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„WESOŁA WYPRAWA”

Liczba i rozmaitość personelu zatrudnionego w schroniskach Czeska
i Pruska bouda na Śnieżce mówią same za siebie, świadcząc o zakresie i jakości wówczas świadczonych usług. W 1936 roku do wspólnej
fotografii pozowało aż czterdziestu siedmiu pracowników, przy czym co
najmniej trzynastu dalszych spóźniło się i na fotografii ich nie ma. Na zdjęciu brak również zespołu tragarzy zaopatrzenia z Wielkiej Upy. Właściciel obu hoteli Heinrich Pohl w garniturze, z krawatem i okularami zajął
miejsce między małżonką Anne-Lisą po prawicy i niezastąpioną panną
Scholzovą, która dzisiaj niewątpliwie byłaby na etacie głównego menedżera. Poza nimi znamy już tylko szef-kucharza z Pruskiej boudy pana
Trettera, imię cytrzysty, remontowca ze stacji pomp wodnych w dolinie
Obří důl Guttsteina oraz kelnera z nieodzowną muszką Ottę Goldmanna.
Przed człowiekiem w czapce z daszkiem z napisem Informacja stoi dziś
już dziewięćdziesięciodwu letnia Fanny Sagasserowa z Małej Upy, która
opowiadała nam o swej pracy na Śnieżce. O tym jak na przykład każde
pogodne rano przygotowywała w Czeskiej boudzie sto dwadzieścia filiżanek kawy dla gości przychodzących obejrzeć wschód słońca. Więcej ciekawostek z życia na szczycie Śnieżki można znaleźć na stronie 12 i 13.
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ZAPROSZENIE

Radko Tásler z Czeskiego Towarzystwa Speleologicznego Albeřice jako zarządca udostępnionej kopalni Kovárna w dolinie Obří důl
szkoli pracowników Ośrodków Informacyjnych Veselý výlet prowadzących rezerwacje i sprzedaż biletów.

Nieodzowną częścią Centrum Informacyjnego Veselý výlet w Pecu pod Śnieżką i Temnym Dole są galerie. Wystawę fotografii Ctibora Košťála pt.:
„Poszukiwanie krajobrazu“ zagaił ekolog Martin Bursík. Jego słowa uzupełnił sam autor wystawy.
W punktach informacyjnych Veselý výlet może każdy sobie wybrać oryginalne prezenty i pamiątki jakich nie znajdzie się nigdzie indziej w Karkonoszach.

Veselý výlet w Temnym Dole jest równocześnie pensjonatem o szczególnej atmosferze. Wnętrza domu z XIX wieku i nowe dobudówki z 2003 roku ilustrują
historię i współczesność Karkonoszy oraz przypominają o tym, jakie piękno skrywają w sobie podróże a zwłaszcza „wesołe wyprawy“ (veselé výlety).

DO VESELEGO VÝLETU
Wizyta w Centrum Informacyjnym Veselý výlet w Pecu pod Śnieżką lub Temnym Dole przy szosie z Marszowa Górnego do Peca i Małej
Upy ułatwi i uczyni bardziej przyjemnym wasz pobyt w Karkonoszach
wschodnich. Znajdziecie tu wszelkie nowości z regionu, bezpłatne materiały informacyjne, mapy Karkonoszy i okolic, przewodniki, pocztówki
ze znaczkami, kasety video z programami o Karkonoszach w czterech
wersjach językowych, książki czeskie i niemieckie z książkami dla dzieci włącznie. Dla kolekcjonerów mamy odznaki turystyczne, znaczki, nalepki i inne drobiazgi. Przed drogą powrotną można tu kupić pamiątki,
prezenty, małe obrazki, fotografie i ulubione figurki i kukiełki ducha gór
Krakonosza (Liczyrzepy), kamienie, wisiorki, laski i tarcze, podkoszulki
przypominające pobyt w Karkonoszach. Poza zwykłymi informacjami
pomożemy wam w przygotowaniu programu lub wyborze zakwaterowania w dolinie pod Śnieżką. We Veselym Výlecie w Pecu można zamówić
i kupić bilety wstępu do zabytkowej kopalni Kovárna w dolinie Obří důl
ale i jednodniowe wycieczki z przewodnikiem do Pragi oraz do ciekawych miejsc w Karkonoszach i okolicy. Przez cały czas, kiedy centrum
w Pecu jest czynne, dostępny jest publiczny internet. W punktach informacyjnych są również kantory.
Galeria w Temnym Dole prezentuje prace stałych partnerów i przyjaciół Veselego vyletu, w Pecu organizujemy okresowe wystawy autorskie. Do 27 lipca będzie jeszcze czynna wystawa fotografii pejzaży
Ctibora Košťála. Plastyk František Kalenský z Dvora Králové wystawiać
będzie swoje obrazy i rysunki od 30 lipca aż do końca sezonu letniego. Robocza nazwa wystawy brzmi: Jak płynął czas. Wybór obejmuje
prace z bardziej barwnego i bardziej ekspresyjnego piętnastoletniego
okresu amerykańskiego, eksperymenty z formą, technikami i kolorami
z ostatnich lat po powrocie do Czech. Autor stale podejmuje próby nowych spojrzeń, równie chętnie maluje akwarelowy krajobraz jak i surrealistyczną abstrakcję czy poetyczny symbolizm. Uproszczone figuralne rysunki zwłaszcza kobiecych aktów przewijają się całą twórczością
autora.
Sklep z prezentami i originalną modą autorską jest samodzielną
częścią Veselego výletu v Pecu pod Śnieżką. Ofertę tworzy autorska
moda, malowane podkoszulki, bluzki, suknie i chusty, wesołe torebki,
plecaki, nowoczesne czapeczki i czapki, rękawiczki robione na drutach,
fezy i berety. Ofertę uzupełnia wysokiej jakości ceramika i kamionka
różnych autorów i różną techniką wykonana. Uwagę pzyciąga biżuteria
i ozdoby z ceramiki, metalu emaliowanego, drewna, skóry jak również
atrakcyjne zabawki. Wybieramy dla Was rzeczy, które w Karkonoszach
najczęściej znajdziecie wyłącznie u nas we Veselym výlecie. Dla miłośników historii Karkonoszy przygotowujemy powiększenia fotografii
dokumentalnych. Dla potrzeb Veselego výletu, publikacji i historyczno-architektonicznego badania Karkonoszy dysponujemy największą kolekcją dokumentalnych fotografii i pocztówek, z których na zamówienie
sporządzimy kopie konkretnego miejsca, obiektu lub dawno zanikłej
ludzkiej czynności. Pomagamy wyszukać dane historyczne dotyczące
poszczególnych domów w Karkonoszach wschodnich.
Pensjonat Veselý výlet oferuje spokój, sute śniadania, obszerną
świetlicę z kuchenką z pełnym wyposażeniem – saunę, kąpiel z masażem – pokoje z własnymi sanitariatami – bezpłatny dostęp do internetu
– zakaz palenia w całym obiekcie – parking przed pensjonatem czynny
przez cały rok – przystanek autobusu, cyklobusu i skibusu do Peca pod
Śnieżką i do Janskich Lázni tuż przed domem – bezpłatne parkowanie
na własnym parkingu w Pecu – regularnie utrzymywane trasy do biegania na nartach w odległości 1 kilometra od pensjonatu – fachową
pomoc przy przygotowywaniu programu z propozycjami ciekawych wycieczek i spacerów włącznie.
Wyprawę na leśny zameczek Aichelburg uwiecznił plastyk Milan
Hencl na kolorowej pocztówce, którą można sobie nie tylko kupić, ale
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i podstemplować pieczątką pamiątkową ze znakiem Towarzystwa Zamku Aichelburg. Stowarzyszenie to zameczek w roku 1999 zrekonstruowało i udostępniło publiczności. W Centrum Informacyjnym Veselý
výlet w Temnym Dole lub w Pecu pod Śnieżką można pożyczyć kopie
zabytkowego klucza od zamku z inicjałami BA, którym sobie otworzycie drzwi do sieni zamkowej. Wewnątrz można rozejrzeć się po okolicy
z wieży zamkowej i obejrzeć popiersie właściciela zamku Bertholda
Aichelburga. Nie będziecie żałowali trudu wspinaczki ani symbolicznych
kosztów wstępu, pokrywających koszty ubezpieczenia zameczku i trasy
spacerowej. Więcej o Aichelburgu się dowiecie na stronie 7.

