty, który nas doprowadzi aż pod Białe Skały. Tutaj szlak żółty
stromo opada w dół, ale my jeszcze dalej pojedziemy po warstwicy
a w dolinę zjedziemy szlakiem czerwonym skrytym w jarze. Jest to jedyny trudny pod względem techniki jazdy odcinek naszej trasy. Kto nie
chce ryzykować może dalej jechać szeroką drogą aż do szosy w górnej
części Jarkowic. Nasze drogi się ponownie spotkają w centrum tej miejscowości. Szlakiem czerwonym pojedziemy koło schroniska Srebrny
Potok aż do historycznego pieca wapiennego. W przeciwieństwie do
alberzyckiego, który ujrzymy za chwilę, jest ogromny. Z daleka wygląda wręcz jak wieża zamczyska. Wielka szkoda, że ulega dewastacji.
Przez jedną z czterech komór można wejść do środka i obejrzeć do tej
pory zachowaną żaroodporną wymurówkę. Na kolejnym skrzyżowaniu
wjedziemy na niebieski szlak, którym pojedziemy w lewo w kierunku
Niedamirowa. Pojedziemy pod górę aż do siodła nad wsią. My jednak
nie zjedziemy w dół do Domu Trzech Kultur - Parada, lecz do tej pory
nie oznakowaną drogą skręcimy w prawo ku przejściu granicznemu.
Tędy prowadzi również trasa okrężna wokół Rýchor opisana już na
str. 6. Zanim zacznie trudna pod względem technicznym droga pod
górę ujrzymy pod sobą zatrawniony dach głównego budynku Parady
a z tyłu chałupy wsi czeskiej Bobr i hałdy kopalń żaclerzskich. Na przejściu granicznym jesteśmy już za połową naszej wyprawy. Po polskiej
stronie przejechaliśmy 16 km. Zjeżdżamy po Starej drodze celnej koło
łomów wapiennych do Alberzyc Górnych. Na dnie skręcimy w prawo

17
i wkrótce ujrzymy wieżę tutejszego pieca wapiennego z XIX w. Teraz
nas czeka długa jazda pod górę koło schroniska Lyseczinska Bouda
do Cestnika, dalej do małoupskiego kościoła. Na tym odcinku możemy
sobie odpocząć przy jeździe z górki. Droga pod górę za schroniskiem
Renerovka jest wprawdzie krótka, ale za to niezwykle stroma. Przez
Nowe domki na Przełęcz Okraj jest już bardzo blisko. Trasa okrężna
jest stosunkowo łatwa i dostępna nawet dla starszych dzieci. Musicie
się liczyć z tym, że zabierze Wam połowę dnia, ale w nagrodę poznacie wiele nowych miejsc. Musicie mieć przy sobie paszport i mapę na
przykład polską: Okolice Lubawki albo KČT Krkonoše 22.

storycznemu schronisku z oryginalnymi wnętrzami zwanemu Strzecha
Akademicka, dawniej Hampelova bouda. Dalej pójdziemy przez mały
kar lodowcowy Biały Jar, gdzie w zimie w 1968 roku zginęło pod lawiną
19 młodych ludzi. Koło górnej stacji kolejki linowej z Karpacza na Kopę
dojdziemy na Równię pod Śnieżką, gdzie przy Schronisku pod Śnieżką
przejdziemy na turystycznym przejściu granicznym z powrotem na czeską stronę Karkonoszy. Po znanej już nam Drodze Przyjaźni wrócimy
przez szczyt Śnieżki, Czarną Kopę i schronisko Jelenka z powrotem
na Przełęcz Okraj.

Do podziemi w Jeleniej strudze
Zaledwie niecała godzina marszu z Przełęczy Okraj
dzieli nas od ciekawego miejsca, w którym można
zajrzeć do fragmentu kopalni a mianowicie do Kowarskiej Sztolni. I na ten spacer potrzebny nam będzie paszport,
bowiem i tym razem przejdziemy na polską stronę grzbietu Pomezní
hřeben. Żółtym szlakiem schodzimy od przejścia granicznego w dolinę
Jedlica, gdzie szlak żółty skręca w lewo po Złotej Drodze jednakże my
schodzimy jeszcze dalej nieoznakowaną drogą wzdłuż potoku aż do
wielkich hałd skały płonnej. Tutaj skręcamy w prawo na opuszczoną
górską drogę z początku zniszczoną częściowo przez niedawną
powódź. I już jesteśmy niemalże przy wejściu do Kowarskiej Sztolni.
Grupa zapaleńców tutaj w Jeleniej Strudze uporządkowała i udostępniła publiczności labirynt korytarzy , w których jeszcze przed pięćdziesięcioma laty wydobywano rudy uranu dla potrzeb Radzieckiej Armii
i przemysłu jądrowego. Ponoć z tutejszego uranu Rosjanie wyprodukowali ich pierwszą bombę atomową. Przed dwoma laty członkowie Stowarzyszenia Walońskiego dostali się w Plutoniowej Sztolni do zasypanych komór, gdzie znaleźli plany wydobycia malowane na jedwabnym
płótnie. Teksty były rosyjskie.Podziemną trasę turystyczną Kowarskiej
Sztolni zwiedza się z przewodnikiem. W sztolni wydrążonej w czystej
skale znajduje się odnowione inhalatorium radonowe, stylizowana gorzelnia ziołowej gorzałki oraz inne ciekawostki przypominające historię
górniczego miasta Kowary. Jedną z części Centrum Jelenia Struga jest
centrum informacyjne, restauracja i nowoczesny pensjonat położony
nieco wyżej. Z powrotem na Przełęcz Okraj możemy wyjść dłuższą
drogą wzdłuż potoku Jelenia Struga a pod szczytem Sulica wrócimy
na szosę prowadzącą na przejście graniczne. Do Kowarskich Sztolni
można również dojechać samochodem, należy jedynie przy zjeżdżaniu
z Przełęczy Okraj przed Kowarami skręcić w lewo.

Centrum Informacyjne Mała Upa, Horní Malá Úpa 129 ( Kod poczt.
542 27), tel., fax 00420 499 891 112, e-mail: malaupainfo@volny.cz;
czynne codziennie od 9.30 do 17. Znajomość języka niemieckiego i
angielskiego.

Na Śnieżkę koło świątyni Wang
Również trzecia całodzienna wyprawa zaprowadzi nas na polską
stronę Karkonoszy. Po czerwonym szlaku na Drodze Przyjaźni PolskoCzeskiej dojdziemy do Sowiej Przełęczy skąd Doliną Sowią zejdziemy
po starej przemytniczej ścieżce do najniższej części Karpacza - Wilczej
Poręby. Szlak zielony a następnie niebieski poprowadzą nas przez górskie miasto aż do kościółka wikingów Wang w Karpaczu Górnym (patrz
str. 18). Stąd szlak niebieski zaprowadzi nas aż na szczyt Śnieżki.
Z początku pójdziemy po brukowanej drodze, która zawsze była główną trasą zaopatrzeniową dla wszystkich schronisk w okolicy Śnieżki.
I dzisiaj jest to jedyna droga, po której można wyjechać aż na szczyt
najwyższej góry na Północ od Alp. Wkrótce dojedziemy na łąkę zwaną
Polana, gdzie stało kiedyś jedno z najbardziej znanych śląskich schronisk karkonoskich - Schlingelbaude. Od 1722 roku dom służył jako
górskie gospodarstwo hodujące bydło. Pod koniec XIX wieku obiekt
stojący przy frekwentowanej drodze na Snieżkę został powiększony
- dobudowano dwupiętrowe schronisko ze znanym szeroko daleko
gościńcem. Schronisko spłonęło w 1966 roku i już nie zostało odbudowane. Wkrótce wygodną drogę opuścimy i wąską ścieżką między
granitowymi bałwanami charakterystycznymi dla północnej strony Karkonoszy dostaniemy się do polodowcowego jeziorka Mały Staw. Od
tutejszego gościńca Samotnia to już tylko parę kroków ku kolejnemu hi-

Panoramiczna kamera na trasie zjazdowej centrum narciarskiego
Przy Kościele (U kostela) na wysokości 1108 m npm bezpośrednio
i naocznie pokazuje aktualny stan pogody nie tylko w Małej Upie.
Dzięki ustawieniu kamery są dobrze widoczne grzebieniowe partie
Karkonoszy ze Śnieżką włącznie. Dlatego przez cały rok na podstawie
bezpośredniej transmisji ujęć kamery przez ČT2 od 7.55 do 8.30 można sobie zaplanować wyprawę do najwyższych partii gór.
Szczegółowe informacje o Małej Upie są dostępne na internetowych
stronach gminy: http://www.malaupa.cz. Informacje o ofertach
i wydarzeniach sportowych oraz turystycznych w Małej Upie znaleźć
można również w teletekście na ČT1 i ČT2 pod nazwą: „Panoráma zpravodajství z hor“ na stronie 192-3.

Ostatni gospodarz i zawodowy drwal z Małej Upy Reimund Sagasser
zmarł przed dziesięcioma laty.
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Norweska świątynia Wang, stoi już 160 lat po północnej stronie
Karkonoszy w Karpaczu Górnym (1905 r.)