Centrum Informacyjne, galeria, kantor i sklep Veselý výlet Pec
pod Śnieżką, nr 196, Kod Poczt. 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 Poczt. 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: info@veselyvylet.cz, www.veselyvylet.cz
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Udany cykl telewizyjny Szumne miasta prezentuje nowoczesną architekturę licznych zakątków Republiki Czeskiej skłaniając bez wątpienia nie jednego widza do baczniejszego obserwowania i zastanowienia
się nad budynkami w najbliższym sąsiedztwie. Reżyser Radovan Lipus
z aktorem i architektem Davidem Vávrą potrafili za pośrednictwem humorystycznych scenek, wierszy i poważnych tekstów zaprezentować
widzom urok wartościowej architektury. Tym z Państwa, którzy nie
oglądaliście ani jednego odcinka tego programu, chcielibyśmy wyjaśnić podstawowe pojęcie. Szumny dom, kościół, kaplica, rzeźba,
most, tama, osiedle lub miasto są równocześnie piękne, ciekawe,
funkcjonalne, wysokiej jakości i mądre. Wszystkie wymienione cechy
stale jeszcze nie oddają w pełni sensu tego określenia. Być może należy jeszcze dodać przyjemne poczucie wywołane wrażeniem harmonii,
którego niesposób wytłumaczyć, a które można jedynie przeżyć. Vávra
z Lipusem prawdopodobnie do Marszowa Górnego nakręcać nie przyjadą. A nawet gdyby potrafiliby miejscowość karkonoską przedstawić
w sposób bardziej fachowy. Jednakże pomimo tego na szumny spacer
ewentualnie przejażdżkę na rowerze możemy wyruszyć sami.
Wbrew pozorom Marszów Górny jest pod względem architektonicznym prawdziwą perłą. Na drogi wąskie i pełne wybojów radzimy wziąć
rower górski. Następnie zgodnie z utartym scenariuszem oddamy do
przechowania serialowe dzieci Vavry do barokowej plebanii na samej
granicy Marszowa Górnego w centrum ekologicznym SEVER. Nauczą się tam podobnie jak bajkowy krecik prząść len i tkać materiał
na spodnie. Ponadto dostaną ser z koziego mleka i będą mogły bawić
się z kozami. Drogę w dolinie nam zagrodzi optycznie kościół neogotycki z fasadą z dwukolorowych cegieł licówek. Autorem katedry pod
wezwaniem Wniebowzięcia Panny Marii z wieżą o wysokości pięćdziesięciu trzech metrów był sam Josef Schulz, znany czeski architekt, znany nam również z Pragi jako współautor Teatru Narodowego, Muzeum
Narodowego a przede wszystkim Rudolfinum. Katedra dokończona
w l899 roku miała pierwotnie dwukolorowy dach z dachówek łupkowych . Z całą pewnością była bardziej trwała niż obecna farba imitująca
kamień na blaszanym poszyciu dachu. Jednakże czterdziestoletniego
braku zainteresowania nie wytrzymała ani dachówka łupkowa. Przez
kratę wejściową widoczny jest równie neogotyckie wnętrze z wyposażeniem. Nie jest widoczna natomiast ukryta w bezpiecznym miejscu
pozłacana monstrancja wykonana według projektu Schulza podobnie
jak i unikatowe ornamenty, wykonane według szablon, pokrywające
wewnętrzne ściany kościoła. Ornamenty są ukryte pod warstwą żółtej
farby. Prawdopodobnie, już w 1989 roku parafianie przeczuwali zbliżający się okres rabowania kościołów w Czechach i cenne malowidła
ukryli. Przyszli konserwatorzy ją na pewno pewnego razu odkryją. Na
razie ornamenty zna tylko organista regularnie wspinający się na chór,
gdzie za szafkami zachowały się oryginalne wzory.
Kościół jest marszowską kropką za okresem stylów historycznych
a my pojedziemy dalej uliczką Małą ku noweju szkole. Inspirowanie się
kościołem jest rzeczą rzucającą się w oczy od pierwszego spojrzenia.
Pani architekt Jindřiška Crickettová ze współpracownikami w 1991
roku zaprojektowała dla dzieci z Karkonoszy wschodnich proporcjonalny budynek trzykondygnacyjny na planie kzyża. Żółte cegły licówki na
płaszczu domku woźnego przy bramie wejściowej i na małej elektrowni
wodnej ukrytej w zieleni zdradzają ten sam rękopis wspomnianej przed
chwilą architektki. Z celowo skromnej fasady z dużymi oknami wystają
pary filarów na ścianach szczytowych przypominając kolejne elementy
z kościoła Schulza. Jest rzeczą oczywistą, że filary na szkole nie służą
zachowaniu stabilności, lecz pomagają wywietrzyć suteren. Z uwagi na
radioaktywny radon łatwo uwalniający się ma szkolny budynek dodatkowych kilkadziesiąt centymetrów wsuniętych pomiędzy fundamenty
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a parter. Szkodliwy dla zdrowia gaz jest odprowadzany przez dysze
ukryte w filarach. Z budową szkoły związane są jeszcze inne obiekty.
Poruszając się zgodnie z prądem rzeki dotrzemy do mostu stalowego
i jazu z długą szopą drewnianą na prawym brzegu Upy. Budynek centrum oczyszczania czyli punktu wykupu materiałów wtórnych stojącym
nad suterenem z oczyszczalnią wody zaprojektował architekt Roman
Koucký. W 1994 roku mały obiekt architektury przemysłowej zdobył
w trudnej konkurencji z imponującymi siedzibami bank,ubezpieczalni
i sklepów prestiżową główną nagrodę Grand Prix Związku Architektów.
Marszów nagle stał się miejscowością światową – przewodniczącym
międzynarodowego jury był najbardziej znany zagranicą czeski architekt – mieszkający w Anglii – architekt Jan Kaplický. W naszym archiwum przechowujemy zdjęcie całego ówczesnego jury przed nagrodzonym obiektem z falującym dachem w rytmie płynącej bystro rzeki Upy.
Wspinaczka doliną z systemem ujęć wodnych wzdłuż koryta wyschłego w lecie potoku nie należy do rzeczy łatwych. Fasady ujęć wodnych
w kształcie zamków wodnych zostały niedawno odnowione. Urządzenia te służą już dziewięćdziesiąt lat jako jedno ze źródeł wody pitnej
dla miasta Trutnov. Wystarczy przycisnąć ucho do metalowych drzwi,
by usłyszeć szum płynącej wody górskiej. Jeszcze przed trzydziestu
laty ascetycznie piękną fasadę największego zamku wodnego dokończonego przez trutnowskich budowniczy w 1917 roku zdobił herb
miasta ze smokiem i napisem Wasserwerk Trautenau, czyli wodociąg
Trutnov. Na miejscu znaku zieje obecnie pusta dziura, ale data została
zachowana. Ale i pozostałe ujęcia wodne są pod względem technicznym w doskonałym stanie. Wspinamy się szeroką leśną drogą najpierw
pomiędzy skałami wapiennymi, wysoko nad Marszów z malowniczymi
widokami na dolinę Upy. Jeden kilometr pojedziemy po warstwicy pod
Rýchorami a później skręcimy z powrotem do Marszowa. Kawałek pod
nowym krzyżem leśniczym w dolince między drzewami skrywa się ujęcie wodne dla samego Marszowa. Prosty obiekt wybudowano w 1901
roku zdobią dwa boczne pilastry kiedyś zakończone masywnymi kulami. Jedna odkulała się tylko niedaleko. Nad datą budowy jest ledwo
widoczny, ale pięknie brzmiący napis Reservoir.
Stromy zjazd nas następnie zaprowadzi na Plac Bertholda, na którym wśród historycznych zabudowań na szczególną uwagę zasługuje
bez mała stuletni ratusz. Wybudowany w modnym wówczas stylu secesyjnym przyciąga uwagę swymi wieżyczkami, złoceniami i motywami
roślinnymi na fasadzie z ozdobnymi napisami Apotheke i Bezirksvertretung Sparkassa. Wybudowali go miejscowi przedsiębiorcy stowarzyszeni w silnej jak na owe czasy marszowskiej powiatowej kasie oszczędnościowej. Pomimo tego, że niektóre z wieżyczek i inne cenne ozdoby
z fasady budynku stale czekającego na rekonstrukcję zniknęły, obiekt
stale przypomina dawne ambicje miejscowości stać się poza centrum
administracyjnym również centrum finansowym Karkonoszy wschodnich. David Vávra na pewno oznajmiłby, że już pora wpaść gdzieś na
kawę. Ale ponieważ jesteśmy na rowerach przejedziemy stalowy nitowany most niebieski powstały w 1898 roku w słynnej fabryce praskiej
Ruston & Company, by zająć miejsce przy stoliku pod gołym niebem
przy restauracji Kneifela. Popijając kawę możemy podziwiać piękne
okno secesyjne, które w lokalu nowego wówczas domu kazał osadzić
już w 1898 roku właściciel restauracji Karl Schick. Na historyczny plac
z góry spogląda z trasy zjazdowej Czereśniówka (Třešňovka) drewniany domek rodzinny z dużymi oknami i czerwoną fasadą. Na pierwszy
rzut oka różni się od innych współczesnych budynków tego typu w tej
dolinie. Architekt Pavel Šmelhaus spełnił życzenie inwestora w maksymalnej mierze wykorzystując jako podstawowy materiał drewno, płyty paździerzowe a do izolacji cieplnej zmielony papier. Jednocześnie
dał obiektowi piętno ciekawej architektury. W domu z falującą fasadą
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mieszka rodzina dyrektora Centrum Ekologicznego SEVER Jiřígo Kulicha. Jak się podoba dzieciom Vávry pośród SEVER-skich kóz?
Dalej pojedziemy w kierunku Śnieżki. Widząc zamek zbudowany
w 1792 roku możemy się spytać, dlaczego Czerninowie przebudowując skrzydło południowe w 1910 roku nie odważyli się na bardziej
nowoczene rozwiązanie. Nie chcieli ryzykować i nowoklasycystyczną
pańską rezydencję zadali czołowemu trutnowskiemu projektantowi
i budowniczemu Johannowi Blažkowi. W Temnym Dole dolina się wyraźnie zwęża a przy byłej przędzalni niesposób nie zauważyć kamiennego magazynu lnu. Pomimo tego, że założył go światły szlachcic
Berthold Aichelburg jeszcze przed 1860 rokiem, do dnia dzisiejszego
budzi respekt doskonałością kształtu i wykonania śmiało konkurując
nawet z dużo młodszymi zabudowaniami przemysłowymi. Dalej mijamy cztery trochę zaniedbane domy mieszkalne z końca XIX wieku
wybudowane dla pracowników fabryk włókienniczych. W dolinie górnej Upy późniejsze domy mieszkalne nie mogą się z nimi równać pod
względem architektoniczynch rozwiązań. Kolejnym szumnym obiektem
może być droga krzyżowa prowadząca na Starą Górę. Stromą ścieżką
prawdopodobnie nie wyjedziemy więc lepiej będzie rowery zostawić
przy pobliskiej galerii Veselý výlet. Tam również otrzymamy egzemplarze przewodnika objaśniającego poszczególne znane motywy biblijne.
Czternaście stacji kamiennych pochodzi z 1876 roku, ale w czasach
reżimu komunistycznego zostały zniszczone. Rekonstrukcja została zakończona w 2001 roku – nadała całej drodze nowoczesny charakter.
Praski artysta Aleš Lamr pojął drogę Jezusa na ciemnodolską Golgotę
w sposób nowoczesny. Człowiek może się czuć zaskoczonym widząc
ile treści może nieść abstrakcyjne dzieło sztuki. Po drodze do źródła
z wodą o właściwościach leczniczych na końcu drogi krzyżowej obejrzymy starannie odnowioną kaplicę św. Anny założoną przez gospodarza Johanna Bönscha z sąsiedniej chałupy już w 1752 roku.
Jeszcze głębiej w dolinie między Světlą Horą a Špičákiem zachowała się do naszych czasów jedyna ścieralnia drewna - jedyna spośród
czternastu istniejących w dolinie rzeki Upy. Młynarz Ignaz Dix założył
ją w 1874 a do klasycznego budynku kamiennego z fragmentami z cegły jego potomcy o czterdzieści lat później dobudowali trzypiętrową
halę z produkcją papieru opakowaniowego. Symetrycznie rozmieszczone metalowe okna, prosta fasada do dzisiaj nadają obiektowi wiele
szczególnego uroku. Wysoko nad ścieralnią wśród świerków wznosi
się leśny zameczek Aichelburg z dobudowaną sienią z 1999 roku. Na
rowerze pod górkę na pewno nie wyjedziemy wobec czego wrócimy do
Marszowa Górnego wzdłuż chłodnej rzeki Upy. Dzieci znajdziemy bez
wątpienia z lodami w znanej restauracji „Na Kopečku“.
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Uroczyste otwarcie zamku wodnego będącego częścią nowego wodociągu
dla Trutnowa miało miejsce w 1917 roku.

Secesyjny budynek Marszowskiej ubezpieczalni dokończono w 1906 r.
Obecnie mieści się w nim Urząd Gminny.

Jarmark Marszowski z głównym programem w sobotę 12 sierpnia na Placu Bertholda w Marszowie Górnym związany jest ze spotkaniem rodaków. W wigilię jarmarku 11 sierpnia będzie miało miejsce
o godz. 15:30 zwiedzanie renesansowego kościoła cmentarnego
pod wezwaniem Wniebowzięcia Panny Marii a o godz. 16:00 koncert
Kult mariacki w muzyce wczesnego baroku. Wystąpi Anežka M.J.
Mišoňová – sopran, Šárka Rotterová – alt, Lenka Jiranová – wiolonczela, Vít Mišoň – organy. W sobotę o 10:00 zagai Jarmark starosta
i pochód cheerleaderek, o 11:00 do obejrzenia będą sceny z historii
Marszowa, o 13:00 występy zespołu folklorystycznego Karkonoski
Góral, o 15:00 teatr FACKA z Brna, o 16:30 orkiestra trutnowska
VESO, o 18:00 kapela country CASABAND, o 20:00 główny koncert
zespołu LAURA a její tygři, o 22:30 fajerwerki a na zakończenie zagra zespół QUEEN Revival by Princess.
www.hornimarsov.cz

Centrum Oczysty zaprojektowane przez Romana Kouckiego zdobyło w 1994
roku główną nagrodę Grand Prix Stowarzyszenia Architektów.
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POBYTY W SEVERU
Takie pojęcia jak ekologia, aktywista ekologiczny bywają nierzadko
odbierane przez społeczeństwo jako negatywne. Ludzie ochronę
środowiska kojarzą sobie z ekstremistami leżącymi przed buldożerami lub przywiązanymi do kominów. Boją się, że zostaną ograniczone
ich własne wygody lub zagrożony ich budżet rodzinny. Należnej wagi
problemom ekologicznym nie nadają ani niejednoznaczne wypowiedzi polityków, którzy będą podważać twierdzenia o naszym przyczynianiu się do zmian globalnego klimatu nawet wtedy kiedy Holendrom
woda będzie sięgać po uszy. O wywołanie zmiany w sposobie myślenia stara się wychowanie ekologiczne. W Marszowie Górnym zadania
te są realizowane na najwyższym poziomie.
Hana i Jiří Kulichowie przyszli do Karkonoszy w 1990 roku gdzie
przez cztery lata prowadzili szkołę ekologiczną Dyrekcji Karkonoskiego Parku Narodowego na Rýchorach. Pod koniec 1994 roku zeszli
z Rýchor do Marszowa Górnego i z paru wsłópracownikami założyli
Centrum Wychowania i Etyki Ekologicznej Rýchory – w skrócie SEVER. Dzisiaj ma stowarzyszenie społeczne wraz z filiami w Hradci
Králové i w Litoměřicach piętnastu członków i osiemnastu pracowników. W ciągu niecałych dwunastu lat w programach centrum ekologicznego SEVER w Marszowie Górnym wzięło udział ponad trzydzieści tysięcy głównie młodych ludzi. Rocznie przyjedzie na pobytowe
akcje co najmniej tysiąc osób rekrutujących się głównie z szeregów
studentów szkół wyższych, gimnazji i szkół podstawowych,nauczycieli, specjalistów i manażerów w dziedzinie środowiska. Przy tej okazji
poznają część Karkonoszy wschodnich a niekiedy uda się wśród słuchaczy wzbudzić zainteresowanie problemami środowiska oraz chęć
aktywnego wpływania na jego stan. Najczęściej biorą udział w tygodniowym szkoleniu pod hasłem trwałego zachowania życia. Pierwszy z ośmiu bloków programowych poświęcony jest sposobom komunikowania i budowania zaufania między współpracującymi ludźmi.
Drugi blok prowokuje biorących udział w szkoleniu do zastanowienia
się nad pytaniem, czy człowiek jest panem czy tylko administratorem
naszej planety. Nie tylko trzeci blok jest realizowany bezpośrednio
w terenie a nastawiony jest na zapoznanie się z miejscowymi ekosystemami. Studenci na przykład idą do Lyseczyńskiego Potoku, do doliny Obří důl lub na Rýchory, gdzie starają się rozpoznać rośliny i zwierzęta, obserwują stosunki między nimi a środowiskiem. Następnie

poznają środowisko za pośrednictwem zmysłów, uświadamiają sobie dźwięki, zapachy, powierzchnie i właściwości materiałów naturalnych. Starsi studenci podejmują
również próby obróbki wspomnianych materiałów. Piąty
blok programowy jest nastawiony na obserwację rozwoju krajobrazu na przykładzie Karkonoszy od przyjścia
pierwszych osadników po dzień dzisiejszy. Słuchacze zapoznają się z najstarszym obiektem w dolinie, dowiedzą
się o historii drwali, o gospodarce rolnej wykorzystującej
boudy w najwyższych partiach gór, obejrzą praktyczne
wykorzystanie doświadczeń przodków, dowiedzą się
o początkach turystyki i sportów zimowych, o industrializacji otoczenia rzek górskich. Przerabiają również konsekwencje całkowitej wymiany mieszkańców po drugiej
wojnie światowej, zmiany stylu życia a następnie nabyte
wiadomości i doświadczenia spróbują uogólnić i odnieść
do większych regionów. Blok szósty poświęcony jest
problemom globalnym całej planety a zarazem wysuwa
pytania dotyczące tego jak osłabienie warstwy ozonowej, ubywanie lasów równikowych, zanik gatunków, braki wody, wojny lokalne, nędza a w konsekwencji migracje wpływają
na życie w Republice Czeskiej i przeciwnie jak my wpływamy swoją
działalnością na świat. Blok siódmy poświęcony jest stale zachowywanemu życiu, odnawialnym i nieodnawialnym źródłom surowców
i energii. Relacje między ekonomiką a środowiskiem studenci zrozumieją na przykładzie ulubionej gry Fishbanks – limity rybołówstwa.
W ostatnim bloku tygodnia ekologicznego słuchacze zastanawiają
się nad pytaniem, co mogą sami uczynić dla poprawy środowiska,
w którym żyjemy – omawiają przykłady od segregowania odpadków
po angażowanie się w konkretnych problemach otoczenia ich domu.
Niekiedy uczestnicy przyjeżdżają pełni obaw z demagogii ekologicznej, ale argumenty prezentowane w sposób naturalny a nierzadko
i zabawny przekonują ich o sensie zaangażowania się w dziedzinie
ochrony środowiska. Mniejsze dzieci biorą udział w łatwiejszym programie podczas dni lasu i drzew, dni zwierząt czy dnia gór, spotkają się z duchem gór Liczyrzepą (Karkonoszem), kiedy indziej mogą
same uprząść i tkać len według bajeczki „Krecik i spodenki“. Centrum SEVER zaprasza z powodzeniem do Marszowa grupy z Czech
i Słowacji, często przyjeżdżają i zanne postaci lub przyszli potentaci
świata ekologów. W okresie tzw. niżu demograficznego Centrum pomaga z wykorzystaniem szkoły marszowskiej, przygotowuje dla publiczności akcje bożonarodzeniowe i wielkanocne, karnawał, Dzień
Ziemi, festiwal Dotyki, wykłady, koncerty, warsztaty. SEVER zyskał
opustoszałą barokową plebanię, którą stopniowo remontuje i wraca
do niej życie. Już wkrótce będzie tu bardzo dobra baza noclegowa,
piękna sala konferencyjna, nowe warsztaty i lepsze zaplecze dla własnej hodowli kóz. Zwłaszcza w kręgach fachowych cieszą się ludzie
z SEVERu doskonałą opinią – poradzili sobie z akcjami dla setek ludzi
a województwo Hradec Králové wybrał ich sobie jako koordynatorów
wychowania ekologicznego. Oceniają projekty, pomagają w zdobywaniu środków z funduszy Unii Europejskiej i z fundacji. W 2005 roku
Hana i Jiří Kulichowie otrzymali Nagrodę Josefa Vavrouška udzielaną razem z fundacjami Partnerstwo i Charta 77. Ponadto pod koniec
roku Jiří dostał Nagrodę Ministerstwa Ochrony Środowiska.
Centrum SEVER, Horní Maršov 89, Kod Pocztowy 542 26, tel.
i fax: 499 874 280, tel.: 499 874 326, znajomość języka niemieckiego i angielskiego, e-mail: sever@ecn.cz, http://www.sever.ecn.cz
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WYCIECZKA NA AICHELBURG
W zeszłym roku wypożyczyło sobie klucze od romantycznego zameczku
Aichelburg bez mała trzy tysiące turystów. Przypuszczamy, że drugich tyle
ich koło zameczku tylko przeszło. Pomimo tego zachował w sobie urok tajemniczości. Zresztą całe strome zbocze północno-wschodnie Světlej góry
nawet po wytyczeniu trasy spacerowej Aichelburg pozostało jednym z najspokojniejszych zakątków Karkonoszy wschodnich. Kto zna losy i zasługi
hrabiego Bertholda Aichelburga rozumie, dlaczego po jego przedwczesnej
śmierci w 1861 roku wdzięczni podwładni wybudowali pomnik w postaci zameczku leśnego na skalnej ostrodze wysoko nad pustą wówczas doliną rzeki
Upy. Podczas spaceru na trasie między Marszowem Górnym a Pecem pod
Śnieżką poznają turyści na planszach rozmieszczonych wzdłuż trasy zasługi
hrabiego dla rozwoju biednego rwegionu pod Śnieżką. Dowiedzą się o tym
jak był uzdolniony muzycznie, jakim był muzykantem i kompozytorem, romantykiem i filantropem. W sieni zamkowej znajduje się popiersie, które po przeszło stu latach z powrotem tam umieścili sympatycy Veselego výletu w 1999
roku. Na nowym podstumencie, podobnie jak podczas otwarcia zameczku
9 września 1863 roku, osadzona została oryginalna tabliczka kamienna ze
złotym napisem przypominającym Bertholda z i na Aichelburgu. Poszukiwania pierwotnego „dębowego grodu“ Aichelburg, z którego rodzina hrabiego
pochodziła, który był jej siedzibą, ujawniły ciekawe związki z najstarszą karkonoską historią.
Aichelburgowie przyszli do Karkonoszy wschodnich dopiero w 1821 roku
dzięki małżeństwu Alfonsa Gabriela Aichelburga z Josefiną, córką właściciela
majątku marszowskiego Jana Schaffgotscha. Berthold był ich najstarszym synem spośród czternaściorga dzieci. Jego syn Alfons ze względu na trudności
finansowe sprzedał majątek pod koniec 1882 roku hrabiance Aloisie Czernin-Morzinowej z Vrchlabi kończąc w ten sposób 60 lat dobrego zarządzania
jego rodu majątkiem.
Inspirowani przez szacownego przyjaciela Veselgo výletu hrabiego Vladimíra Aichelburga z Wiednia wybraliśmy się śladami Aichelburgów do Koryntii.
W głębokiej polodowcowej dolinie rzeki Gail otoczonej szczytami alpejskimi
o wysokości do dwóch tysięcy metrów niedaleko granic austriacko – włosko
– słowińskich znaleźliśmy wioskę Święty Stefan. Już pierwszy rekonesans
pozwolił nam odkryć na miejscowym cmentarzu szereg grobów Aichelburgów ze znanym herbem z murzynem trzymającym dębową ratolośl. Otrzymane wskazówkio pomogły nam dotrzeć w mkiejsce porośnięte gęstym lasem.
Kamienny słup z herbem potwierdził, że stoimy na ruinach prawdziwego zamku Aichelburg. Znaleźliśmy zachowane mury obronne od strony zachodniej,
wieże główne i fosę nad którą bywał przerzucony most drewniany. Najstarsze
wzmianki o wieży sgtrażniczej pochodziły ponoć już z 1248 roku, ale obecnie
dostępne najstarsze dokumenty pochodzą z 11 czerwca 1307 roku. Pierwotny ród osiadły na Aichelburgu wymarł, ale bogaty mieszczanin z Grazu Cristoff Viertaller wsperający swymi finansami wojenne wyprawy cesarza Maksymiliana, który później ożenił się z dworną damą małżonki cesarza, zyskał od
cesarza 3 września 1500 roku majątek Aichelburg a pół roku później również
tytuł szlachecki. A ponieważ jego potomkowie są właścicielami zamku do dnia
dzisiejszego mogą używać tytułu z i na Aichelburgu. Pierwotny zamek został
po pożarze w 1516 roku jeszcze odbudowany. Ale kiedy w roku 1691 ponownie spłonął pozostał już ruiną. Wówczas już bowiem Aichelburgowie mieszkali
w pobliskim zamku Bodenhof i gdzie mieszkają do dnia dzisiejszego.
W odległości zaledwie pięćdziesięciu kilometrów od Aichelburgu za łańcuchem Gailskich Alp w dolinie rzeki Dravy 5 sierpnia 1497 roku przyszedł
na świat kolonizator Karkonoszy Christoph Gendorf. Zdobył zaufanie cesarza
Maksymiliana i jego następcy króla czeskiego a później cesarza Ferdynanda
I jako specjalista górniczy. Wspierał również politykę habsburską i wojny przeciwko Turkom w 1541 roku. W tej wojnie padł jego sąsiad Adam Aichelburg.
Gendorf już w roku 1520 przeniósł się do Czech stając się mistrzem menniczym w Jachymowie a później nawet najwyższym górniczym hetmanem Królestwa Czeskiego. Kupił majątek w Karkonoszach środkowych gdzie w roku
1533 założył miasto Vrchlabi. Trutnov z Marszowem i Żaclerzem dostał od
króla jako dzierżawę. Wprowadził wydobycie rud a przede wszystkim ściągnął
z różnych części Alp drwali i specjalistów do spławiania drewna królewskiego
z Karkonoszy do kopalń srebra w Kutnej Horze. W ten sposób przyczynił się
do osiedlenia Karkonoszy wschodnich i środkowych przez osadników alpej-

skich. Chcąc zachować swoje wpływy w Jachymowskiej mennicy, mianował
jej mistrzem w roku 1533 sąsiada z Koryntii Friedricha Aichelburga. Ten bił
tu srebrne talary z własnym znakiem. Ale jak to znamy i z czasów współczesnych – obsadzanie stanowisk po znajomości – nie idzie najczęściej w parze
z dobrym gospodarzeniem. Młody Aichelburg obwiniony z „wytunelowania”
mennicy został posłany z powrotem do Koryntii. Szlachtą czeską Aichelburgowie stali się znacznie później w pozytywniejszych okolicznościach dzięki
Alfonsowi, który ożenił się z Josefiną Schaffgotschową.
Kamień wyjęty z rozpadającej się wieży zamku Aichelburg w Koryntii zostanie wkrótce osadzony na honorowym miejscu w zameczku leśnym
Aichelburg w Temnym Dole. Przez kamieniarza wykuta data 1432 będzie
przypominała najstarszy zapis nazwy Aichelburg. Nam przypominać będzie równocześnie o przeszło pięćsetletniej wspólnej historii z na pozór odległą krainą
w Alpach.
Miedzioryt zamku Aichelburg z herbem rodowym wyrył na krótko przed jego zniszczeniem w 1691 roku Johann Weichard; na linorycie Standy Špeldy widzimy obecny leśny
zameczek Aichelburg ze znakiem Towarzystwa Zamkowego o tej samej nazwie.
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Antonín Tichý