Norweska wioska Vang znalazła się w pierwszej połowie XIX wieku w trudnej sytuacji
finansowej i wieśniacy nie mieli pieniędzy
na naprawę starodawnego drewnianego
kościółka. Podobnie jak w licznych innych
miejscach postanowili kościółek rozebrać
i spalić. Dowiedział się o tym malarz
norweski, profesor drezdeńskiej akademii sztuk pięknych Jan Kristian
Dahl, który już od dłuższego czasu daremnie zwracał uwagę specjalistów na konieczność ratowania zanikających kościołów. W 1841 roku
kupił kościół bez dachu w licytacji. Na szczęście znalazł miłośnika sztuki
i zamożnego inwestora w osobie króla pruskiego Fryderyka Vilhelma IV,
który zlecił architektowi i malarzowi F.W. Schierssowi, aby zabytek opisał,
sporządził rysunki, rozebrał i postawił na północnych zboczach Karkonoszy, gdzie hrabia Christian L. Schaffgotsch przeznaczył na ten cel kawałek
gruntu. Ozdobne portale drzwi powstały wkrótce po 1200 roku - kościół
pochodzi prawdopodobnie z roku 1175. Pierwotny kościół był prostszy, nie
miał ozdobnej wieży, półokrągłego prezbiterium ani podniesionych głów
smoczych. Te wraz z kamienną wieżą w sąsiedztwie powstały na wzór innych norweskich kościołów dopiero w Karkonoszach. Protestancki kościół
nazwano według miejsca pochodzenia Wang - pisownia z „w“ zapobiegła
przekręceniu nazwy w języku niemieckim na „fang“. W 1997 roku o Wangu
pisaliśmy w 10 wydaniu naszego czasopisma. Dlatego też przy naszej kolejnej podróży do pięknego kraju na północy Europy odwiedziliśmy Vang.
Na wzniesieniu nad małą wioską stał ładny kościół kamienny a ja idąc ku
niemu opowiadałem naszym dzieciom historię pierwotnego kościoła drewnianego, który stał tutaj przez 600 lat a teraz już 160 lat stoi po północnej
stronie naszych gór. A kiedy już dokładnie cały kościół obejrzeliśmy
i sporządziliśmy fotodokumentację przyszła na cmentarz starsza pani,
która nam powiedziała, że ten kościół stoi tu już dłużej niż sobie myślimy
i że ich wioska nigdy żadnego kościoła nie sprzedała. A jeżeli nie wierzymy, to możemy się spytać pana pastora i pokazała nam gdzie mieszka.
Musieliśmy zaczekać aż pastor z synem wrócą z treningu basketbalowego, ale za to dowiedzieliśmy się, że w Norwegii są co najmniej cztery
wioski Vang a według niego by mogło chodzić o wioskę Vang na granicy
okręgu Oppland, zaledwie 200 km stąd. I rzeczywiście na starej drodze
królewskiej łączącej Oslo z Bergenem nad jeziorem Vang znaleźliśmy drugą wioskę Vang. Na warunki norweskie niezbyt ciekawy kościółek pobity
deskami pomalowanymi na biało przypominał historię o dawnych czasach
biedy. Za to kamień z napisami runicznymi z XI wieku ukryty pod szklaną
budką przypomniał nam o długiej historii tego miejsca. Wewnątrz było
wszystko jasne. Obok ambony jako ważny element skąpego wystroju
wnętrza stał model kościoła z czasów wikingów. Student, który po kościele w czasie wakacji oprowadza turystów, opwiedział nam jak kiedyś
ich wioska cenny zabytek straciła i jak do tej pory jest im z tego powodu
niezmiernie smutno. Przecież mogli posiadać klejnot architektury ściągający gości z całego kraju a msze w tym samym przybytku jak czterdzieści
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pokoleń ich przodków. Pokazał nam jeszcze planszę z tekstem o losach
zabytku z fotografiami kościoła stojącego dzisiaj w dalekim kraju. Był
zaskoczony, że świątynię Wang stojącą w Polsce dobrze znamy i że
pozdrowienia z ojczyzny Wikingów przekażemy. Dopiero wtedy w pełni
zrozumiałem jak cenny zabytek stoi pod Śnieżką.
Historia drewnianych kościołów kolumnowych wiąże się z krzewieniem
chrześcijaństwa w Norwegii od XI do XIII wieku. Są jedynym wkładem
skandynawskiego kraju do światowego dziedzictwa architektury kościelnej. Podobnie jak i w innych częściach Europy, musiały się obiekty kościelne pod względem konstrukcji i wyglądu różnić od obiektów świeckich.
Aby nową wiarę ludzie przyjęli, kościół wówczas nie zabraniał łączenia
elementów i symboli pogańskich z chrześcijańskimi. Dlatego Stavkirke
- jak w języku norweskim - kościoły kolumnowe się nazywa zdobią obok
malowanych świętych chrześcijańskich również rzeźbione głowy smoków, rzeźby lwów, diabłów oraz przedziwne motywy roślinne ze starych
zwyczajów pogańskich. W połowie XIII wieku dzięki tej łagodnej polityce
kościoła stało w Norwegii aż tysiąc drewnianych kościółków.
Kościoły kolumnowe są również ciekawe z architektonicznego punktu
widzenia. Kiedy Wikingowie stali przed problemem jak nowe obiekty odróżnić od normalnych domów sięgnęli po swe doświadczenia z budowy
łodzi. Kościoły wybudowali w taki sam sposób z tym tylko, że wszystko
odwrócili do góry nogami. Aby konstrukcja się nie rozpadła zawiesili ją
na długie, ozdobione ornametem filary. Podobnie jak na budowę statku
wybierali tylko najlepsze pnie, które po odkorowaniu zostawiali na wietrze i deszczu nawet do 15 lat, dopóki nie zniknęły wewnętrzne napęcia.
Całą konstrukcję zawietrowali skrzyżowanymi belkami, które nazywa
się według sposobu ukrzyżowania św. Andrzeja krzyżem św. Andrzeja.
Wszystkie złącza cieślarskie zabezpieczyli drewnianymi kołkami, tak, że
prężna konstrukcja pod naporem wiatru trochę się chwieje, ale wytrzyma
nawet najgwałtowniejsze porywy. Cenną umiejętnością budowniczych
była doskonała impregnacja drewna, które nasycali smołą ze spalonego
drzewa. Dzisiaj stare drewno nasiąknięte również pokostem pięknie pachnie. Kto jeszcze pamięta konserwowanie drewnianych nart - z pewnością
sobie ten zapach przypomni. Jest to oszołamiające, że niektóre te budowle przeczekały całych 800 lat. Większość z nich zaniknęła z powodu
pożaru, rozpadła się z powodu braku konserwacji ze względu na epidemie
dżumy jak również padły ofiarą pirotechników - religijnych fanatyków. Do
dzisiaj w całej Norewgii zachowało się tylko trzydzieści kościołów kolumnowych, będących najcenniejszymi zabytkami w kraju. Kilka z nich zostało
wciągniętych na światową listę dziedzictwa kulturalnego UNESCO. Dzięki
przezorności garstki ludzi w 1841 roku znajdziecie ten trzydziesty pierwszy w całej okazałości w Karpaczu Górnym po polskiej stronie Karkonoszy. Niechaj i to będzie dla nas źródłem nauki.

Pensjonat i sklep samoobsługowy U Hlaváčů

Świątynia Wang jest otwarta dla zwiedzających codziennie z wyjątkiem
mszy świętych: latem od 9:00 do 18:00, w zimie tylko do 17:00.

Dzisiejszy kościół w wiosce norweskiej Vang (2000)
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Obiektem dominującym nad placem w centrum miejscowości Horní Maršov jest zrekonstruowany budynek, w którym mieści się sklep samoobsługowy i pensjonat U Hlaváčů. Zbudowany
został w 1855 roku przez hrabiego Bertholda Aichelburga. Pensjonat dysponuje 15 miejscami
w dwuosobowych pokojach z możliwością dodatkowego łóżka. Pokoje mają własne sanitariaty i telewizory. W cenie noclegu jest i śniadanie. W sali klubowej jest mały bar. Do dyspozycji
gości jest również mały kryty basen. Pensjonat czynny przez cały rok ma własny parking. Na
parterze mieści się sklep otwarty codziennie od 6.30 do 12.00 i od 13.00 do 18.00, w soboty
od 6.30 do 13.00 a w niedziele od 8.00 do 12.00. Przez całe lato przy sklepie otwarty jest
ogródek z parasolami, pod które można schronić się przed słońcem, by wypić kawę czy zjeść
lody lub ciastka. Ogródek jest czynny w soboty i niedziele przez cały dzień.
Pensjonat i sklep samoobsługowy U Hlaváčů, Horní Maršov, Kod poczt. 542 26, właściciele Miluška i Milan Hlaváčowie, tel. 00420 499 874 112. Znajomość języka niemieckiego.

SEVER - pedagogika w służbach ekologii
W nowym budynku szkoły podstawowej w Horním Maršovie znalazła swoją siedzibę nierządowa i niezyskowa organizacja Ośrodek Etyki i Wychowania Ekologicznego Rýchory - SEVER.
Ośrodek w ciągu całego roku organizuje zbiorowe akcje kształcące internatowego typu (35
miejsc) przeznaczone głównie dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, średnich oraz
szkół wyższych jak również dla nauczycieli i ludzi pracujących z dziećmi. Program przewiduje
wszechstronne zapoznanie zainteresowanych z problematyką ekologii tego regionu i ekologii w ogóle. Temu celowi służą organizowane piesze wycieczki krajoznawcze, twórczość
plastyczna, inicjatywy kształcące umiejętność współpracy, gry symulacyjne, oraz praca wychowawcza podporządkowana hasłu ”Świat w klasie”. Ośrodek dysponuje również świetlicą,
klubem, biblioteką i videoteką tematyczną z blisko 280 tytułami oraz programami ruchomymi.
Goście stołują się w szkolnej jadalni. Uczniowie z niezbyt odległych szkół przyjeżdżają do
Centrum na kilkugodzinne programy lub pracownicy Centrum udają się do ich szkół. Centrum
ma już bogate doświadczenia w organizowaniu międzynarodowych konferencji i programów
dla cudzoziemców. Znajomość języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i polskiego.
Ośrodek zatrudnia ośmiu stałych pracowników oraz sztab pracowników eksternistycznych.
Na miejscu można kupić materiały i publikacje tematycznie związane z działalnością Centrum
m. in. również niedawno wydaną Czytankę z Karkonoszy wschodnich.
Ośrodek SEVER, Horní Maršov, Kod Poczt.: 542 26, tel.: internat 00420 499 874 280, biuro
499 874 326, mieszkanie i biuro dyrektora tel./fax: 499 874 181, e-mail: sever@ecn.cz, http:
//www.ecn.cz/sever.

Tetřeví boudy
Kompleks czterech nowoczesnych obiektów pod Liščí horą między Černym Dolem, Pec pod
Śnieżką a Dolnym Dworem leżący 1030 m. n.p.m. Noclegi i wyżywienie dla szkół i indywidualnych turystów w oddzielnych pawilonach. Łącznie 150 miejsc. W pawilonie dla turystów
indywidualnych mają wszystkie pokoje trzy- i czteroosobowe własną toaletę, umywalkę
i prysznic. W pawilonie dla szkół toalety są na korytarzu. Program dla turystów indywidualnych oraz dla grup szkolnych jest najlepszy swego rodzaju w Karkonoszach. Nie brakuje
w nim wykładów Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Każda grupa szkolna
ma swój klub, świetnie wyposażoną salę wykładową, salę gimnastyczną itp. Pawilony dla dorosłych gości indywidualnych mają również odpowiednie wyposażenie z barami i parkietem
tanecznym włącznie. W lecie restauracja poszerzana jest o taras ze wspaniałym widokiem.
Czynna jest przez cały rok a dostępna jest również dla gości spoza schroniska. Na miejscu
jest również wypożyczalnia nart i rowerów górskich. Trasa zjazdowa i 250 metrowy wyciąg
narciarski są tuż przy obiekcie. A do górnej stacji wyciągu Zahradky dostać się można w ciągu niecałych 15 minut. Nad schroniskiem biegnie karkonoska trasa narciarska do biegania.
W lecie można dojechać aż na miejsce, w zimie parkuje się w okolicznych miejscowościach
a przewóz osób i bagażu zabezpieczają pojazdy gąsienicowe.
Schronisko górskie Tetřeví boudy, poczta Černý Důl, 543 44, kierownictwo: Ivana i Miroslav Radionovie, tel.: 00420 499 896 312, fax: 499 896 329, tel.: 00420 601 245 480, e-mail:
mair@pvtnet.cz, znajomość języka niemieckiego.