JANSKÉ LÁZNĚ

MILLENNIUM ZE ZNAKAMI ZAPYTANIA
Podobno stało się to 6 maja 1006 roku. Przed rycerza Albrechta z Trautenberka, zamieszkującego w owym
czasie zamek w żaclerzu, stawali giermkowie, wysyłani na zwiady w okoliczne lasy, by mu opowiadali, co widzieli. Jeden z nich, rzeczony Jonch Hockowa pochlubił się: „Znalazłem w lasach w odległości jednej mili od
wysokiej czarnej góry ciepłe źródło, którego dobroczynne działanie na własnej skórze wypróbowałem. Bym
drogę ku niemu nie zgubił w korze drzew wyciąłem dużo znaków”. Będący w dobrym nastroju pan Albrecht
odpowiedział: „Ponieważ masz na imię Jan i według kalendarza jest dzisiaj św. jana, niech więc to źródło na
zawsze niesie twe imię”. Od tego czasu źródło nazywa się Jana – czyli Johannesbrunn.
Mniej więcej w taki sposób opisał legendę o odkryciu źródła termalnego kronikarz trutnowski, malarz i kartograf
a swego czasu i burmistrz miasta Trutnova Simon Hüttel, żyjący w XVI wieku. Wydarzenia tego jednakże historycznie udokumentować niesposób. Marnie byśmy również jej śladów szukali w całkiem skąd inąd wiaryogodnej kronice miasta Trutnova, w której Hüttel starannie zapisywał dzieje mista od roku 1484 do roku 1601. Na jego kronikę
odwołuje się większość późniejszych autorów. Podobnie przypisywana Hüttelowi „Kronika wiejska“ jest zlepkiem
bajek i ludowych powieści, legend swojskich i przejętych oraz płodów bujnej wyobraźni autora. Opisuje pradawne dzieje Trutnovska, zwłaszcza założenie miasta Trutnova i okolicznych wiosek. Ale kto to wie, skoro znana jest
z mniej lub bardziej udanych odpisów, z których ten najstarszy z zachowanych pochodzi z roku 1654. Jego autora
bardziej inspirował niż wiarygodny Kosmas „małowierny“ Václav Hájek z Libočan. Obu bez wątpienia znał. Liczne
realia swych czasów dla uzyskania wrażenia starości i wierzme, że w dobrej wierze posuwał aż na początek tysiąclecia. Kronikę swą zaludnił fikcyjnymi postaciami, spośród których tą najbardziej znaną jest już wspomniany Albrecht
z Trautenberka. Według miejscowej niemieckiej mitologii ten, który pokonał smoka i założyciel Trutnova, który miał
na rozkaz księcia Oldřicha oczyścić te tereny od grabieżczych band i osiedlić je swymi ludźmi. W sztucznych czeskich legendach z okresu odrodzenia narodowego przejmuje jego rolę zwycięzcy nad obawianym potworem samotny rycerz Trut. Ulubioną i starą legendę o odkryciu źródeł leczniczych ma większość uzdrowisk na świecie. Ta
jednakże jest najstarszą tego rodzaju legendą u nas bowiem data jej spisania sięga aż XI wieku. I nic nie zmieni na
rzeczy fakt, że najprawdopodobniej gorące źródło znaleźli poszukiwacze rud prawdopodobnie już w owym XI stuleciu. Niestety ani ten fakt nie znalazł jak do tej pory historycznego potwierdzenia. Stara huta stojąca przy źródle,
po raz pierwszy w sposób wiarygodny wspomniana w związku z pożarem w roku 1485 tę hipotezę mocno wspiera.
Długo przed tym 8 lipca 1451 roku legat papieski Aeneas Silvius Piccolomini poświęcił wodę leczniczą wypływającą na gruntach vlczyckich panów Zilvarów, w której się również wykąpał. Prawdopodobnie było to wielkim przeżyciem skoro późniejszy papież Pius II zanotował sobie ten fakt w dzienniku podróżnym. Zilvarowie źródło prowizornie
przykryli dachem i już w I połowie XVI wieku wybudowali tu kapliczkę św. Jana. Nieco później wybudowali również
karczmę dla coraz liczniejszych przybyszów. Liczne procesje i pielgrzymki przychodzą do źródeł leczniczych ze
Śląska i Czech propagując ich dobroczynne działanie w głębi kraju. Prawdziwym założycielem regularnego uzdrowiska stał się Jan Adolf ze Schwarzenbergu. Majątek vlczycki wraz ze świętojańskim źródłem termalnym zabrany
po bitwie pod Białą Górą Adamowi Zilvarowi odkupił od hrabianki Braunerowej w 1675 roku. W krótkim czasie kazał wybudować kilka domów uzdrowiskowych oraz naprawić stary młyn w mieście spalonej huty. Powierzył również
morawskiego fizyka ziemskiego Ignaca Hetmayera napisaniem studium naukowego – historycznie pierwszej drukowanej publikacji o Janských Lázních. Wyszła w roku 1680 przynosząc oprócz analizy chemicznej składu wody
ową starą legendę, która następnie szybko znalazła sobie licznych zwolenników. Również dalsi Schwarzenbergowie opiekowali się uzdrowiskiem. W 1685 stało wokół źródła z kapliczką poza głównym domem uzdrowiskowym,
gospody i młynu już 22 nowych domów. Lecznictwo uzdrowiskowe wykorzystujące w hojnej mierze warunki atmosferyczne polegało na podawaniu kąpieli bezpośrednio w źródle lub w drewnianych kadziach. ogrzewanych rozgrzanymi kamieniami z zawartością rudy żelaznej. Częste były również kuracje pitne. Szeroka skala leczonych zaburzeń
w ciągu stuleci się nie
zmieniła. Rewolucyjną
zmianę przyniosła nowoczesna analiza źródeł w 1934 roku.
Profesor
Oskar
Baudisch z USA odkrył takie samo działanie i złożenie jakie ma
woda w stanie Giorgia, gdzie się owego
czasu leczył prezydent
amerykański
Franklin Delano Roosevelt.
W oparciu o jego zalecenia w 1935 roku
– jako pierwsza w Europie – wprowadzona
przez MUDr. Viktora
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Sellnera ze Svobody nad Upą zostało zaoferowane leczenie następstw po paraliżu dziecięcym. W owym czasie już
wszelkimi urządzeniami uzdrowiskowymi zarządzało Spółka Akcyjna Janské Lázně, założna po I. wojnie światowej.
Po drugiej wojnie wszelki jej majątek przejęło państwo. Państwo zarządza uzdrowiskiem do dnia dzisiejszego.
Data przypuszczalnego odkrycia źródeł 6 maja skrywa w sobie jeszcze jedną zagadkę. Według kalendarza kościelnego ten dzień aż do roku 1960 naprawdę obchodzono święto św. Jana w oleju, Jana apostoła, ewangielisty
i męczcennika . Jednakże o jego męczennictwie zrodziły się wątpliwości. W podanym roku święto urzędowo zlikwidowano. Pomimo tego janskolazenkie kaplice i kościoły począwszy pierwszą, skromną kapliczką aż po obecny kościół katolicki poświęcony św. Janu Chrzcicieli. Ale jego urodziny obchodzi się 24 czerwca. Nie słuchajmy,
co szepcze diabeł, że Jan Chrzciciel jest jednocześnie patronem karczm i nie tylko misjonarzy, których przede
wszystkim mieli na myśli założyciele pierwotnej kapliczki daleko w górach. Chociaż i tak najprawdopodobniej za
tym wszystkim jest po prostu ta zwykła lecznicza woda. A kto chce znajdzie ślady legendy zakodowane w herbie
miasta uroczyście zatwierdzonego przez Izbę Poselską Parlamentu Republiki Czeskiej 5 grudnia 2005 roku. Na
czerwonosrebrnej tarczy są w heraldycznym skrócie umieszczone zrozumiałe symboly charakteryzujące nazwę,
położenie i posłanie jednego z najmłodszych pod względem prawnym miasta karkonoskiego. Laska bambusowa
zakończona krzyżem, główny atrybut św. Jana Chrzciciela odsyła do części nazwy miasta. Uzupełnia go srebrne
źródło ogólnie symbolizujące uzdrowisko a sylwetka niebieskiego szczytu przypomina i laikowi Černą horę. W ten
sposób miasto po latach zabiegów uzyskało poza sztandarem również udany z punktu widzenia heraldyki herb, który w niczym nie ustępuje historycznym herbom sąsiednich miast Svobody nad Upą i Černego Dolu.

STARE DOKUMENTY MÓWIĄ
Przy tradycyjnym majowym zagajeniu sezonu w uzdrowisku Janské Lázně w dniach 20 i 21 maja, w tym roku połączonym z obchodami tysiąclecia od odkrycia źródła, które ponownie poświęcił biskup z Hradca Králové Msgr.
Dominik Duka mogli goście obejrzeć szereg programów. Rocznicę przypomina pamiątkowa pocztówka. Z okazji tak ważnego wydarzenia powstały dwie ciekawe wystawy, które można obejrzeć aż do września. Przemiany
architektury i historyczne gusta przedstawia wystawa historycznych pocztówek i kolekcjonerskich ciekawostek
Janskich Lázni ze zbiorów Jana Hainiša i jego przyjaciół. Mieszkaniec uzdrowiska zgromadził mnóstwo ciekawych
pamiątek dotyczących historii uzdrowiska i narciarstwa w Karkonoszach, których propagatorem był od lat. Podstawową część wystawy tworzy zbiór 220 pocztówek wszelkiego typu i wieku. Najstarsza została wysłana w roku
1890, znakomita jest kolekcja ponad trzydziestu litografii, ciekawe są kolaże, ciekawostki pocztowe i historyczne
fotografie prezentujące poszczególne zakątki uzdrowiska a wcześniej samodzielnej gminy Černá hora. Prezentują
barwne i wystawne życie kurortu, dawno zanikłe lub przebudowane restauracje i domy, kolumnadę na pocztówce
jeszcze przed jej dokończeniem w 1904 roku, romantyczne zakątki Klauzowego Dołu i Černej hory, starą kabinową kolejkę linową, krokiew narciarską, narciarskie mistrzostwa świata w 1925 roku, pierwszy sańkowy wyciąg.
Ekspozycję uzupełniają historyczne druki, bilety wstępu na różne kuracje i zabiegi, pamiątki cieszące oko każdego
kolekcjonera, mieszkańca uzdrowiska i ciekawego laika. Wystawa jest prezentowana w Kolumnadzie (Kolonáda)
bezpłatnie w czasie, kiedy jest otwarta tutejsza kawiarnia.

DZIENNICZEK FOTOGRAFICZNY BOHDANA HOLOMÍČKA
Unikatową kroniką wydarzeń w Janskich Lázniach ostatnich dziesięcioleci są fotografie Bohdana Holomíčka.
W ciągu 35 lat pobytu w mieście zebrał tysiące ujęć. Zaledwie ich mały ułamek - na plansze udało umieścić się
tylko 268 fotografii - przedstawia retrospektywna kolekcja w hallu kina Vlast. Autor fotografie na bieżąco wymienia.
Inne jego fotografie dą dostępne w westybulu Akademii Handlowej. Jest ogromną przyjemnością obserwowanie
reakcji ludzi poznających siebie lub sob ie znane obiekty na fotografiach. „Tutaj jestem ja jako niemowlę. A tutaj Jarda przewrócił ciężarówkę. Popatrz - Šedý Vlk - biedak. Jak się nazywała ta listonoszka?” Ale i dla przypadkowego
widza kolekcja jest interesująca. Są tu grupy piłkarzy, związku kobiet, pionierów, pracowników korłowni, przedstawicieli, pacjentów i sąsiadów z upeczonym prosiakiem. Niektóre rodziny mogą tu sobie stworzyć własny album.
Nie szkodzi, że nie wiecie które śluby są już po rozwodzie a ktśrzy zakochani już o sobie zapomnieli. Z pewnością
nie wielu fotografów sfotografowało w naturalnym otoczeniu i naturalnie dobranych grupach takie ilości dzieci.
Bohdan przyłapał na kliszę i takie historyczne wydarzenia jak buldośer burzy stare kino na placu, początek budowy
sanatorium dla dzieci Vesna, pożar gospody Kavkaz, miejscowy patriota Standa Šedivý wrzuca do urny kupon wyborczy w pierwszych wolnych wyborach, Olga Havlová stuka w kamień węgielny nowej Akademii Handlowej a tuż
obok przecina taśmę przy jej otwarciu. Inną serię można sobie stworzyć według tematów: na poczcie, w urzędzie,
w kiosku, a starym sklepie, w sklepie warzywniczym, w kiosku, we wszystkich tutejszych gospodach. Najciekawsze są portrety. Wspaniała jest fotografia dumnego taty z synem jak pokazuje właśnie otrzymane zdjęcie, na którym
jest w takim samym wieku jak jego syn obecnie. Wierzcie, że większość sfotografowanych ludzi już wcześniej
swoją fotogragfię w formacie A4 od BH otrzymała. Nie znamy innego miasta w Republice Czeskiej, które by miało
taką kolekcję fotografii i w dodatku tak znanego autora. Autor obecnie dokonuje bilansu swego dorobku a miasto
ma wyjątkową okazję kupienia tak dużej kroniki fotograficznej Janskich Lázni jakiej nie może sobie zamówić ani
najbogatszy klient, bowiem fotograf Bohdan Holomíček te wszystkie zarejestrowane na kliszach momenty musiał
przeżyć. Z fotografii można wyczuć, że je przeżył z radością.
-anti, pk-

POLECAMY
DOBRE USŁUGI
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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 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, w sali gier jest również ping-pong. Pensjonat ma własny parking czynny
przez cały rok.
Pensjonat Nikola, Pec pod Sněžkou, Kod Poczt. 542 21, właścicielka: Alena Novotná,
tel. 00420 499 736 151, fax: 499 736 251, e-mail: nikola-pec@volny.cz, www.nikolapec.
cz, znajomość języka niemieckiego.

Pensjonat Weronika
Nowy pensjonat Weronika znajdziecie w środku miejscowości Pec pod Śnieżką w dolnej 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: Věra Zadinová, tel.: 00420 499 736 135, fax: 499 736 134, tel. kom. 00420 608 281 321, e-mail:
veronika.pec@centrum.cz, www.veronikapec.cz. Znajomość języka niemieckiego.

Hotel Krokus
Hotel Krokus w centrum Peca pod Śnieżką oferuje zakwaterowanie ze śniadaniem lub dwoma
posiłkami w 15 luksusowych pokojach dwuosobowych i dwóch junior suites. W niektórych
pokojach możliwa jest dostawka. Jeden pokój przystosowany jest dla gości upośledzonych.
We wszystkich pokojach są telewizory z programem satelitarnym i sanitariaty. Hotel Krokus
jako jeden z nielicznych w regionie jest członkiem Asocjacji hoteli i restauracji Republiki
Czeskiej, co gwarantuje gościom stałą najwyższą jakość oferowanych usług. Ma własny
parking a opłata za parkowanie jest wkalkulowana w cenie pobytu. Dla małych gości jest
przygotowany kącik zabaw. Restauracja oferuje szeroki wybór dań a kawiarnia z własnymi
wyrobami cukierniczymi jest czynna codziennie od 9:00 do 22:00. W sezonie letnim restauracja się poszerza o taras. Letni program pomoże wybrać przygotowany w recepcji przegląd
atrakcji regionu. W zimie do areału narciarskiego można dojechać hotelowym skibusem lub
wyciągiem dojazdowym. Z powrotem można zjechać na nartach niemalże do samego hotelu.
Rezerwować pokoje można pocztą elektroniczną, faxem lub telefonicznie w recepcji hotelowej codziennie od 9:00 do 21:00. Uśmiechnięty Krokus-team jest do waszych usług!
Hotel Krokus***, poczta Pec pod Śnieżką 189, Kod Poczt. 542 21, właściciel inż.
Miloslav Kopecký, tel.: 00420 499 896 961, fax: 499 896 962, e-mail: hotel.krokus@iol.
cz, www.hotelkrokus.com. Znajomość języka niemieckiego i angielskiego.

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

PEC POD ŚNIEŻKĄ
Na pewno wybierzecie się na Śnieżkę. Ze strony czeskiej wiodą na szczyt trzy drogi z możliwością różnych kombinacji. Krzesełkowa kolejka linowa jest czynna codziennie
od ósmej do osiemnastej godziny. W miesiącach letnich do rzadkości należą przypadki
wyłączenia górnego odcinka kolejki między Růžovą horą a szczytem z powodu silnego
wiatru. W takie dni zwłaszcza wycieczki seniorów i dzieci jadą mini pociągiem turystycznym (tel.: 607 930 155) przez Vysoký Svah lub Zahrádky na Lučiny skąd jest piękny
widok na Śnieżkę i Studničną horę. W tym roku latem wybudujemy na Śnieżce w miejscu
zburzonego schroniska Czeska Bouda nowy obiekt. Będzie znacznie skromniejszy niż
stare schronisko, ale pod względem architektonicznym – wierzymy , że również pod
względem oferowanych usług nowa czeska placówka pocztowa będzie lepsza. Drewniany dom nauczymy otwierania i zamykania drewnianych żaluzji stosownie do aktualnych
warunków atmosferycznych. Po kręconych schodach wychodzić się będzie na płaski
dach, skąd będzie się roztaczał na wszystkie strony panoramiczny widok Karkonoszy.
Obiekt według projektu architektów Martina Rajniša i Patrika Hoffmana dla właściciela
Czeskiej Placówki Pocztowej realizuje zespół skupiony wokół Veselego Výletu. O postępie prac będziemy Państwa informować. Tradycyjna pielgrzymka na Śnieżkę z okazji
święta św. Wawrzyńca odbędzie się w tym roku 10 sierpnia i będzie wzbogacona o program towarzyszący bezpośrednio na szczycie.
Kopalnia historyczna Kovárna w dolinie Obří důl jest czynna dla turystów od 1 lipca
do 27 sierpnia. Zawsze od czwartka do niedzeli można zajrzeć do podziemi Śnieżki wykutych podczas wydobywania żelaza, arsenu i miedzi wieloma pokoleniami górników od
XVI do XX wieku. Zwiedzanie z przewodnikiem Czeskiego Towarzystwa Speleologicznego Albeřice trwa półtorę godziny. Wybierając się do kopalni należy pamiętać, że panuje
tam stała temperatura około 7°C, sztolnie miejscami są bardzo niskie, schody natomiast
bardzo strome. Szczególną ostrożność zalecamy osobom cierpiącym na lęk przestrzeni.
Warunkiem wstępu są mocne buty i wiek ponad 12 lat. Rezerwację i sprzedaż biletów
wstępu prowadzi wyłącznie Miejskie Centrum Informacyjne Veselý výlet w Pecu pod
Śnieżką. Zamówienia należy składać z wyprzedzeniem, bowiem zwłaszcza w sierpniu
bywa tłoczno. Pierwsza maksymalnie dziesięcioosobowa grupa wyrusza o dziesiątej
godzinie, następne o 11:30, 13:00, 14:30 a ostatnia o 16:00. Od Centrum Informacyjnego do Kovárny idzie się około półtorej godziny.
Dwie kolejki linowe przewożą oprócz turystów pieszych również rowerzystów z rowerami pomagając im pokonać pierwszą wielką różnicę wysokości. Kolejką czterokrzesełkową od 1 lipca br. dostanie się turysta z Peca na Hnědý Vrch a dalej pieszo przez
Liščí horę na główny masyw Karkonoszy. Ten obszar jest dla rowerzystów zamknięty;
na rowerze górskim można zjechać w okolice Černej i Světlej hory lub udać się przez
Tetřeví boudy w kierunku na Špindlerův Mlýn i Karkonosze centralne. Kolejka linowa
jest czynna do 30 września codziennie o każdej pełnej godzinie od 9:00 do 16:00.
W październiku tylko w piątki, soboty i niedziele (więcej na www.skipec.com). Na Portášky w Wielkiej Upie jeździ kolejka trzykrzesełkowa przez cały sezon letni aż do końca
października codziennie o każdej pół godzinie od 8:00 do 18:00. Kolejka nie jest przystosowana do przewożenia rowerów – pasażerowie muszą je trzymać sami. (więcej na
www.skiport.cz).
Pięć tras spacerowych zaprowadzi zainteresowanych i do mniej znanych zakątków
Karkonoszy. Według kierunkowskazów można wyruszyć z Peca i z Wielkiej Upy do zameczku leśnego Aichelburg, klucz od romantycznego obiektu można wypożyczyć w obu
punktach informacyjnych Veselego výletu. Po drodze radzimy wpaść na farmę górską
rodziny Davida Sosny na Valšovkach. Tylko kawałeczek od centrum miasta warto wpaść
do doliny Zelený důl, w której jest przyjemnie nawet w największe upały. Wzdłuż potoku
można dojść na Jelenie Louki z popularną gospodą górską. Przez znane trasy zjazdowe
i mały cyrk lodowcowy wiedzie trasa Vlčí jáma; przy kapliczce na Hnedym Vrchu przecina najnowszą trasę Wokół Peca. Przez Vysoki Svah i Lučiny dostaniecie się Černą horę.
Tu trasa kończy się a w przeciwnym kierunku ma początek przy tutejszej wieży widokowej Panorama. Po drodze warto czasami zboczyć z trasy ku Černohorskiemu torfowisku
i Szwedzkim wałom.
Jednodniową wycieczką poza Pec pod Śnieżką urozmaicicie sobie pobyt w górach
nie tylko w niesprzyjającej pogodzie. Do godnych polecenia usług należy oprócz wygodnego transportu autobusami i mikrobusami służby całodzienne przewodnika. Najczęściej goście organizują jednodniowe wypady do Pragi, Skał Adršpašskich, do świątyni
wikingów Wang po polskiej stronie Karkonoszy, do huty szkła i browaru w Harrachovie
czy na Safari w ZOO v Dvorze Králové oraz do szpitala Kuks. Miejskie Centrum Informacyjne Veselý výlet przyjmuje zamówienia i udziela rad oraz pomaga w ułożeniu własnego
programu.
www.pecpodsnezkou.cz
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Friedrich Pohl zapisał się do historii turystyki w naszym regionie dwa razy.
Kiedyś około 1865 roku wydzierżawił od barona Nádhernego pańską
karczmę Miasto Skalne (Skalní město) przy wejściu do labiryntu skał Adršpašskich. Wiedział, że dodatkowe atrakcje przyciągną więcej gości do
restauracji. Uregulował jeziorko w środku miasta skalnego i wprowadził
do dzisiaj cieszące się znaczną popularnością przejażdżki w łódkach.
Udany pomysł Friedricha Pohla przypominają wyciosane w skale przy
przystani skromne inicjały FP. Hotelarz wkrótce zgromadził wystarczające
środki ku temu, by otworzyć własny interes. Już wówczas goście często
łączyli zwiedzanie skalnego miasta z wejściem na najwyższą górę leżącą na północ od Alp – Śnieżkę. Pomimo tego, że wówczas jeszcze gości
w Karkonoszach zbyt wielu nie było kupił w 1875 roku od Friedricha Sommera obie boudy na szczycie Śnieżki. Przez następnych siedemdziesiąt lat
rodzina Pohlów wybudowała na szczycie Śnieżki obiekty oferujące jedne
z najlepszych usług w historii Karkonoszy.
Domy na Śnieżce w 1875 roku – parę lat po wybudowaniu – były
w dobrym stanie. Większą Pruską boudę po niemieckiej stronie wybudował Sommer latem 1862 roku. Pożar dwukrotnie zniszczył domy stojące w
tym miejscu. Czeska bouda powstała o sześć lat później dzięki Hermannowi Blaschke z Małej Upy, który ją po dwóch latach sprzedał Friedrichowi
Sommerowi. Zaraz po przeprowadzce Friedrich Pohl położył nacisk na
podniesienie standardu oferowanych usług. Postanowił zwykłe schroniska przekształcić w dobrej jakości hotele. Ówcześni dobrze sytuowani
klienci przychodzili na Śnieżkę w towarzystwie przewodników górskich
przede wszystkim z północnej wówczas niemieckiej strony. Kobiety pozwalały się wywieźć na szczyt na koniu a bardziej ostrożne wynieść w lektyce niesionej przez dwóch tragarzy. Doborowym gościom odpowiadała
również wyszukany jadłospis i wybór win, który w niczym nie ustępował
głośnym restauracjom w Dreźnie, Berlinie czy Pradze. Po śmierci Friedricha w 1886 roku interes na Śnieżce przejął syn Emil Pohl, który tu zażył
złote czasy turystyki w Karkonoszach. Od końca XIX wieku w góry przyjeżdżało stale więcej ludzi a ówczesna turystyka coraz bardziej przypominała tę naszą. Towarzystwo Karkonoskie wybudowało po obu stronach
gór wygodne drogi; powoli zniknęli przewodnicy górscy i tragarze. Turyści
rekrutowali się ze wszystkich warstw społecznych. Z usług na szczycie
mogli korzystać wszyscy. Menu uwzględniało i bardziej oszczędnych
turystów. Nacisk na jakość oferowanych usług był kładziony bez względu na to, czy chodziło o kromkę chleba ze zwykłym serem górskim czy
o wyszukane danie. Według jadłospisu z 1905 roku w Pruskiej boudzie
można było zamówić na przykład zupę z synogorlicy, sandacza zapieczonego w cieście, grzbiet cielęcy lub specjalność zakładu zwaną śnieżką
w sosie winnym. Rzeczą samą przez się zrozumiałą były świeże słodycze
i kołacze. Znalezione ceramiczne kapsle do zamykania butelek piwa potwierdzają, że pito tutaj głównie piwo z browarów w Marszowie, Trutnowie
i Rudniku a po stronie śląskiej z Jeleniej Góry i Kowar. Dominowały piwa
beczkowe z browarów po czeskiej stronie gór. Czeską boudę poszerzono o werandę a podawano w niej klasyczne dania czeskie ze znaną wieprzowiną z knedlami i kapustą włącznie. Zawsze co najmniej dwa prosiaki
w chlewie na szczycie Śnieżki karmiono pomyjami z Czeskiej boudy. Emil
Pohl tak samo jak później jego syn Heinrich zamawiali dla siebie własną
kawę. Do fabryki wysyłali próbki wody, gdzie w zależności na stopniu jej
twardości modyfikowali sposób jej prażenia. Pomimo tego ludzie pamiętający jeszcze te czasy uważają, że lepszą kawę podawano w Czeskiej boudzie. Franciszka Sagasserowa wspomina jak każdego letniego poranku
przygotowywała tutaj co najmniej sto dwadzieścia filiżanek kawy dla gości,
którzy tu przychodzili by ujrzeć wschód słońca. Dobre wina kupował Emil
Pohl do swych hoteli na Śnieżce w znanych winnicach wokół Wiednia.
Białe najczęściej kupował z winnic przy Gumpoldskirchenie i Klosterneuburgu natomiast czerwone z okolic uzdrowiska Vöslau. Ofertę uzupełniały
wina słodkie i czerwone z Węgier. Podawano tu również kilka rodzajów
wód mineralnych w oryginalnych szklanych butelkach. Jako przysmak dla
dzieci oraz przekąska dla dorosłych sprzedawano tu około 1890 roku