Wybór polecanych usług oparty jest na doświadczeniach i sądach oraz poglądach redakcji czasopisma Veselý výlet na problematykę rozwoju lokalnej
turystyki. Nasze kryteria wyboru i oceny poziomu usług oraz pracy obsługi kładą nacisk przede wszystkim na stałość wysokiej jakości oferowanych
usług, jak również na solidność placówki, stan objektu i jego koegzystencję z krajobrazem górskim i środowiskiem, swego rodzaju wyjątkowość
z różnych względów. Jesteśmy świadomi, że wartściowaniem usług przejmujemy odpowiedzialność za ich jakość a że ta jest zarazem kamieniem
probierczym solidności naszego czasopisma. Dlatego w tym wydaniu Veselego vyletu znajdziecie sprawdzone obiekty i usługi polecane już w numerach poprzednich. Veselý výlet mogliśmy wydać dzięki pomocy tutejszych miast i gmin oraz właśnie tych przedsiębiorców, którzy są odpowiedzialni
za oferowane usługi. Cieszyć się będziemy jeżeli będziecie zadowoleni i usatysfakcjonowani skorzystawszy z naszych rad. Jednocześnie Was prosimy o przysługę, w przypadku, że będziecie zadowoleni nie zapomnijcie poinformować obsługę, że się o nich dowiedzieliście na łamach naszego czasopisma. Z góry dziękujemy.
Redakcja
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antypaństwowe artykuły. Swą krytyczną postawą wobec monarchii,
którą zamierzał przekształcić w bardziej wolny kraj, bardzo przypominał prastryja cesarza Josefa II, który odwiedził Karkonosze w 1779
r. zostawiając po sobie jeszcze ważniejsze ślady. Szkoda, że Josef
II a zwłaszcza Rudolf nie mieli większych szans na zrealizowanie
swych zamiarów, które mogłyby wywrzeć pozytywny wpływ na rozwój
Europy środkowej. Wzdłuż promenady na Drodze Rudolfa, uroczyście
otwartej w 1877 r., uporządkowano kilka źródeł mineralnych. Do dnia
dzisiejszego jest czynne źródło noszące imię ówczesnego starosty
Exnera. Budowa nowej szosy przed dwudziestoma laty przerwała dopływ wody, ale w roku 1992 z inicjatywy ratusza miejskiego ponownie
ujęto źródło nadając mu obecny wygląd. Żródło starosty nie jest termalne jak dwa główne źródła lecznicze Jana i Czarne wyciekające
w Domu Zdrojowym. Bogatą w najróżniejsze minerały wodę źródła
Starosty można spróbować w pijalni pod gołym niebem na ryneczku
dokąd jest doprowadzana. Od źródła Starosty przechodzimy ścieżką
leśną nad sanatorium Vesna na grzbiet Střední hřeben około kolejnego ważnego miejsca.

Od czasów wizyty następcy tronu księcia Rudolfa Habsburskiego nosi jego imię
dolina znajdująca się nieopodal centrum Janskich Łaźni.

Nieopodal od centrum uzdrowiska znajdują się dwa miejsca o zgoła
odmiennym charakterze. Oba można odwiedzić, by upajać się pięknem przyrody a równocześnie zapoznać się z fragmentami miejscowej historii. Na trasach spacerowych Střední hřeben i Luisina cesta
Zarząd Karkonoskiego Parku Narodowego przy współpracy z obecną
radą miejską rozmieścił tablice informacyjne, kierunkowskazy i miejsca do wypoczynku. Zniszczone odcinki chodników zostały dzięki inicjatywie Zarządu KRNAP zrekonstruowane w taki sposób, że również
goście uzdrowiska poruszający się z laskami lub kulami mogą się po
nich bezpiecznie poruszać.

TRASA SPACEROWA STŘEDNÍ HŘEBEN
Z ryneczku sprzed kolumnady wyruszamy na spacer przez Střední
hřeben. Przy kościele katolickim możemy się zdecydować czy będziemy wspinać się na grzbiet wprost czy też wybierzemy drogę powoli
pnącą się w górę przez Dolinę Rudolfa /Rudolfovo údolí/ około sanatorium dla dzieci Vesna.
Dolina Rudolfa (Rudolfovo údolí) i źródło starosty Exnera
Aż do roku 1876 dolina ta nazywała się Thesengrund. Ale z okazji
dziesiątej rocznicy bitwy pod Trutnowem przyjechał na miejsce bitwy
prusko-austriackiej następca tronu książę Rudolf Habsburski i niespodziewanie zjawił się 6 lipca w Janskich Łaźniach. W towarzystwie
swego ulubionego wychowawcy Josefa Latoura przeszedł spacerkiem tę dolinę. Miał wówczas 18 lat i przeżywał okres największego
sprzeciwu wobec wojskowego drylu, jaki mu narzucał uparty ojciec
cesarz Franciszek Józef I. Ucieczka Rudolfa z taktyczno-strategicznych manewrów na trutnowskim polu bitwy do łaźni pod Czarną Górą
była najlepszym świadectwem braku zainteresowania z jego strony
kwestiami wojskowości i twardego drylu charakterystycznego dla
monarchii natomiast w pełni potwierdziła jego intelektualne skłony
i upodobanie w beztroskim sposobie życia. Głęboka sprzeczność
między życzeniami a rzeczywistością doprowadziła w dwanaście lat
później do samobójstwa następcy tronu. Fakt nadania nazwy dolinie
Dolina Rudolfa i wybudowanie promenady, o czym przedstawiciele
miasta zadecydowali zaraz po wizycie w 1876 r., było formą uczczenia
pamięci krnąbrnego księcia, który pod pseudonimem drukował nawet

Krzyż niemiecki
Z inicjatywą postawienia krzyża na miejscu zbiorowego grobu współmieszkańców przyszli czescy Niemcy wysiedleni po drugiej wojnie
światowej z Janskich Łaźni. W maju 1945 r. członkowie uzbrojonych
paramilitarnych grup czeskich „partyzantów“ zastrzelili bez sądu
w Janskich Łaźniach ośmioro ludzi i zakopali ich ciała na wzniesieniu zwanym Strzedni Hrzeben (Střední hřeben). Burzliwa dyskusja
tutejszych mieszkańców i artykuły w prasie czeskiej skłoniły władze
miasta w 1993 r. do przeprowadzenia lokalnego referendum z pytaniem, czy mieszkańcy zgadzają się z ustawieniem prostego krzyża
w miejscu grobu zbiorowego obywateli niemieckich. Większość mieszkańców wyraziła zgodę. W następnym roku przy leśnej promenadzie
noszącej imię hrabiego Thuny wysiedleńcy postawili granitowy krzyż
z napisem łacińskim „Odpoczywajcie w spokoju“. Od smutnego miejsca przypominającego nie tylko ostatnie ofiary drugiej wojny światowej, lecz również odwagę miejcowych ludzi, nie bojących się spojrzeć
prawdzie w oczy to już tylko parę kroków na Strzedni Hrzeben.
Panorama uzdrowiska Janskie Łaźnie
Miejsce z pięknym widokiem na uzdrowisko i potężny masyw Czarnej Góry przesuwało się na Strzednim hrzebeniu już kilkakrotnie
w miarę jak szybko rosnący las ograniczał widoczność. Nam może ten
widok nawet teraz w lecie przypominać blisko stuletnie tradycje sportów zimowych związane z uzdrowiskiem. Tutejsze Stowarzyszenie
Sportów Zimowych zostało założone w 1903 r. W dziesięć lat później
wybudowano tu wyciąg dla narciarzy siedzących na wielkich saniach
wyciąganych pod górę. W roku 1928 uruchomiono pierwszą kabinową
kolejkę linową w Europie środkowej. Na szczyt Czarnej góry jeździła
z rynku. Dobrze jest widoczna główna trasa narciarska, której podstawą stała się trasa starej kolejki linowej. Obecna kolejka linowa oddana
do użytku w 1980 roku ma 2302 m długości i 566 m różnicy wysokości.
Nieopodal punktu widokowego z ławeczkami znajdują się fundamenty
wieży startowej krokwi Karkonosza (Liczyrzepy). Krokiew wybudował
mieszkaniec miejscowości Pec pod Śnieżką - narciarski mistrz Europy
Adolf Berger w latach 1923/24. W owych czasach była największą
krokwią w całych Karkonoszach a Berger skakał na niej na odległość
aż 60 m. W dolinie pod nami przy kościele ewangelickim z 1879 r.
ponoć organizatorzy zawodów w skokach musieli dla bezpieczeństwa
skoczków rozwieszać sieci ochronne. Wysoką pozycję uzdrowiska
jako centrum narciarskiego potwierdził w 1925 roku fakt zorganizowania w Janskich Łaźniach pierwszych nieoficjalnych narciarskich
mistrzostw świata.
Drogą prowadzącą po grzbiecie wygodnie dochodzi się aż do
znanego celu spacerów a mianowicie do schroniska Hoffmannova
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bouda z oryginalną gospodą. Gościom służy bez przerwy od 1889
r. Najpierw do prostej chałupy gospodarstwa górskiego dobudowano
werandę, później wielką salę a jeszcze przed pierwszą wojną światową dobudowano domowi jedną kondygnację i charakterystyczny
wystający alkierz oparty na dwóch kolumnach. Wnętrza zachowały
swój pierwotny stylowy charakter. Ich największą ozdobą jest piąkny
piec kaflowy. Z usług doskonałej kuchni można skorzystać codziennie
od 12:00 do 21.00, w niedzielę tylko do 18.00 godz.
Pod schroniskiem Hoffmannova bouda
Janski potok w swym górnym biegu od jak żywa tworzył naturalną
granicę pomiędzy majątkiem Marszow z osadą Czarna Góra a majątkiem Wlczyce, do którego należało uzdrowisko Janskie Łaźnie. Akurat
w tym miejscu został zachowany las mieszany z drzewami mającymi
już 200 lat. Ten zakątek jest żywym zabytkiem - świadectwem pierwotnego składu karkonoskich lasów. Oprócz świerku występuje tu
głównie buk leśny i jodła. O dobrej kondycji lasu świadczy bogate
naturalne podszycie z dobrze radzącymi sobie młodymi drzewami.
Po drodze przez Strzedni Hrzeben i nad Janskim Potokiem są dobrze
widoczne rzadko spotykane jodłowe samosiejki. O odnowienie takiego składu drzewostanu starają się leśnicy w całych Karkonoszach.
Od schroniska Hoffmannova bouda schodzimy do dolnej stacji kolejki
linowej a z powrotem do centrum Janskich Łaźni po historycznej drodze, łączącej dawniej Janskie Łaźnie z sąsiednim Czarnym Dołem
i Vrchlabim.