POHLOWIE
własna czekolada waniliowa Emila Phola ze Śnieżki. Czekolada była zapakowana w dobrej jakości papier z bardzo udaną litografią przedstawiającą schroniska na szczycie i kapliczkę. O poziomie stołowania świadczy
najlepiej ciekawy dokument z naszego archiwum. W roku 1925 Heinrich
Pohl zapłacił ponad dziesięć tysięcy koron za bez mała siedem kilogramów „prawdziwych srebrnych sztućców z grawerowanym monogramem
w drewnianej szkatułce”. Wyroby dla hotelu na Śnieżce dostarczyła firma
trutnowska Synowie W. Pohla – wbrew nazwisku nie spokrewniona z właścicielem schronisk.
W ciągu siedemdziesięciu lat stopniowo Friedrich, Emil i Heinrich Pohlowie mieszkali w sezonie letnim w jednym z pokoi w Pruskiej boudzie
osobiście kierując pracą personelu. Oba hotele bywały otwarte od połowy maja do końca września. W zimie czynna była tylko Czeska bouda.
Tam pracowali ludzie z czeskiej strony gór. W Pruskiej boudzie pracowali
ludzie ze Śląska. Personel pomimo upływu czasu prawie się nie zmieniał.
Zwłaszcza kucharze i kelnerzy pracowali przez wiele sezon. Kelnerzy
nie otrzymywali żadnej pensji, każdy miał w klapie numerek i obsługiwał
swoich sześć stołów a napiwkami dzielił się z całym personelem. Pomimo tego miejsce u Pohlów na Śnieżce należało do dobrych prac. Zgodnie z niepisaną zasadą wszyscy dostawali za darmo trzy posiłki dziennie
a dwa razy w ciągu roku personel urządzał dla siebie w Pruskiej boudzie
własny bal.Na pierwszym mieli wszystko za darmo a a na drugim płacili
tylko za napoje. Schroniska były całkowicie uzależnione od dwóch zaspołów tragarzy. Ci ze Śląska nosili głównie opał i materiał budowlany
od schroniska Obří bouda; tragarze z Wielkiej Upy nosili przez sześć dni
w tygodniu przez cały sezon letni żywność i piwo w beczkach. Jedynym
pracownikiem, który pracował dla wszystkich trzech pokoleń Pohlów był
tragarz Johann Hofer. Nosić zaczął już w 1883 roku a przestał dokładnie
po upływie pięćdziesięciu lat w 1933 roku – rok przed śmiercią. Pohlowie
wydali mu nawet pamiątkową pocztówkę.
Pomimo tego, że w obu schroniskach było około stu miejsc w pokojach
hotelowych zdarzało się głównie z uwagi na wspomniane obserwowanie
wschodów słońca w pełnym sezonie, że pojawiało się aż trzystu gości.
Większość z nich spała niewygodnie na ławach lub materacach rozłożonych w obu restauracjach. W 1910 roku łóżko w Pruskiej boudzie kosztowało 2 marki cesarskie, ale w pokoju z widokiem na wschód dwie i pół.
Emil Pohl zmarł 15 kwietnia 1921 roku w wieku 54 lat a jego syn Heinrich kierował pracą przedsiębiorstwa już w następnym sezonie letnim. Pomimo tego, że od dzieciństwa (z powodu uszkodzenia biodra) miał trochę
problemów z poruszaniem się spędził większość swego życia na szczycie
Śnieżki. Turystyka stopniowo ożywała po klęsce spowodowanej wojną
– w latach 1916 - 1920 był obiekt nawet zamknięty. Głównym powodem
nie był brak gości, lecz odejście na front kelnerów i tragarzy. Tak samo jak
w ćwierć wieku później. Przy przejściu z monarchii austriackiej do Republiki Czechosłowackiej początkowo wyglądało wszystko znacznie łatwiej.

Friedrich i Emil Pohlowie

NA ŚNIEŻCE
Ich przedsiębiorstwo znalazło się na terenie dwóch krajów. Pohlowie już
dawno wybrali za ojczyznę gminę Karpacz po śląskiej stronie gór. Po ogłoszeniu reformy rolnej w 1927 roku urzędy najpierw zakwestionowały umowę o prawie czerpania wody z doliny Obří důl. Hrabia Rudolf Czernin-Morzin wybudował w roku 1912 przemyślny wodociąg, który z doliny Rudná
rokle pompował specjalną pompą wodę do Czeskiej boudy. Pohlowie
całe urządzenie dzierżawili a w 1920 roku je kupili. Reforma rolna upaństwowiła Czerninom obszar Śnieżki a Heinrich Pohl przez całych dziesięć
lat wykłócał się z urzędami o wodociąg, za który jego ojciec zapłacił sto
trzydzieści tysięcy koron. W październiku 1929 roku Heinrich wybrał się
aż do Pragi do ministra handlu Nováka, by się osobiście przekonać z ust
ministra ile jest prawdy w szeptem roznoszonych wieściach o konfiskacie
ich rodzinnego majątku na czeskiej stronie Śnieżki. Wówczas opłaciła się
Pohlom wieloletnia loajalność polityczna. Oba schroniska były im odebrane aż po drugiej wojnie światowej.
Z przedstawicielem czwartego pokolenia Hansem Pohlem poznałem
się przed laty w górskiej chałupie nr 100 w Małej Upie. byłem na spotkaniu dawnych przyjaciół: byłą kelnerkę z Czeskiej boudy Fanę Sagasserową odwiedził syn jej pracodawcy. Wspominali nad fotografiami – pani
Sagasserowa przyniosła nawet ze strychu pamiątkowy dyplom, który
otrzymała od Pohlów przy odejściu na emeryturę. Hans Pohl już rodzinnego przedsiębiorstwa nie przejął, ale od początku lat sześćdziesiątych co
roku kilkakrotnie wpadnie z Erfurtu do Karpacza, by wejść na Śnieżkę. Na
pewno jest mu żal, że oba stare schroniska dzięki „socjalistycznej opiece“
spustoszały i zostały rozebrane. Na pewno jest dumny z pracy pradziada
Friedricha, dziada Emila i ojca Heinricha. Po raz ostatni spał w starym
schronisku po polskiej stronie krótko przed jego zburzeniem podczas burzy śniegowej w lutym 1966 roku. Dla Hansa to była symboliczna kropka
za siedemdziesięcioma latami pracy Pohlów na szczycie Śnieżki.
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Pianino dla schroniska Czeska bouda

OBIEKTY NA ŚNIEŻCE
W latach 1665 - 1681 hrabia Schaffgotsch wybudował na szczycie Śnieżki kaplicę św. Wawrzyńca wytyczającą granice jego posiadłości. Od tej
chwili przez środek kaplicy przechodziła granica ziemska pomiędzy Śląskiem i Królestwem Czeskim. Dopiero w XIX wieku granicę pomiędzy
Austro-Węgrami i Prusami przesunięto poza kaplicę – w związku z czym
obecnie stoi cała po stronie polskiej. W 1850 roku Friedrich Sommer
wybudował pierwsze schronisko zwane Pruską boudą, które po siedmiu
latach spłonęło tak samo jak i drugie zapalone przez błyskawicę w 1862
roku. Dopiero trzecie schronisko na tym samym miejscu służyło turystom
aż do roku 1967. Obecnie na jego miejscu znajduje się taras widokowy.
Schronisko Czeska bouda założył Hermann Blaschke w 1868 roku. Było
czynne niemalże bez przerwy aż do 1990 roku. Później opustoszało. We
wrześniu i październiku 2004 r. zostało rozebrane. Pierwotnie schronisko
zajmowało 555 metrów kwadratowych powierzchni. W roku bieżącym na
74 metrach kwadratowych powierzchni powstanie nowa czeska Placówka
Pocztowa z przylegającym tarasem widokowym skrywającym zaplecze
poczty. Stację meteorologiczną z wysoką wieżą wybudowano na niemieckiej stronie Śnieżki w 1900 roku a rozebrano we wrześniu 1989 r.
W latach 1967 - 1974 wybudowano na pierwotnie pustym miejscu Polskie
Schronisko z nową stacją meteorologiczną. Oddano je do użytku o północy z 22 na 23 października 1976 roku. Wenzel Tippelt w 1936 roku
wybudował pomiędzy kaplicą a Czeską boudą budkę, w której sprzedawał
pocztówki i pamiątki. Zdewastowaną „Chatkę z piernika” wyremontowała
w 1994 roku Jaroslava Skrbková dla obecnej Placówki Pocztowej, która po oddaniu do użytku nowego obiektu zaniknie. Podobna budka stała
przez dwadzieścia lat również po stronie niemieckiej – Pohlowie oferowali
tam podobny asortyment towarów jak konkurent Tippelt. Jeszcze przed
1938 rokiem wyrósł na stronie czeskiej wysoki słup geodezyjny. Górna
stacja kolejki linowej z miejscowości Pec pod Śnieżką jest czynna od końca 1949 roku. Szczyt Śnieżki z ośmioma budynkami wyglądał wówczas
jak małe miasteczko.

Johann Hofer

Hans Pohl z małżonką Ingrid
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PETROVA BOUDA

Pierwotna Petrovka przed 1866 rokiem.

Przed zjazdem do Špindlerova Mlýna w 1899 roku.

Słynny hotel ani w 1936 roku nie przestał być gospodarstwem górskim.

Wnętrza restauracji tak samo jak w 1935 roku zdobią rzeźby.

Słowa podziwu o usługach oferownych
na Śnieżce ze strony tytułowej odnoszą
się w równej mierze do usług oferowanych przez Petrovą boudę - najsławniejszy hotel górski w Špindlerowym Mlýnie.
Razem z hotelami Labską i Martinovą
boudą jest najwyżej położonym obiektem mieszkalnym w mieście. Za sobą ma
znakomitą historię z tysiącami usatysfakcjonowanych gości. Na wysoko położonych łąkach gęsto posianych ogromnymi bałwanami kamiennymi stała letnia bouda już w XVIII wieku, kiedy hrabia Morzin z Vrchlabi
wynajął grunty rodzinie Pittermannów z Volskiego Dołu. Przez zniekształcenie ich nazwiska powstała nazwa Petrova bouda. Już wówczas
w zwykłej chałupie przy wysoko położonej ścieżce zatrzymywali się
podróżnicy, przesypiali na sianie a za posiłek im wystarczył chleb z serem górskim. W 1811 roku na miejscu letniej boudy wybudował Johann Pittermann chałupę zamieszkiwaną przez cały rok na wysokiej
granitowej suterenie z chlewami. Rodzina i goście mieszkali w części
drewnianej, gdzie najwięcej powierzchni zabierało zmagazynowane
siano. Według słów braci Zineckerów z 1951 roku Ignatz Pittermann
zmarł nie zostawiając potomka i dlatego boudę kupił od niego w 1844
roku za 400 złotych synowiec Johann Zinecker. Zineckerowie przyszli
do Karkonoszy w XVI wieku ze Steiermarku w dzisiejszej Austrii środkowej w ramach naboru kolonizatora Gendorfa, o którym piszemy na
stronie 22. Na karkonoskich szczytach nie byli żadnymi początkującymi. Już przed rokiem 1650 zyskał Elias Zinecker od Morzinów przy
“Śląskim trakcie” łąkę gdzie wybudował dom. W Petrovej boudzie
otworzył pierwsze pokoje gościnne w 1866 roku, ale zasadniczą zmianą było dopiero wybudowanie całkowicie nowego domu w latach 1886
– 1887. Podczas kiedy budowniczowie innych obiektów górskich trzymali się tradycyjnych wzorów budowniczych i tylko powiększali chałupy
rolnicze Vinzenz Zinecker wprowadził na szczyty Karkonoszy naprawdę nowoczesną architekturę. Wybudował hotel z płaskim dachem, zaszklonym balkonem i werandą, fasadę ozdobił ornamentem z dwóch
kolorów łupków. Nowością był również dach porośnięty trawą. W 1901
roku bardzo słusznie hotel powiększył kosztem budynku gospodarczego zamiast o dobudówkę, jak było zwykiem, dobudową drugiego
domu jednakowego pod względem architektonicznym. W ten sposób
powstała bardzo dobrze znana sylwetka dwóch połączonych domów.
I tak w Petrovej boudzie zostało miejsce dla osiemnastu krów i dwie
pary koni.
Vinzenz wykorzystał położenie hotelu bezpośrednio na grzbiecie
górskim przy granicy państwowej dla oferowania swych usług dla gości z obu stron Karkonoszy. Najlepszy górski hotel po czeskiej stronie
gór długo profitował przede wszystkim z gości przychodzących drogą
z Agnettendorfu – obecnie Jagniątkowa. Dzisiaj ten czarny szlak turystyczny nazywa się nie przypadkowo Petrovka. Od końca XIX wieku przychodzili już niemalże w równej mierze goście ze Špindlerova
Mlýna. W zimie przyjeżdżali, bowiem od roku 1890 wprowadził Vinzenz
Zinecker cieszące się wielkim powodzeniem jazdy gości na saniach
“rohaczkach”. Pod górę do Petrovki wyjechali na saniach ciągniętych
przez jednego konia. W restauracji cały dzień się bawili, słono płacili za
doskonałe posiłki i znakomite napoje słuchając żywej muzyki. Niektórzy jeszcze tego samego dnia zjeżdżali na saniach kierowanych przez
doświadczonego górala w dolinę. Wówczas to była największa atrakcja
w Karkonoszach. Licencję po obu stronach gór posiadało wówczas
przeszło stu sankarzy.
Czterej synowie Vinzenza Zineckera, który zmarł w 1913 roku, zmodernizowali hotel w latach 1925 – 1929; restaurację powiększyli o dwie
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werandy i doprowadzili elektryczność. Do hotelu Petrova bouda sprowadzili ze Śląska bawarskiego rzeźbiarza Hansa Brochenbergera, absolwenta monachijskiej szkoły sztuki użytkowej. Dekorując restaurację
i inne części starego domu wykonał dziesiątki rzeźbionych przedmiotów, z których większość zachowała się do dnia dzisiejszego. Ścianki
oddzielające poszczególne stoły zdobią rzeźby z motywami myśliwskimi i górskimi, na żyrandolach są postaci górali, turystów i martwe natury z owocami lub ptakami. Jeszcze bardziej wesołe motywy ozdobiły
nową wówczas werandę. Oprócz zaginionej rzeźby młodego narciarza
zachowały się głównie na żyrandolach figurki świętujących zwierzątek
z instrumentami muzycznymi. Przed wejściem do baru stoi rzeźba ducha gór Liczyrzepy (Karkonosza), kucharza i św. Piotra patrona Špindlerova Mlýna. Nie wiemy natomiast czy kolorowe witraże z motywami
kwiatów karkonoskich pochodzą z tego samego okresu czy też są dużo
starsze.
Podobnie jak na Śnieżce miała Petrova bouda od 30 lipca 1901 roku
własną placówkę pocztową PETERBAUDE, którą w swoim adresie podawały również okoliczne boudy. Telegraf niezbędny dla zamawiania
pokojów został doprowadzony do hotelu już latem 1877 roku. Dzisiaj
często używana skrócona nazwa Petrovka znalazła się w roku 1924
na pocztowej pieczątce. Poczta działała aż do roku 1938. Na dwa lata
została jeszcze uruchomiona w 1946 roku. Ostatnia pocztówka z pieczątką Petrovka ma datę 31. 10. 47. Ogółem używały się tutaj cztery
różne pieczątki pocztowe. Po konfiskacie majątku Niemców sudeckich
w 1945 roku nie przyszła tak bardzo oczekiwana przez nowych mieszkańców prywatyzacja a z Petrovky stał się dom wypoczynkowy Funduszu Wczasów Pracowniczych ówczesnych związków zawodowych.
O jakości usług i stanie obiektu na długie lata zadecydowała tzw. socjalistyczna własność. Ani po 1989 roku nic się w hotelu nie zmieniało. Dopiero prywatyzacja przed sześcioma laty przyniosła zmianę. Od
gości mamy dobre referencje o poziomie tutejszych usług. I w oparciu
o własne doświadczenia możemy polecić skorzystanie z usług boudy,
która może się pochlubić nejlepiej zachowanym wnętrzem po czeskiej
stronie Karkonoszy.
Przez Petrovkę do źródła Łaby
Przez Petrovkę do źródła Łaby i z powrotem doliną
Labský důl prowadzi trasa o długości dokładnie
dwudziestu kilometrów, na której poznacie słynną
boudę i najpiękniejsze partie Karkonoszy zachodnich. Znaczna jej
część wiedzie nad granicą lasu przez karkonoską tundrę, o której
wiącej się dowiecie na str. 24. Na wycieczkę radzimy się wybrać tylko
podczas dobrej pogody, bowiem długo będziecie się poruszać w najwyższych partiach gór. Autobusem można wyjechać aż do schroniska
Špindlerova bouda. Pierwszy odjeżdża o 6:30, następny o 8:30 a następnie zawsze w pół, ostatní o 16:30. Na przełęczy Slezské sedlo wyruszycie szlakiem czerwonym po grzbietach gór opisaną w odwrotnym
kierunku na stronie 26. Do Petrovej boudy jest to niecałych dwa i pół
kilometra, do wyraźnej boudy koło Śnieżnych Kotłów następnych pięć.
Rozdroże za skałami Violíka nazywa się Czeska budka, ale żadnego
obiektu tam nie znajdziecie. Zejdziecie z drogi biegnącej po grzbietach
i po chwili dojdziecie do najczęściej odwiedzanego miejsca Karkonoszy zachodnich do źródła Łaby. Dalej wasza wędrówka będzie związana z pierwszymi kilometrami jednej z największych rzek europejskich.
Po pierwszym kilometrze dotrzecie do znowu czynnej Labskiej boudy
z usługami na dobrym poziomie. Potem już zaczniecie po serpentynach
schodzić wzdłuż mało wyraźnego latem Wodospadu Łabskiego na
dno doliny ukształtowanej przez lodowiec. Po prawej stronie ujrzycie
strome zbocza cyrku lodowcowego, gdzie znajduje się osiem tras lawi-