DROGA LUIZY W CIASNEJ DOLINIE
Jeszcze w 1865 roku w przewodniku po Janskich Łaźniach pisało się
o dolinie kiedyś Klausowej, dzisiaj Ciasnej jako o romantycznej roklinie
pomiędzy Czarną i Jasną górą, gdzie „kobieca nóżka tylko wyjątkowo
zbłądzi“. Wybudowanie drogi w skalistej roklinie było czynem śmiałym
i niezwykle trudnym. Zdecydowali się na to dopiero nowi właściciele
majątku marszowskiego Czernin - Morzinovie w 1885 r. Głównym
powodem było udostępnienie lasów z wysokogatunkowym drzewem,

W małej budce przy wejściu do Klausovego Dołu na Drodze Luizy pobierano opłatę
wstępną. Gościom uzdrowiska towarzyszył przewodnik. Na zdjęciu prawdopodobnie z 1912 r. stoi z płaską czapką po lewej stronie.

Hrabina Aloisie Czernin-Morzinova ma niemałe zasługi dla rozwoju i rozkwitu majątku vrchlabskiego i marszowskiego. Nic więc dziwnego, że Droga Luizy biegnąca
najbardziej romantycznyą doliną Karkonoszy wschodnich nosi jej imię.

ale na pewno nie bez znaczenia były również walory estetyczne i turystyczne tego zakątka jak również być może datki stowarzyszenia karkonoskiego lub uzdrowiskowego. Jeszcze przed wybudowaniem drogi
docierali tu goście uzdrowiska w popszukiwaniu przygody i romantyki
na łonie dziewiczej natury. Budowa drogi o szerokości dwóch metrów
aż ku schronisku Pardubickie (wówczas Kühnelovy) boudy trwała
całych pięć lat. Już po dwustu pięćdziesięciu metrach wznoszenia
się droga wrzyna się w skałę. Chwilami nad głową turysty wisi skała
opleciona mchami i paprocią. Gdzie indziej droga biegnie tak stromym
zboczem, że trzeba ją było głęboko wryć w skałę. Powódź w 1897
roku drogę w kilku miejscach zniszczyła i trzeba ją było naprawić, co
było wielce kosztowne. Dlatego też przy wejściu do doliny płaciło się
myto. Cały obszar łowny Czerninów był dla zabezpieczenia zwierząt
ogrodzony wysokim płotem drewnianym. By wejść na Drogę Luizy
trzeba było najpierw zapłacić myto. Goście uzdrowiska wybierali się
tutaj raczej z przewodnikiem z licencją, któremu płacono w 1892 r. za
przeprowadzenie grupy przez dolinę 75 halerzy.
Latem 1996 r. na stronach dziewiątego numeru naszego czasopisma zapraszaliśmy Was do zwiedzenia dolnej części Ciasnego dołu.
Paru gości nam później opowiadało jak podczas spaceru w deszczu,
kiedy silny prąd brunatnej wody niosący wypłukane cząstki torfowiska
czarnogórskiego bywa najładniejszy brodziło w rozbagnionej niekonserwowanej drodze. Jesienią zeszłego roku i wiosną tego roku Zarząd
Karkonoskiego Parku Narodowego dużym wysiłkiem zrekonstruował
pierwszy most i drogę w najciekawszych partiach Ciasnego Dołu.
Obecnie może tam już wkroczyć i „damska nóżka“. Na końcu kanionu
naprawiona droga się kończy. Drugi most jeszcze czeka na remont.
Na początek Drogi Luizy przy moście nad Czarnogórskim potokiem
najlepiej dojść po promenadzie od hotelu Leśny dom (Lesní dům).
Tutaj po prawej stronie proszę zwrócić uwagę na ujęcie wody do
sztucznego zaśnieżania narciarskich tras zjazdowych na Czarnej
Górze, które w zeszłym roku doskonale zdało egzamin. Droga Luizy
skręca za mostem w lewo podczas kiedy główny kierunek zmierza
ku schronisku Modrokamenna bouda i na Drogę Rudolfa. Ta się tak
nie nazywa według następy tronu, ale według syna Aloisie Rudolfa
Czernin-Morzina, właściciela majątków Marszow i Vrchlabi w latach
1907-1927.

Na ówczesne czasy było to wielkie wydarzenie. Pisał się rok 1871
a wydarzenie to zmieniło życie we wszystkich tutejszych chałupach.
Johann Bönsch przezywany Korlahannes wezwał do swej chałupy
na zboczu Vysoký Svah, dzisiaj ją nazywamy Żiżkową Boudą, murarza aż z Vrchlabi czy Hostinnego, aby mu wybudował piec zgoła
odmiennej konstrukcji. Konstrukcja była tak rewolucyjna, że chodzili
się na nią popatrzeć stopniowo wszyscy gospodarze z sąsiedztwa.
Gotowało się na żelaznych płytach bezpośrednio w pomieszczeniu
mieszkalnym. Stąd również się do pieca przykładało. Do tej pory
palono w wielkiej wnęce czarnej kuchni w zimnej sieni. Gospodynie
w zadymionej wnęce również gotowały. Ciepło niebezpośrednie do
izby dostawało się przez otwory w wielkim piecu tak, że ciepło było
tylko tym śpącym najbliżej. Na nowy piec przyszedł popatrzeć także
Karl Renner. W izbie oprócz mieszkańców chałupy spotkał nauczyciela ze szkoły na Hrnčířských boudách, który ten wynalazek też
musiał widzieć. Obu nowy piec tak się spodobał, że zostali aż do
rana, by zobaczyć ranne gotowanie pokarmu dla bydła. Pościelili im
na sianie a Renner rano zauważył, że od nauczyciela dostał wszy.
Fakt ten sobie zapamiętał tak dobrze, że na podstawie jego wspomnień mógł po wielu latach kronikarz Stefan Dix ustalić datę, kiedy
w osadzie Pec pojawił się po raz pierwszy nowy typ pieca. Nowy typ
pieca przyniósł do chałup na długo wystarczające źródło energii.
W licznych chałupach są stare piece do dnia dzisiejszego, podczas
kiedy czarne kuchnie już prawdopodobnie definitywnie w Karkonoszach zanikły.
Wraz z rozwojem sportów zimowych i turystyki wzrastało zapotrzebowanie na ogrzewanie schronisk górskich. Niektóre miały już
na początku XX wieku ogrzewanie centralne na wodę ogrzewaną
w kotłowni spalaniem drzewa. Dopiero rozwój transportu pozwolił
zastąpić nieszkodliwe z punktu widzenia ekologii drewno węglem
a później dostarczającym jeszcze więcej ciepła koksem. Komfort
narastał, ale wraz z nim rosły góry popiołu i żużlu przed ogrzewanymi obiektami. Środowisko zatruwały nie tylko związki siarki, lecz
również substancje szkodliwe wymywane przez deszcze z hałd
odpadu. W późniejszym okresie, kiedy bardzo starannie pilnowano
i kontrolowano, by wszelkie odpady były z Karkonoszy odwożone
i tak nie poradzono sobie z górami wcześniej powstałego odpadu,

KARKONOSKIE PIECE
który pozostał jako niepiękne świadectwo jednej z epok historii ogrzewnictwa w Karkonoszach. Wielkim osiągnięciem było doprowadzenie w góry tzw. czystej energii. Najpierw węgiel i koks zastąpiła
energia elektryczna a od drugiej połowy lat 70-tych stopniowo w
głównych ośrodkach karkonoskich rozprowadzono gaz ziemny. Plynofikacja np. rozwiązała problemy ogrzewnictwa w takich ośrodkach
jak Špindlerův Mlýn, Pec pod Śnieżką czy Harrachov. Svoboda nad
Upą, Janskie Łaźnie a ostatnio również Marszow Górny przyjęły
ciepło z elektrowni v Poříčí doprowadzane za pomocą rurociągów
z parą i ciepłą wodą. Miejsca nazbyt oddalone i dla dostawców
gazu i pary nieciekawe są skazane na coraz droższą energię
elektryczną lub na czasochłonne opalanie drzewem. Dalszy postęp
w kierunku wykorzystania paliw czystych pod względem ekologicznym
a jednocześnie odnawialnych jest bardzo powolny. Już od samych
początków kolonizacji tego regionu górale wykorzystywali energię wodną . Na początku XX wieku górskie rzeczki takie jak Upa
i Łaba poruszały dziesiątkami turbin. Na terenach zabudowanych
tuż za jedną turbiną zbierał wodę następny napęd kolejnej turbiny.
Po roku 1950 zostały prawie wszystkie małe elektrownie wodne
bezmyślnie zniszczone, ale w ostatnich trzydziestu latach niemalże
wszystkie pierwotne miejsca indywidualni właściciele małych elektrowni wodnych odbudowali i uruchomili w nich nowe turbiny. Dalszy
rozwój małych elektrowni na terenie parku narodowego z uwagi na
ochronę przyrody napotyka na przeszkody. A ze względu na walory
krajobrazowe nie mogą być montowane ani wysokie elektrownie
powietrzne. Kolektory słoneczne mają ograniczoną wydajność więc
i w przyszłości mogą dla Karkonoszy być jedynie uzupełniającym
źródłem ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Ale zato geotermiczna
energia zdaje się oferować wielkie możliwości. Pompa cieplna jest
właściwie taką lodówką włączoną na wsteczny bieg. Potrafi z wody
w rzece lub jeziorze, z powietrza lub skały absorbować ciepło a to
następnie przekazać do ogrzewczego obiegu wody w ogrzewaniu
centralnym. Przy czym wystarczy nawet mała różnica temperatur:
2 - 4 °C. W Karkonoszach najwydajniejsze są kolektory cieplne wsunięte do głębokich szybów wiertniczych. Już na głębokości poniżej
10 m przez cały rok temperatura nie spada poniżej ośmiu stopni.
Do pętli z węża spuszczonej na dno szybu pompa wtłacza płynne
medium na bazie glykolu, które się po drodze w dół i w górę ogrzewa
na tych dajmy temu 8° C. Pompa cieplna odbiera z medium ciepło
ochładzając je np o 3° C. Dlatego znowu wędruje do węża w szybie,
aby się ogrzało. Odczerpane ciepło (dlatego to urządzenie nazywamy pampą cieplną) w „kotłowni“(ciepłowni) przy pomocy kompresoru zostaje stłoczone w efekcie czego ogrzewa się aż do 100° C
a następnie kondensując się w wymienniku ciepła oddaje ciepło do
systemu ogrzewczego w obiekcie. Z całkowitego energetycznego
zapotrzebowania na ogrzewanie budynku i ciepłej wody użytkowej
1/3 energii jest czerpana z sieci elektrycznej do napędu pompy cieplnej a 2/3 tworzy zysk ciepła z energii geotermicznej. Bezpośrednie
koszty na ogrzewanie budynku i ciepłej wody użytkowej spadną do
poziomu 1/3 kosztów niezbędnych przy wykorzystaniu wyłącznie
energii elektrycznej. Miejmy nadzieję, że również w Karkonoszach
się doczekamy większego poparcia ze strony państwa trendu do
wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Albowiem Republika
Czeska podpisując ręką prezydenta i premiera Umowę o przyłączeniu do Unii Europejskiej w kwietniu w Atenach zobowiązała się
do zwiększenia udziału energii elektrycznej wyprodukowanej z odnawialnych źródeł energii z dotychczasowych 3,2 % na 8% do roku
2010. Bez wytworzenia stabilnych warunków dla przedsiębiorczości
motywujących przedsiębiorców do inwestowania w sferze rozwoju
odnawialnych źródeł energii tak jak ma to miejsce w Europie zachodniej oraz w niektórych stanach USA, Republika Czeska nie zdoła
wywiązać się ze swych zobowiązań.

SERVIS DLA WŁAŚCICIELI
OBIEKTÓW WYPOCZYNKOWYCH
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PRALNIA MLADÉ BUKY

Pralnia w Mladych Bukach jest największą pralnią w powiecie trutnowskim. Z jej usług korzystają i najwyżej położone schroniska
w całych Karkonoszach. Wszelką bieliznę wypiorą nawet w szczycie
sezonu w ciągu czternastu dni za normalną cenę, a w ciągu tygodnia
za minimalną opłatę dodatkową. Na miejscu można uzgodnić konkretny termin odbioru, cenę, stopień nakrochmalenia i naperfumowania
ewentualnie i wybielenia pościeli. Pralnia dysponuje również własnym
transportem.
Pralnia, Mladé Buky, Kod pocztowy: 542 23, właściciel Petr Lukáček,
tel. (00420 439) 871120, czynna w dni powszednie od godz. 6.00
do 14.00 a w szczycie sezonu aż do godz. 16.00.

80 m
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Od połowy grudnia 2003 po
wstępnym uzgodnieniu terminu będziecie mogli przyjrzeć
się pracy pompy cieplnej IVT
Greenline F35 z bliska w galerii i pensjonacie Veselý výlet
w Ciemnym Dole w Marszowie
Górnym (Temný Důl, Horní
Maršov).

Radiokommunikation - Ingeneering

POMPY CIEPLNE IVT
Firma szwedzka IVT jest jednym z największych producentów pomp cieplnych w Europie. Na ich produkcję specjalizuje się już od 1970 roku. Firma
IVT zdążyła wybudować sobie pewną pozycję również na rynku czeskim.
Oszczędne urządzenia montuje w naszym kraju już od dwunastu lat. O jakości
ich produktów świadczą setki zrealizowanych projektów ogrzewania pompami
IVT domów rodzinnych oraz inne ciekawe akcje. Na przykład w gminie Borová
Lada na Šumavě jest przy pomocy pomp cieplnych ogrzewanych 7 obiektów
gminy z łączną cieplną stratą przeszło 300kW; w Górach Kruszcowych jest
ogrzewanych 11 obiektów na Bożym Darze z ratuszem i stacją benzynową
ÖMT włącznie. Pompy cieplne IVT ogrzewają również cały szereg obiektów
w Karkonoszach i Górach Izerskich.
Ciekawostką techniczną jest ogrzewanie obiektów technicznych na zaporze
Josefův Důl, gdzie ciepło odbiera się z wody przesiąkającej przez tamę.
Państwowy Fundusz Ochrony Środowiska popiera instalowanie pomp cieplnych systemem dotacji przydzielanych nie tylko gospodarstwom domowym
(dotacje 30% z kosztów inwestycyjnych , maksymalnie 100 000 koron), ale
również spółdzielniom mieszkaniowym i przedsiębiorcom w postaci dotowanych kredytów. Znaczącą pomocą są wspierane instalacje pomp cieplnych dla
gmin i niezyskowych organizacji, kiedy to dotacje mogą czynić aż 90% ceny
instalacji!
Firma Ing. Dušan Stejskal zajmuje się kompletnymi dostawami pomp cieplnych IVT i wyposażenia towarzyszącego. Pompy cieplne oddaje „na klucz“
- przygotowuje dokumentację projektową, zapewnia montaż i uruchomienie
pompy cieplnej wraz z oddaniem jej do użytku. W przypadku instalowania w już
wykorzystywanym obiekcie dokona rewizji istniejącego systemu grzewczego
i w razie potrzeby dostosuje go do potrzeb ogrzewania z zastosowaniem pompy
cieplnej.
Ing. Dušan Stejskal - montáže tepelných čerpadel IVT
Běloveská 900, 547 01 Náchod, tel.: 00420 491 433 644, fax: 491
431 470, tel. kom.:777 867 797, e-mail:ivtnachod@ivtnachod.cz,
www.ivtnachod.cz.

Kompletny servis telefonów komórkowych
sieci T-Mobile dla wymagających klientów i zawodowców.
Budowanie sieci GSM T-Mobile

Hurtownia materiałów ogrzewniczych
i sanitarnych
Tel.: 499 881 190, 499 781 024, 499 781 026-7
Fax: 499 781 025
Zákopanka 765, 542 32 Úpice
e-mail: vetim@vetim.cz, www.vetim.cz

KARKONOSKI

24

Hrabě Jan Harrach

Josef Šourek

Miroslav Klapka

Karkonosze już od czterdziestu lat są parkiem narodowym również
po stronie czeskiej. Ochrona unikatowej przyrody górskiej naszego
najwyższego łańcucha górskiego może pochlubić się długoletnią
tradycją. Ale i w tym przypadku o wszystkim zadecydowała praca
i zaangażowanie konkretnych ludzi. Przypomnijmy czyny i zasługi
kilku z nich.
Aktywną ochronę poprzedziło nigdy nie kończące się poznawanie tutejszych społeczeństw roślinnych i zwierzęcych pełnych
rzadkich nad wyraz okazów jak również rozmaitych form rzeźby
terenu. Podziw musiały wzbudzać poszczególne elementy krajobrazu włącznie z tymi, które wytworzył sam człowiek, a które należą
do kulturalnego dziedzictwa Europy środkowej.
Pierwszy rezerwat założył na zboczu doliny Labský důl pod Zlatým návrším właściciel majątku jilemnickiego, współzałożyciel Muzeum Narodowego w Pradze, światły człowiek Jan Harrach już w roku 1904.
Był to okres, w którym na wzór Stanów Zjednoczonych również w Europie doszły do głosu siły społeczne
pragnące uratować dla potomnych ostatnie zakątki przyrody w jej naturalnym pierwotnym stanie. Wykupywanie gruntów i zakładanie na nich prywatnych rezerwatów pozostaje do dnia dzisiejszego często
stosowaną praktyką w krajach Ameryki Łacińskiej, gdzie państwo nie może albo nie chce na obszarach
z zachowaną w stanie naturalnym przyrodą jakimkolwiek sposobem ograniczać działalność rolniczą
i przemysłu drzewnego. Z dzisiejszego punktu widzenia przyroda w Karkonoszach była w dobrej kondycji,
grunty nawet w najwyższych partiach położone miały swoich prywatnych właścicieli, którzy zwłaszcza po
straszliwych powodziach na końcu XIX wieku uświadamiali sobie kruchość i różne zagrożenia górskiego
środowiska naturalnego. Głównym problemem była dewastacja cennych roślin i zwierząt przez kolekcjonerów, aptekarzy czy przypadkowych turystów pragnących choćby odrobinę tego piękna odnieść z sobą
do domu. Dopiero naukowcy zwrócili uwagę na wyjątkowe wartości Karkonoszy w skali Europy środkowej,
gdzie kiedyś doszło do spotkania dwóch odrębnych systemów przyrodniczych a mianowicie północnego
i alpejskiego a relikty potwierdzające owe spotkanie zachowały się do dnia dzisiejszego. Znany botanik
Franciszek Schustler przedłożył 30 kwietnia 1923 roku projekt założenia Karkonosko-Izerskiego Parku
Przyrodniczego obejmującego nie tylko Karkonosze, lecz również całe Rýchory oraz Góry Izerskie. Przedwczesna śmierć cieszącego się zasłużonym autorytetem profesora Schustlera zahamowała realizację projektu. Również pierwsza republika miała swoje szeroko dyskutowane karkonoskie afery. Na przykład wyrąb
korytarza w lesie pod kolejkę linową na Czarną Górę w 1928 r. czy też budowa szosy górskiej Masaryka
z Miseczek Górnych na Zlaté návrší w 1936 r. Największe szkody w strefie alpejskiej spowodowała budowa
systemu umocnień przeciwko Niemcom w latach 1936 -1938, ale z uwagi na powagę sytuacji politycznej
nie wywołały żadnej reakcji społeczeństwa. Najgłębszego uczucia bezsilności doznali przyrodoznawcy
zabiegający o objęcie ochroną całego obszaru Karkonoszy w czterdziestych i pięćdziesiątych latach
XX wieku. Upaństwowienie majątku niemieckiego w 1945 roku dokończone upaństwowieniem po puczu
komunistycznym w 1948 roku zlikwidowało indywidualne próby właścicieli gruntów wytworzenia instytucjonalnych form ochrony środowiska i zachowania piękna krajobrazu. Spowodowało to znaczne pogorszenie się stanu obiektów i samej przyrody Karkonoszy. Pod hasłami „Góry są własnością ludzi pracy“ nie
rozwiązywano podstawowych problemów obszarów turystycznych, a przed każdym domem wczasowym
lub zakładowym domem wypoczynkowym rosły góry popiołu, żużlu i pustych puszek. Dawniej intensywnie
uprawiane łąki górskie zarastały chwastami, nazbyt ciężka mechanizacja niszczyła drogi wybudowane
dla zwożenia drzewa na saniach i małych wozach ciągniętych przez konie. Nieuprawiane łąki z cennymi
gatunkami kwiatów zostały zalesione monokulturą świerka - w ten sposób zaniknęły unikatowe enklawy
botaniczne na przykład na Rýchorách. Olbrzymie szkody spowodowały górnicze prace rozpoznawcze na
Medvědinie, w okolicach Žacléřských bud a przede wszystkim w najcenniejszych partiach doliny Obří důl.
W owych czasach interesów ochrony przyrody w całych Karkonoszach bezpłatnie broniło zaledwie trzech
konserwatorów: w części Jilemnickiej Jindřich Ambrož; we vrchlabskiej Zdeněk Pilous a w trutnowskiej
botanik Josef Šourek. Ostatní z nich przyczynił się do ogłoszenia przez państwo pierwszych karkonoskich
rezerwatów i był gotów dla ratowania doliny Obří důl ryzykować własnym życiem. Najpierw obrócił gniew
miejscowych ludzi i urzędników przeciwko sobie przeforsowaniem zmiany trasy kolejki linowej na Śnieżkę
z planowanej od kapliczki w dolinie Obří důl przez schronisko Obří bouda na obecną z miejscowości Pec
na Růžovą horę. Odcinek górny w ogóle nie miał być wybudowany, jednakże ówcześni działacze w 1949
roku bez pozwolenia kazali wyrąbać korytarz w kosodrzewinie i przedłużyć trasę kolejki linowej aż na sam
szczyt Śnieżki. Kiedy w 1950 roku wjechała do cennych partii doliny Obří důl ciężka technika i podjęto tam
prace górnicze włącznie z sypaniem hałdy skały płonnej Šourek pisał na wszystkie strony i miejsca, gdzie
mogły być podejmowane jakieś decyzje. Inspirował ku podobnym wysiłkom swych kolegów, prowadził rozmowy z pracownikam i przemysłu wydobywczego. Jako były legionista i adiutant Masaryka był wówczas
osobą podejrzaną. Najpierw mu zastrzelili psa, potem strzelali na niego i na małżonkę, w końcu w 1959 r.
został z funkcji konserwatora odwołany. Dopiero w roku 1968, zaledwie kilka tygodni przed śmiercią, doczekał się Josef Šourek zasłużonej rehabilitacji i uznania zasług od ówczesnego ministra kultury. Bowiem
w niemałej mierze przyczynił się do zaprzestania działalności górniczej w Karkonoszach a jego postawa
pomogła przekonać społeczeństwo o potrzebie utworzenia Karkonoskiego Parku Narodowego.
Starania te zostały uwieńczone sukcesem 17 maja 1963 roku, dokładnie 40lat po przedłożeniu projektu
przez Franciszka Schustlera a 91 lat po założeniu pierwszego parku narodowego na świecie - parku