nowych, typowych dla stref końcowych dolin polodowcowych. Harrachova droga wybudowana z małym skłonem do zwożenia drewna przypomina światłego właściciela majątku Jilemnickiego z końca XIX wieku.
Natomiast lewa strona wielkiej doliny od Medvědziego potoku należała
przez trzysta lat rodowi vrchlabskiemu Czernin-Morzinów. Ujście doliny
w miejscu zwanym U Dívčí lávky poznacie po domku drewnianym Dyrekcji KRNAP a po dalszych dwóch kilometrach wiodących promenadą
dotrzecie z powrotem do centrum miejscowości Špindlerův Mlýn.
Trasa okrężna przez Polskę
Trasę okrężna przez Polskę sobie dobrze zsynchronizujcie z rozkładem jazdy cyklobusów (autobusów
przewożących rowery), które między Harrachovem
i Małą Upą w lipcu i sierpniu jeżdżą codziennie, we wrześniu w czwartki i w czasie weekendów. Z Vrchlabi wyjeżdża o 9:30 cyklobus skoordynowany z główną linią podgórską. Nowością jest, że i z rowerem
wywiezie was aż do schroniska Špindlerova bouda. W Špindlerovym
Mlýnie zatrzymuje się o godzinie dziesiątej, na przełęcz Śląskie siodło
przyjeżdża o w pół do jedenastej. Granicę państwową należy przekroczyć na oficjalnym przejściu, za którym długim zjazdem dotrzecie do
Podgórzyna. Transport na wschód prowadzi pod górami: Droga Sudecka w kierunku na Karpacz i na Przełęcz Okraj skąd odjeżdża cyklobus
o 16:35 w kierunku na Harrachov. Jeżeli w Podgórzynie wyruszycie
w lewo na zachód przejedziecie Drogą pod Reglami do Szklarskiej
Poręby a dalej do Harrachova, skąd o 16:25 odjeżdża cyklobus
w kierunku na Małą Upę. Szczegółowy rozkład jazdy znaleźć można
na przystankach oraz we wszystkich autoryzowanych punktach informacyjnych.
Park linowy w Špindlerovym Mlýnie
Park linowy w Špindlerovym Mlýnie jest nowością tego lata. Znajduje się w sąsiedztwie tutejszego toru bobslejowego, który już zdobył
swoich zwolenników. Mankey Park, czyli Małpi Gaj jest labiryntem lin
z przeszkodami i odpoczynkowymi tarasami. Wszystko jest zawieszone
wśród drzew na wysokości aż siedmiu metrów. Można sobie wybrać
według stopnia trudności jedną z trzech tras. Ta najdłuższa i najtrudniejsza ma 432 metry długości z trzydziestoma jeden przeszkodami.
Podda próbie waszą kondycję fizyczną, orientację, zdolność utrzymania równowagi i skoordynować ruchy. W areale jest osiem linowych
zjazdów, najdłuższy mierzy godnych podziwu pięćdziesiąt metrów. Pomimo tego, że spędzicie dziesiątki minut wysoko nad ziemią nie musicie się bać o se bezpieczeństwo. Przed wyruszeniem na wybraną trasę
zostaniecie przeszkoleni, ale przede wszystkim będziecie asekurowani
dwoma linami bezpiecznie przyczepionymi do waszej uprzęży. Po każdym spadnięciu się tylko zahuśtacie i zaraz wrócicie na trasę. Nawet
ta najkrótsza i najłatwiejsza trasa ma prawie trzysta metrów długości
i szereg przeszkód oraz zjazdów linowych. Z taką poradzą sobie nawet
dzieci – warunkiem jest tylko wysokość – minimalnie 140 cm wzrostu.
Małpi Gaj będzie czynny podobnie jak i tor bobslejowy również w zimie.
Więcej informacji znajdziecie w Turystycznym Centrum Informacyjnym, TIC Špindlerův Mlýn, Svatopetrská 173, Kod Poczt. 543 51,
tel. 00420 499 523 656, fax: 499 523 818, e-mail: tic@mestospindleruvmlyn.cz. Znajduje się w budynku Urzędu Miasta i czynne jest
codziennie od 8:30 do 17:00. Informacje udzielane są po czesku,
niemiecku, angielsku i rosyjsku. Centrum oferuje informacje o mieście, turystyce i warunkach śniegowych dla narciarzy podobnie jak
i aktualne informacje Pogotowia Górskiego i Zarządu KRNAP-u.
www.mestospindleruvmlyn.cz
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KARKONOSZE WIDZIANE Z LOTU PTAKA

Szkoła paraglidingu Wingover, Dolní Kalná 4, Kod Poczt. 543 74, tel.:
00420 499 448 259, tel.: 777 666 747, e-mail: info@wingover.cx, www.
wingover.cx. Tandemowe latanie można zamówić za pśrednictwem centrum
informacyjnego Veselý výlet w Pecu pod Śnieżką, centrum informacyjnego
Janské Lázně w budynku kolejki linoej na Černą Horę, w karkonoszach zachodnich w hotelu Krakonošovo zátiší w Poniklé nad Jizerą, w Karkonoszach
środkowych w info Skol Max – szkoła narciarska w Špindlerowym Mlýnie.

Wznosić się bezgłośnie w prądach powietrza razem z drapieżnymi patakami, czuć
wiatr na twarzy, spoglądać z wysokości na całe Karkonosze, przeżyć coś niezwykłego, to wszystko oferuje lot na spadochronie. Już dawno paragliding nie ogranicza się do skoków czy prostego spadania w dół. Obecnie jest to przede wszystkim
wznoszenie się w obłokach niekiedy całymi godzinami. Černá hora między Janskimi Lázniami a Pecem pod Śnieżką jest jednym z najlepszych terenów dla sportowego i wytrzymałościowego paraglidingu w Czechach. Z odpowiednio dostosowanego punktu startowego nieopodal górnej stacji kolejki linowej przy dobrych
warunkach termicznych pilot szybko nabiera wysokość. Na pewno już wiecie,
że i wy możecie wznosić się nad górami bez jakiegokolwiek przygotowania. Tyle
tylko, że nie polecicie sami. Poleci z wami doświadczony pilot na tandemowym
spadochronie. Najlepsi piloci tandemów naszego regionu Miroslav Fejt z Dolnej
Kalnej, Martin Kobr z Peca pod Śnieżką i Petr Válek ze Strážnego prowadzący
szkołę paraglidingu Wingover mówią: że polecą z każdym od 10 do 130 lat i od 30
do 150 kg wagi. Lot na spadochronie można również komuś darować, wystarczy
kupić kupon a obdarowany już tylko uzgodni odpowiadający mu termin. Z uwagi
na bezpieczeństwo musí być dobra pogoda. Kto polubi paragliding może wziąć
udział w kursie dla początkujących. Naší piloci te kursy nazywają “łączkami” ze
względu na miejsca, gdzie się ćwiczy. Po kilku godzinach ćwiczeń zainteresowani
nabędą podstawowe nawyki i sami się wzniosą. Polecą z łagodnego wzniesienia
nisko nad ziemią. Takie ćwiczenia są dobře dla grup, na przykład dla zespołów
pracowniczych z jednej firmy. Jeżeli zamawia to firma może zamówić kurs i poza
Karkonoszami wzbogacony o elementy wspinaczki wysokogórskiej, spływem rzeki i jazdą na rowerze górskim. Bardziej zainteresowani mogą się zgłosić na kursy
pilotów, w których po dziesięciu dniach ćwiczeń zdobędą legitymację pilota. Szkoła lotów może zapewnić również zakwaterowanie w pensjonacie lub w campingu.
Nawet doświadczeni piloci chętnie skorzystają z rad i usług szkoły Wingover po
polskiej i czeskiej stronie Karkonoszy. Miejscowi piloci doskonale znają swój teren, pomogą z wyborem najlepszego miejsca startu, zapoznają Was z ograniczeniami z uwagi na ochronę przyrody i ruch na okolicznych lotniskach. Są sekcją
Stowarzyszenia Czeskich Lotników, który znakomicie opiekuje się paraglidingowym areałem Černá hora i terenów przyległych. Proszę wierzyć, że paragliding
jest nałatwiej dostępnym i najtańszym sposobem jak wznieść się ku chmurom.
W dodatku oferującym mnóstwo wspaniałych emocji.