PARK NARODOWY
Yelowston w USA w 1872 roku oraz cztery lata po założeniu parku narodowego po stronie polskiej Karkonoszy. Rzeczywistym założeniem KRNAP-u, jak szybko w skrócie park zaczęto nazywać, powierzono
Miroslava Klapkę. Osobistym przykładem pełnym zaangażowania potrafił zapalić do pracy grupę pracowników nowopowstałego Zarządu Karkonoskiego Parku Narodowego. Początkowo na całe Karkonosze
musieli wystarczyć czterej strażnicy i czterej specjaliści broniący w najróżniejszych dyskusjach zasad
ochrony przyrody. Z minimalnymi środkami wytyczyli granice parku i zaczęli wprowadzać w życie obowiązujące zasady prawne. Czekała na nich przeogromna mrówcza praca polegająca na likwidowaniu setek
nielegalnych wysypisk śmieci, skanalizowanie ruchu turystów w rezerwatach wyłącznie do oznakowanych
tras, wyraźne ograniczenie ruchu pojazdów w górach. Wkrótce rozpoczęto również nieustanne obserwacje
i badania przyrody górskiej, propagowanie zasad jej ochrony oraz własną czynność wydawniczą: wydawane są własne periodyki, publikacje fachowe, ulotki oraz przewodniki dla turystów. W 1967 roku pod Zarząd
przeszło karkonoskie Muzeum we Vrchlabi z obszerną biblioteką oraz bogatymi zbiorami etnograficznymi.
Wkrótce po okupacji Czechosłowacji przez „wojska braterskie“w 1968 r. dyrektora Miroslava Klapkę odwołano z funkcji jako „niepewnego pod względem politycznym“. Między innymi pozwolił sobie napisać do
wyższych organów skargę na zniszczenia i szkody w przyrodzie poczynione przez radzieckich żołnierzy.
Przede wszystkim starał się spowodować przeniesienie radzieckiej jednostki stacjonującej w rezerwacie
na Rýchorach. Rosjanie się tam przez pewien czas utrzymali a sam Klapka odszedł do pracy w kopalni.
Głębokie koleiny po radzieckich pojazdach pomału zarastane przez wierzby samosiejki są jeszcze dobrze
widoczne. Do wielkich zmian jakościowych doszło w 1974 roku wraz z przyjściem do kierownictwa Zarządu KRNAP-u Jerzego Svobody. Człowiek z jasną i jak na owe czasy odważną wizją potrafił w czasach
socjalizmu, kiedy inne budowy ciągnęły się latami zrealizować pięć tras naukowych, cztery nowe ośrodki
służby terenowej, hodowlę dla ratowania głuszczów na Rýchorach, dokończyć rekonstrukcję klasztoru
we Vrchlabi dla potrzeb Karkonoskiego Muzeum, otwarcie nowoczesnej ekspozycji ekologicznej „Kamień
i życie“ , przygotowanie ekspozycji etnograficznej i sal wystawowych w trzech zrekonstruowanych domach
historycznych we Vrchlabi, założenie ekspozycji ekologicznej: Obří důl - skarb Karkonoszy, ośrodka
ekologicznej edukacji na Rýchorach oraz szereg jeszcze innych cennych inicjatyw. Przede wszystkim na
rzez wychowania w duchu ochrony przyrody Karkonoszy i propagowania jej zasad uczynił dyrektor Jerzy
Svoboda w ciągu 11 lat swej pracy niezwykle dużo. Większość z tego, co wybudował jest nadal czynne
i dobrze służy gościom Karkonoszy. Po paru latach stagnacji i szoku wywołanego katastrofą ekologiczną,
kiedy to ekshalacje i kwaśne deszcze zniszczyły ogromne połacie lasu w Karkonoszach doszło do poprawy
w kwestiach ochrony przyrody po zmianie systemu politycznego w 1989 roku. Dyrektorem został wybrany
w konkursie Jan Štursa - dzisiaj służbowo najstarszy pracownik Zarządu KRNAP-u. W czasie jego czteroletniej kadencji doszło do zmiany przepisów prawnych dotyczących ochrony przyrody i do wzmocnienia
pozycji Zarządu KRNAP-u. Część terenów zabudowanych parku narodowego została przeniesiona do
pasma ochronnego z luźniejszym reżimem, ale jednocześnie wyraźnie wzmocniono wpływ Zarządu na decyzje dotyczące najcenniejszych partii parku tzn. I i II strefy. Wraz z rozwojem przedsiębiorczości pojawiły
się liczne przypadki, kiedy trzeba było pójść na pewne ustępstwa w tych strefach, ale generalnie dzięki
dobremu przygotowaniu specjalistom z KRNAP-u udało się najcenniejsze partie Karkonoszy uratować
przed naciskami ze strony rynku. Właśnie Jan Štursa jest przedstawicielem zerządu służącym za przykład
kierowania się przy podejmowaniu decyzji argumentami fachowymi. Jego pierwotną specjalizacją była
geobotanika , ale jako pierwszy w Karkonoszach prezentował problemy z uwzględnieniem całego spektrum punktów widzenia przyrodoznawczymi poczynając a na socjalnych kończąc. Po 38 latach pracy w
Zarządzie KRNAP-u jest obecnie najwyższym i powszechnie uznanwanym autorytetem w kwestiach ekologii Karkonoszy. Zasadniczej reorganizacji Zarządu KRNAP-u podjął się od 1 stycznia 1994 roku Oldřich
Lábek. W tym dniu połączyli się dwaj gospodarze do tej pory pracujący oddzielnie na jednym polu w jedno
przedsiębiorstwo. Leśnicy ze wszystkimi gajówkami, drogami, wymuszonymi wyrębami, sadzeniem drzew,
dokarmianiem zwierząt i z polowaniami oraz licznymi innymi obowiązkami stali się częścią KRNAP-u.
Od nowego dyrektora oczekiwano płynnego połączenia i harminijnej współpracy tych dwóch subiektów
w przeszłości nie raz współzawodniczących ze sobą. Jakkolwiek nie było to zadanie łatwe dyrektorowi
Lábkowi udało się ten proces spływania zainicjować. Ekologom podobało się, że mogą ściśle współpracować przy formowaniu planów odnowy lasu z uwzględnieniem jego pierwotnego składu gatunkowego
a leśnikom podobało się z kolei, że nareszcie mogą zająć się prawdziwą gospodarką leśną, w której są
oceniani nie za ilość wydobytych metrów sześciennych drewna, lecz za jakość leśnych porostów. Obecne
kierownictwo Zarządu z dyrektorem Jerzym Novakiem kontynuuje proces uszlachetniania odziedziczonych terenów. Każdy gość zauważy pięknie prezentujące się centra informacyjne, ekspozycje naukowe,
muzea, trasy spacerowe i kształceniowe, chętnie skorzysta z doskonale zrekonstruowanych dróg leśnych,
obejrzy naprawione drobne pamiątki w górskiej przyrodzie, gajówki i inne obiekty służbowe, odpocznie na
udostępnionych punktach widokowych i wypoczynkowych. Chętnie skorzysta w zimie z tras narciarskich
do biegania a w lecie z tras rowerowych. Mniej widoczne, ale nie mniej ważne są dobrze wykonywane
zadania naukowe z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, o których założycielom pierwszego parku
narodowego w Czechach przed czterdziestoma laty ani się nie śniło. Jedno zadanie zostało dla pracowników zarządu Karkonoskiego Parku Narodowego takie samo jak wówczas: przekonywanie mieszkańców
i gości Karkonoszy, że zachowanie wrażliwej przyrody górskiej, aktywne jej poznawanie i wykorzystywanie
jest możliwe jedynie przy przestrzeganiu zasady stale utrzymywalnego rozwoju tego obszaru. Wyłącznie
taki kompromis może nam przynieść radość i dobrobyt a jednocześnie zachować piękno Karkonoszy
pokoleniom przyszłym.
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Jiří Svoboda

Jan Štursa

Oldřich Lábek
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KALENDARZ IMPREZ LETNICH
kwiecień - 15. 6. - Malarze ziemi trutnowskiej, Muzeum Karkonoskie (KM)
Vrchlabí, klasztor
kwiecień - 29. 6. - 40 lat Zarządu KRNAP, KM Vrchlabí, Trzy zabytkowe
domy
do 15. 6. - Jaromír Komínek - Jak? i Którędy ?- wystawa obrazów i rysunków
z lat 1992 -2002, Muzeum Pogórza Karkonoskiego w Trutnowie
2. 5. - 29. 6. - Spojrzenia w przeszłość, wystawa o 138 latach panowania
jezuitów, produkcji papieru w dolinie Prkenní důl, elektryfikacja, Muzeum
Miejskie Žacléř
13. 5. - 13. 7. - Vladimír Preclík, rzeźby i obrazy, galeria Miejska Trutnov
17. 6. - 29. 6. - Karkonosze oczyma dzieci, KM Vrchlabí, klasztor
21. 6. - Święto zrównania dnia z nocą 2003 - festiwal muzyczno-teatralny na
plebanię i stary kościół w Marszowie Górnym o godz. 11:00 na terenie plebanii
- zespół teatralny Najgrzeczniejsze niedźwiadki z przedstawieniem Chilliastra,
o godz. 13:00 w starym kościele, Vlastislav Matoušek (szakuhaczi - japoński flet
zenowy), Karel Babuljak (cytera i śpiew), Dagmar Andrtová- Voňková, (gitara
i śpiew), Irena i Vojtěch Havlowie + Petr Nikl (muzyka alternatywna + oprawa
plastyczna), Elena Kubičková + fabrice Michel (klasyczne ragi indyjskie -esraj,
tabla) , Oldřich Janota, (muzyka alternatywna), o godz. 19:00 w starym kościele Miroslav Gabriel Částek z programem Cytadela, medytacje o sensie życia
według A. de Saint-Exupéryego i Z. Pololáníka.
22. 6. - Msza songowa z 1968 roku, w kościele cmentarnym pod wezwaniem
Wniebowzięcia Panny Marii w Marszowie Górnym o godz. 11:00, tekst Pavla
Zachařová, muzyka Luboš Svoboda, mszę celebruje pastor Kościoła Husyckiego Czechosłowackiego Tomáš Karel przy akompaniamencie Hus Bandu.
26. 6. - 26. 10. - Sztuka niemiecka na Trutnowsku, Muzeum Pogórza Karkonoskiego w Trutnowie

przed Muzeum Pogórza Karkonoskiego w Trutnowie, o godz. 10:00 zwiedzanie
stałej ekspozycji bitwy pod Trutnowem, o godz. 10:45 wymarsz jednostek historycznych na Rynek Ducha Gór (Krakonosza), gdzie o godz. 11:00 nastąpi oficjalna prezentacja jednostek, malowanie cyfr daty na tablicy pamiątkowej (27. 6.
1866) czarną farbą na znak żałoby, salwy honorowe, wymarsz ku mauzoleum
gen. Gablenza na szczyt Šibeník, tam o godz. 12:30 rozstawienie jednostek,
capstrzyk, salwy honorowe
1. 7. - 14. 9. - Lato rzemieślnicze - pokazy prac rękodzielniczych i wystawa
produktów z liści kukurydzianych Jarmily Horné , KM Vrchlabí, Trzy Zabytkowe
Domy
4. 7. - 31. 8. - 50-lecie zespołu lalkowego Permonik, Muzeum Miejskie,
Žacléř
8. 7. - 5. 10. - Młynek i młyn na ziarno i kmin, wystawa etnograficzna ze
zbiorów KM Vrchlabí, klasztor,
22. 7. - 27. 8. - Milan Lhoták - fotografie, - Jan Skořepa, obrazy z Afryki,
Galeria Miejska Trutnov,
9. 8. - Mistrzostwa RCz juniorek, juniorów, kobiet i mężczyzn w biegu pod
górę z Jańskich Łaźni na Czarną Górę
14. 8. - Koncert organowy w wigilię święta Wniebowzięcia Panny Marii
w kościele w Marszowie Górnym
16. 8. - Jarmark Marszowski na rynku od godz. 10:00 do nocy, występy zespołu folklorystycznego
22. 8. - 24. 8. - „Trutnov 1987-2003“ Open Air Music Festival, największy
woodstock w RCz
4. 9. - 23. 9. - Robert Kukla, obrazy polskiego artysty, - Vladimír Renčín
- dowcipy rysunkowe, Miejska Galeria Trutnov

27. 6. - 29. 6. - Jarmark Szpindlerowski; akcja kulturalno- sportowa, tradycyjny korowód ducha gór;

5. 9. - 31. 10. - Eva Pohořalá, ceramika autorska, Muzeum Miejskie Žacléř
9. 9. - 26. 10. - Jiří F. Jakoubek, wystawa obrazów i grafiki, KM Vrchlabí,
klasztor,

28. 6. - Adrenalin Cup w Szpindlerowym Młynie, otwarte międzynarodowe
mistrzostwa RCz w ekstremalnym wyścigu sztafet, bieg na 19 km, 4 km - paragliding, 4 km - kajak, 28 km rower górski, dla publiczności akcje towarzyszące,
minibus za darmo.

23. 9. - 2. 11. - Bez pracy nie ma kołaczy IV /Komu se nelení/ prace znanych
i nieznanych twórców ludowych z okolic Vrchlabí, KM Vrchlabí, Trzy Zabytkowe
Domy

28. 6. - Dzień Rzemiosła, stare rzemiosła - pokazy połączone ze sprzedażą
przed Muzeum Podgórza Karkonoszy w Trutnowie
28. 6. - Tradycyjny Akt Pamięci z okazji 137 rocznicy bitwy pod Trutnowem
w 1866 roku, o godz. 9:00 jest spotkanie jednostek umundurowanych i gości

RENNEROVA BOUDA I KOZÍ HŘBETY

30. 9. - 12. 11. - Dalibor Matouš, obrazy i grafika, Galeria Miejska Trutnov
14. 10. - 30. 11. - Fritz Hartmann, wystawa obrazów, KM Vrchlabí, klasztor
4. 11. - 18. 1. - Historia poczty, wystawa z dziejów poczty na ziemi vrchlabskiej,
KM Vrchlabí, klasztor

KOPALNIA JAKO TURYSTYCZNA ATRAKCJA

Węgiel kamienny w okolicach Żaclerza wydobywa się już od 15 sierpnia 1570 r. Jenakże o prawdziwym boomie i gwałtownym wzroście wydobycia możemy mówić dopiero
w wieku XVIII i XIX. Na rozległych złożach wybudowano sieć sztolni i pionowych szybów. W roku 1950 powstała w drodze połączenia kilku mniejszych kopalni obecna kopalnia
Jan Šverma, najstarsza kopalnia węgla kamiennego w Czechach. W tym samym roku zaczęto drążyć główny szyb wydobywczy Jan,któremu do pełnego kilometra głębokości
brakuje zaledwie parę metrów. Mniej więcej 600 górników wydobywało od 200 do 250 tysięcy ton węgla na rok. Przejście na gospodarkę rynkową ujawniło ekonomiczny bezsens
kontynuowania wydobycia. Żaclerskie górnictwo głębinowe po przeszło czterech stuleciach w dniu 31 grudnia 1992 r. przerwało prace wydobywcze. Pod ziemią oprócz zapasów
węgla zostało 77 km korytarzy i tuneli ciągnących się na obszarze 10 km2. Te podziemne przestrzenie należy stopniowo zasypać. Zadania tego podjęła się spółka GEMEC,
która stopniowo demontuje urządzenia kopalniane, które można jeszcze wykorzystać a opuszczone chodniki zayspuje koksikiem. Kopalniane urządzenia muszą jeszcze parę lat
funkcjonować. Fakt ten zrodził pomysł udostępnienia części kopalni zwiedzającym. Wyruszyć w podróż do wnętrza ziemi może każdy z nas, kto jest zdrowy i ma skończonych
10 lat. Miłośnicy przygody zostaną najpierw przeszkoleni w zakresie zasad bezpieczeństwa i zapoznają się z obsługą ratunkowego urządzenia oddechowego. Potem w szatni
swoje rzeczy schowają do szafek a ubiorą się w czarne stroje górnicze i gumowce. Wszystko jest czyste i pięknie poukładane jak w wojsku. Nieodzowną częścią ekwipunku
jest hełm z lampą i baterią za pasem. W lampownie do baterii i urządzenia oddechowego dostaną zwiedzający ponadto na podpis tradycyjny plechowy znaczek z numerem.
Ten zostanie w cechownie zawieszony na tablicy orientacyjnej tak długo, dopóki nie wyjadą na powierzchnię. Klatka windy zjeżdża na pierwsze piętro szybu w głębokości
100 m. Wszystko wokół jest autentyczne i pomimo archaicznego wyglądu działa. Chodniki są zabezpieczone stalową obudową z betonowymi rurami obłożeniowymi lub drewnianym obkładem. W szparach błyszczą żyłki węgla
kamiennego. Czasem turyści mijają żelazne wózki z materiałem, przechodzą przez mosty wentylacyjne, komory
z obu stron zamykane ciężkimi żelazobetonowymi wrotami.Trasa zwiedzania prowadzi przez małą lokomotywownię
i stację pomp, w której potężne pompy zabezpieczają obieg wody kopalnianej. Przewodnikami są zawodowi górnicyniektórzy z nich mówią po niemiecku. Na powierzchni zwiedza się jeszcze maszynownię po czym oddaje się ubrania
górnicze i przechodzi do pryszniców. Całe zwiedzanie trwa nie krócej niż dwie godziny. Ładny bilet wstępu za 250
koron po powrocie na powierzchnię ziemi wcale się wam nie będzie wydawał drogi. Szczęść Boże!
Turistické fárání v Žacléři, Spółka GEMEC UNION a.s., rezerwacja tel.: 00420 499 876 154 - 7, fax: 499 876 123.
Grupa zwiedzających może liczyć najwyżej 20 osób - najmniej 3. Czas zwiedzania ze szkoleniem o zasadach bezpieczeństwa włącznie wynosi mniej więcej 3 godziny. Zwiedzanie można również zorganizować w sobotę - wymaga to
jednak złożenia zamówienia co najmniej 2 dni wcześniej a grupa musi liczyć co najmniej 10 osób. Parking jest przed
kopalnią. Wykład może być również w języku niemieckim. http://www.volny.cz/gemec.

W którym miejscu w rzeczywistości stała przez 140 lat Rennerova bouda przekonacie się podczas spaceru wokół Kozich Grzbietów (Kozí hřbety) opisanego
na str. 12 i 13. Gdzie ją chcieli wybudować właściciele widać na załączonych fragmentach widokówek z lat 1898 - 1925. Żadne z tych położeń nie jest realne
- jedynie metamorfozy obiektu są prawdziwe
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Inne punkty informacyjne: Miejskie Centrum Informacyjne (MiS) na placu
w uzdrowisku Janské Lázně 499 875 161; Turystyczne Centrum Informacyjne (CIS)
Karkonosze na placu w Svobodzie nad Upą 499 871 167; IC Turista w centrum miejscowości Pec pod Śnieżką 499 736 280; IC Malá Úpa na Pomezních Boudách 499
891 112, Infocentrum w Trutnovie, w ratuszu na rynku, 499 818 245); TIC Špindlerův
Mlýn 499 523 656, Vrchlabí 499 422 136, IC Flora w Domie Usług w Benecku 481
582 606), IC Harrachov 481 529 600, MIC Harrachov 481 529 600, Jilemnice 481
544 070, IC Jilemnice 481 541 008, (PL) Karpacz (004875 7618605).

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

CENTRUM INFORMACYJNE VESELÝ VÝLET
GALERIA - KANTOR
Temný Důl, Horní Maršov, tel., fax: (00420) 499 874 298
Pec pod Śnieżką, tel.: (00420) 499 736 130, fax: 499 736 131, 499 874 221
e-mail: veselyvylet@mbox.vol.cz
www.veselyvylet.cz
codziennie od 8.30 do 18.00
Jak dzwonić? Od 22 września 2002 zmianie uległy wszystkie numery telefoniczne
w Republice Czeskiej. Obecnie wszystkie numery telefoniczne telefonów stacjonarnych w Karkonoszach wschodnich i środkowych zaczynają się trzema cyframi:
499 (w relacji międzynarodowej 00 420 499). Informacje o numerach telefonicznych
uzyskać można pod numerem 1180.
Służba zdrowia: Pogotowie Ratunkowe: Trutnov i Vrchlabí tel. 155, 499 735 921,
dla regionu Karkonoszy wschodnich dyżurnym Ośrodkiem Zdrowia jest przychodnia
w Trutnowie; dyżurna przychodnia ma numer 499 840 100, przychodnia internistyczna i stomatologiczna w miejscowości Pec pod Śnieżką ma 499 736 344, dentysta
603 413 113; w miejscowości Horní Maršov ma 499 874 144, dentysta - 874 166,
przychodnia dziecięca: 874143; w uzdrowisku Janské Lázně 875 116, Svoboda nad
Úpą 499 871 140, przychodnia dziecięca 499 871 287, Špindlerův Mlýn 499 433 344.
Apteka w Horním Maršovie jest czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 12.30
i od 14.00 do 17.00, tel. 499 874 121; w Svobodzie nad Upą 499 871 2646, pogotowie
we Vrchlabi (również dla regionu Špindlerowa Mlýna) ma 499 421 155.
Policja: Stały dyżur w Trutnowie i Vrchlabi 158, wypadki drogowe: 499 804 251;
dyżur w Pecu pod Śnieżką 499 736 233, w Svobodzie nad Upą 499 871 333,
w mieście Špindlerův Mlýn 499 433 354, Horní Maršov 499 874 133; komisariat
Policji Miejskiej w uzdrowisku Janské Lázně 499 875 133 i 603 345 538; Špindlerův
Mlýn 499 523 115, 606 484805.
Pogotowie Straży Pożarnej: stały dyżur w Trutnowie - tel. 150, 499 848 411.
Parkingi: Parkingi strzeżone znajdują się w następujących miejscowościach:
Velká Úpa 499 896 156, Pec pod Śnieżką - przy kapliczce 499 736 179, Pec pod
Śnieżką - Zelený Potok 728 153 268), Malá Úpa - Spálený Mlýn 499 891 128, Pomezní Boudy 499 891 145, Janské Lázně - przed stacją kolejki linowej 499 875 124,
Špindlerův Mlýn 499 523 229, 499 523 119.
Magistraty Miejskie i Gminne: Horní Maršov 499 874 156, Janské Lázně 499 875
101, Pec pod Sněžkou 499 89 6215, Malá Úpa 499 891 157, Svoboda nad Úpou
499 871 105, Žacléř 499 878 510, Špindlerův Mlýn 499 433 226, Godziny przyjęć
w poniedziałki i środy od 8.00 do 12.00 i od 12.30 do 17.00. (PL) Karpacz 0048 75
7618611.
Zarząd Karkonoskiego Parku Narodowego: Punkty Informacji KRNAP (Karkonoskiego Parku Narodowego): Pec pod Śnieżką 499 896 213, codziennie 7.30
- 12.00, 12.30 - 18.00, Špindlerův Mlýn 499 493 228, codziennie 8.00 - 16.45,
w lecie do 18.00, Harrachov 481 529 188, Horni Rokytnice nad Jizerou 481 523
694, w zimie pon.-piąt. 9.00-12.00, 13.00-16.00, sob. 9.00-12.00; Muzeum we
Vrchlabi: oprócz poniedziałków 8.00-16.00, 499 456 111, Muzeum w Obřím dole
w Pecu pod Śnieżką 499 736 311, otwarte codziennie oprócz poniedziałków, wt.
- niedz. 8.00 -12.00, 13.00 - 15.00, Punkt Informacyjny z punktem wymiany walut
w Temným Dole w Horním Maršově 499 874 264, pon.- czwart. 8.00 -16.30, piąt.
8.00 -18.00, sob. - niedz. 9.00 - 16.30 (w szczycie sezonu i dłużej).
Przedsiębiorstwo Gospodarki Leśnej – dyrekcja 499 456 111; Leśnictwa: Horní
Maršov 499 874 161, Pec pod Śnieżką 499 896 214, Svoboda nad Úpą 499 871 159,
Žacléř 499 776 459, Špindlerův Mlýn 499 433 282
Stacje benzynowe: Svoboda nad Úpou: czynna codziennie od 6.00 do 20.00
Benzina 499 871 128 i od 6.00 do 21.00 Lucraco Oil: 499 871 188; Špindlerův Mlýn
499 493 295, codziennie od 7.00 do 17.00, w niedziele od 8.00. Stacje benzynowe
otwarte NONSTOP znajdują się w Trutnowie i we Vrchlabi.

Stacja Meteorologiczna - Pec pod Śnieżką 499 736 303
Msze: Horní Maršov – sobota 17.00; Svoboda nad Úpou – niedziela 11.15; Janské
Lázně – niedziela 8.30; Velká Úpa – sobota 15.30; Malá Úpa – ostatnia sobota
w miesiącu 15.00; Špindlerův Mlýn – niedziela 10.00. Zgromadzenie Świadków
Jehowy w auli królestwa w Trutnowie, Bojiště 103. Tygodniowe zgromadzenie: każdy
wtorek i czwartek, zawsze od 17.45 do 19.30. Publiczne wykłady w każdą niedzielę
od 9.30 do 11.30 i od 16.30 do 18.30.
Warsztaty Naprawcze Samochodów i Zakłady Wulkanizacyjne: Svoboda nad
Úpou: Hlávka 499 871 153; codziennie od 7.00 do 12.00 i od 13.00 do 17.00, Mladé
Buky - Hák 499 873 405, Wulkanizacyja 499 773 263, Autoklub Bohemia Assistance, nonstop, 0/124; Žlutý anděl 1230 (Pomoc Drogowa).
Przejścia graniczne: Malá Úpa 499 891 133, tylko dla pieszych i samochodów
osobowych, nonstop tak samo na przejściu Královec koło Žacléřa i v Harrachowie.
Turystyczne przejścia graniczne znajdują się ponadto przy schronisku Luční bouda,
Špindlerovka, Slezský dům, na przełęczy Soví sedlo oraz przy schronisku Vosecká
bouda, w Bobru-Niedamirowie, Horní Albeřice - Niedamirow. Przejścia te otwarte są
w zimie od 9.00 do 16.00 a w lecie od 8.00 do 20.00. Obowiązek wylegitymowania
się paszportem.
Kolejki linowe: Na Śnieżkę (Pec pod Śnieżką, 499 895137) codziennie o każdej pełnej godzinie od 8.00 do 18.00; w górnym odcinku Růžová hora – szczyt Śnieżki czynna w zależności od pogody; Portášky (Velká Úpa, 499 736 347) czynna codziennie
od 8.30 do 17.00; od 15.2. do 17.30; Černá hora (Janské Lázně, 499 875 152) codziennie o 7.30 a później o każdej pełnej godzinie od 8.00 do 18.00; Na Plaň (Špindlerův Mlýn – Sv. Petr, 499 497 215) i Medvědín (Šp.Mlýn, 499 433 384) codziennie
od 8.30 do 16.00 i o 18.00; Žalý (Vrchlabí, 499 423 582; Lysá hora (Rokytnice, tylko
w zimie, 481 523 833); Čertova hora (Harrachov, 481 528 151).
Kamera panoramiczna: codziennie na drugim programie czeskiej TV od 7.55 do
8.30. Bezpośrednia transmisja z kamer umieszczonych w punktach obserwacyjnych: Harrachov, Lysá Hora, Medvědín, Svatý Petr (Špindlerův Mlýn), Pec pod
Sněžkou, Malá Úpa, Černá hora.

CYKLOSERVIS MIKLI
Naprawy rowerów turystycznych i górskich,
SHIMANO servis.
Miloslav Klimeš sen.
Slovany 122, Horní Maršov
Tel./fax: 499 874 236, Tel.: 737 504 811