ORIGINALNE PRODUKTY Z KARKONOSZY

Każde miejsce ma swe tradycje rzemiosła i produkcji oraz nowe pomysły. W Karkonoszach postanowiliśmy prezentować originalne a przy tym wysokiej jakości
produkty pod wspólną marką KRKONOŠE – originalí produkt. Wyroby ocenia
niezależna komisja certyfikacyjna. Taką etykietę mogą na swoje produkty umieścić na przykład bożonarodzeniowe ozdoby firmy Rautis z Ponikly, srebrna i miedziana biżuteria Danieli Roudnej, drewniane meble wiejskiego typu stolarni Tojiba
w Lánovie, dekoracyjne konewki z wesołymi obrazkami z atelieru Duhový domov
w Svobodzie nad Upą, ręcznie wyrabiane drewniane rakiety śnieżne ARNI z Valteřic pod Jilemnicą, niezwykłe kwadratowe pocztówki z Karkonoszy fotografa Radka Drahnego. Certyfikat uzyskały również ekologiczne materiały dla archiwnictwa,
biurowe i szkolne z recyklowanej papy z papierni EMBA w Pasekach nad Jizerą
lub nawóz organiczny wyprodukowany drogą kompostowania gnoju końskiego
w znanej farmie HUCUL w Janovej Horze w Vítkovicach. Od tego roku jest takim
produktem również nasz magazyn Veselý výlet o czym świadczy wspomniany wyżej symbol na okładce.
Karkonoski miód pitny
Napój alkoholowy produkowany z kwaszonego miodu znali nasi przodkowie jeszcze wcześniej niż piwo lub wino. Rodzinna firma APICOR małżonków Bohačovych
w Rudníku koło Vrchlabí produkuje wysokiej jakości osiemnastoprocentowy miód
pitny nie zawierający żadnych substancji konserwujących. Dobry smak zapewnia
dobrej jakości miód, woda górska, wyciągi z ziół i długi okres dojrzewania. Nazwa
miodu powstała przez połączenie dwóch nazw łacińskich a mianowicie Apis, czyli
pszczoła i Corcontica a więc Karkonosze. Dlatego są butelki różnych kształtów
i różnej objętości z etykietą z Duchem Gór Krakonoszem lub panoramą gór poszukiwanym prezentem i pamiątką z Karkonoszy. Karkonoski miód pitny z uwagi
na mniejszą zawartość alkoholu polubili jako środek dla zagrzania narciarze i turyści. Do nabycia jest w licznych hotelach i restauracjach jako lokalna specjalność. Sprzedaje się w trzech wariantach: klasyk lub o smaku migdałowym albo
wiśniowym. Podobnie jak i szereg innych originalnych produktów z Karkonoszy
również miód pitny APICOR dostaniecie w ośrodkach informacyjnych Veselý výlet
w Temnym Dole i w Pecu pod Śnieżką.

POLECAMY
DOBRE USŁUGI
Pensjonat U Hlaváčů
Dominującym obiektem na rynku w Marszowie Górnym jest zabytkowy dom, który kazał wybudować w 1855 roku jako siedzibę sądu powiatowego hrabia Berthold Aichelburg. Dzisiaj jest tu
pensjonat U Hlaváčů oferujący noclegi ze śniadaniem na wysokim poziomie w pokojach dwuosobowych z łazienką z możliwością dostawki. W sali klubowej jest mały bar i telewizja. Pensjonat
ma również kryty basen czynny przez cały rok. Parkuje się na zamykanym podwórku pensjonu.
Na parterze znajduje się obok spożywczego sklepu samoobsługowego firmowy sklep Cash
and Carry Pilsner Urquell z cały sortymentem browaru pilznerskiego z Radegastem i Kozłem
włącznie. Piwo w beczkach, butelkach i puszkach jest rozwożone stąd po całych Karkonoszach
wschodnich. Sklep jest czynny w dni powszednie od 8:00 do 12:00 i od 12:30 do 16:00;
w soboty od 8:00 do 11:00.
Pensjonat i sklep piwny U Hlaváčů, Horní Maršov, Bertholdovo náměstí 68, Kod Poczt.
542 26, tel.: 00420 499 874 112, e-mail: hlavac@iol.cz, znajomość języka niemieckiego.

Pensjonat Koula
Z zewnątrz tradycyjny, wewnątrz nowoczesny pensjonat Koula oferuje na Velkiej Pláni nad
centrum miejscowości Pec pod Śnieżką dobrze wyposażone apartamenty. Powierzchnię aż
pięćdziesięciu metrów kwadratowych zajmują zawsze dwa pomieszczenia mieszkalne łącznie dla czterech osób.Wszystkie apartamenty mają własną łazienkę, kuchnię z naczyniami,
kuchenkę, piecyk mikrofalowy, dzbanek elektryczny na wodę, dzbanek elektryczny na kawę
i lodówkę. W pensjonacie jest również parę pokoi dwuosobowych z łazienką bez własnej
kuchni. Kto nie jest zainteresowany gotowaniem może zamówić noclegi tylko ze śniadaniem,
kolacje można sobie zamówić w sąsiednim pensjonacie Veronika. Parter z jadalnią i barem
z otwartym ogniem w kominku oferuje wszelkie napoje i zakąski z piwem włącznie. Centrum
sportowe znajduje się w odległości zaledwie dwustu metrów. Pensjonat stoi bezpośrednio na
narciarskiej trasie zjazdowej obsługiwanej przez trzy wyciągi narciarskie. Oświetlenie zbocza
umożliwia również korzystać z trasy w godzinach wieczornych. Do głównego areału narciarskiego można się dostać przy pomocy wyciągu dojazdowego lub skibusem – przystanek znajduje się sto metrów poniżej pensjonatu. Parking przy pensjonacie czynny jest przez cały rok –
w zimie należy pamiętać o łańcuchach.
Pensjonat Koula, Velká Pláň nr. 146, Pec pod Śnieżką, Kod Poczt. 542 21, właściciele
Anna i Karel Koulovie, tel., fax: 00420 499 896 267, tel.: 499 736 329, 604 184 214, e-mail:
karelkoula@volny.cz, http://www.volny.cz/karelkoula/. Znajomość języka niemieckiego.

Willa Eden
Wzorowo zrekonstruowany typowy dom górski stoi w odległości zaledwie paru kroków od centrum miasteczka górskiego Pec pod Śnieżką. Można w nim wynająć dobrze wyposażone apartamenty różnej wielkości. Mają jedno, dwa lub trzy pomieszczenia, łazienkę, TV satelitarną, kącik
kuchenny z kuchenką i naczyniami, dzbankiem elektrycznym i lodówką. A kto nie chce sobie
gotować może zamówić posiłki w pobliskiej restauracji. Ręczniki, ściereczki i pościel są częścią
wyposażenia. Latem samochody parkują przed domem, zimą najczęściej na własnym parkingu
lub publicznym U kapličky. Opłaty parkingowe są wkalkulowane w cenie noclegów. Nową formą
usług jest transport do areału narciarskiego. Skorzystać można również ze skibusu, którego
przystanek jest w pobliżu. Z powrotem można dojechać na nartach aż przed sam dom. Wprost
od willi Eden wiedzie najkrótszy zielony szlak turystyczny na Śnieżkę. Latem można posiedzieć
na zewnątrz przy rożnie.
Willa Eden, Pec pod Śnieżką, Kod Poczt. 542 21, właścicielka Jana Hanzalová, tel.:
00420 602 167 447, tel. kom.: 724 277 270, e-mail: vilaeden@seznam.cz, www.vilaeden.cz;
znajomość języka angielskiego, w piśmie również niemieckiego.

Hotel górski Lyžařská bouda
Zrekonstruowany hotel Lyžařská bouda oferuje wyżywienie i zakwaterowanie w pokojach czteroosobowych (łącznie 70 łóżek) z własnym prysznicem i toaletą dla klas szkolnych, grup przyjaciół
i gości indywidualnych. Jeżdżą tu ludzie pragnący spędzić czas naprawdę w górach na wysokości 1206 metrów. Do Lyžařskiej boudy z Peca pod Śnieżką można łatwo się dostać nawet w lecie
wyciągiem krzesełkowym Hnědý Vrch. Od górnej stacji do hotelu jest tylko parę kroków. Noclegi
z częściowym wyżywieniem można sobie zarezerwować również przez internet wypełniając zamówienie on-line. Grupom szkolnym odpowiada możliwość całodziennego wyżywienia. Goście
mają do dyspozycji świetlicę być może z największym kominkiem w Karkonoszach. Jest tu bar,
biliard, strzałki, football stołowy, kącik zabaw dla dzieci i sauna. Latem przy boudzie jest boisko
do siatkówki i petangue oraz basen. Bar i restauracja oferująca bogaty wybór klasycznych dań
czeskich jest dostępna dla przechodzących turystów i narciarzy od 10:00 do 22:00. W zimie
parkuje się na parkingach strzeżonych w Pecu pod Śnieżką – transport bagaży a ewentualnie
i osób zabezpiecza pojazd gąsienicowy. Latem parkowanie należy uzgodnić z kierownictwem
hotelu. W zimie ku wyciągom narciarskim zjeżdża się stąd do Peca pod Śnieżką a wraca wyciągiem krzesełkowym. Liščí louka jest idealnym punktem wypadowym dla turystów i narciarzy na
biegówkach.
Górski hotel Lyžařská bouda , poczta Černý Důl, Kod Poczt. 543 44, kierownik Petr
Štěpánek, tel.: 00420 499 736 407, 607 568 841, e-mail: lyzarska@lyzarska.cz, www.lyzarska.cz, skype: lyzarska. Znajomość języka angielskiego i niemieckiego.
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Antonín Tichý

Studnia ze smokiem na rynku w Trutnovie przed rokiem 1887.

TRUTNOVSKIE KONSTANTY
Trzy filary sławy historycznej miasta Trutnova przypominają się w roku
bieżącym mniej więcej okrągłymi rocznicami. Od legendarnego zabicia
smoka przez Albrechta z Trautenberka a następnie założenia miasta
upłynęło równych tysiąc lat. O wyraźnej postaci renesansowego Trutnova a zarazem bez przesady twórcy jego dziejów kronikarzu Simonie
Hüttelu przypuszcza się, że zmarł przed 405 laty. Jedynie zwycięstwo
austriackiej armii przed 140 laty w bitwie wykupionej krwią w czerwcu
1866 roku było boleśnie prawdziwe.
Z tego samego odpisu Wiejskiej kroniki prawdopodobnie Hüttela, jak
na stronie 8 wspominana legenda o odkryciu źródeł w Janskich Lázniach
pochodzi i wieść o zabiciu smoka, nad którego jamą założyciele miasta
wybrali punkt wyjściowy dla wymierzenia murów obronnych, Symbol
smoka przewija się dawnymi dziejami Trutnova aż po współczesność.
Najstarsza znana pieczęć trutnovska ze smokiem znajduje się na piśmie
z roku 1518 przechowywanej w Germańskim Muzeum w Norymberdze.
Prymitywna sylwetka smoka była również na wodnym znaku pierwszej
trutnovskiej fabryki papieru, która stała na Młynówce przy ul. Vodnej
pod zamkiem wspominanej już na samym początku XVI wieku. Również
brnieński krokodyl, wiszący na łańcuchach w podcieniach ratusza w me-
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tropolii morawskiej jest według jednej z legend smokiem trutnowskim.
Trutnowscy mieszczanie ponoć go podarowali młodemu księciu Břetyslavovi na sejmie ziemskim w Brnie w 1024 roku. W archiwum miejskim
istnieje nawet dokument o jego naprawie z 1568 roku. Z trutnowskiej
pieczęci miejskiej, na tej małej był tylko samotny smok, powstał historyczny herb miejski. Teraz wybierzemy się na mały spacer po centrum
Trutnova śladami smoka wyciosanymi w kamieniu. Prawdopodobnie najstarszy znajdziemy za drzwiami winiarni Pod zamkiem wykorzystującej
oryginalne sklepienia trutnowskiego zamku, nad którym stoi dzisiejsze
Muzeum Podgórza Karkonoszy. Nieopodal znajduje się kolejny znak
nad wejściem do starego ratusza z siedzibą Miejskiego Centrum Informacyjnego a jeszcze jeden na tym samym budynku razem z godłem browarników przy wejściu do winiarni ratuszowej. Jest również na fasadzie
poczty i sąsiedniego gimnazjum ośmioletniego na ulicy Horskiej (ten jest
dobrze widoczny z uliczki Vězeňskiej), następnie po obu zewnętrznych
stronach balustrady mostu kamiennego przy dworcu lub na ujęciu wody
w parku miejskim. Najnowszy na przykład na nowoczesnym narożniku przy galerii miejskiej. Rzeźba smoka wyciosana przez kamieniarza
Maye zdobiła w latach 1792 – 1892 studnię publiczną na rynku dopóki
smoka nie wyrugował z rynku kolejny trutnovski fenomen, władca gór,
legendarny Krakonosz (Liczyrzepa). Smoka z rynku obecnie znajdziemy
w cieniu drzew w parku miejskim. Rzeźba licząca sobie 214 lat i tutejsza
fontanna zostały niedawno odrestaurowane.
Również znana gospoda U draka (Pod smokiem) miała w pierwszej połowie zeszłego stulecia swoją poprzedniczkę na ulicy Slezskiej (Śląskiej)
nr 11 w bloku domów zburzonych na początku lat osiemdziesiątych przy
budowie obecnego urzędu miejskiego. Ze względu na arogancję budowniczych ówczesnej siedziby partii komunistycznej zanikła starodawna
Dračí, czyli Smocza uliczka wiodąca przez mistyczne miejsca smoczej
jamy. Pierwotnie nazywała się wprawdzie Garbarska według śmierdzącego garbarskiego rzemiosła usuniętego poza bramę grodzką, ale pod
nową nazwą Dračí znana była wielu pokoleniom. Nic więc dziwnego, że
studenci gimnazjum nazwali swoją galerię Smoczą uliczką. Wzniesienie,
które przecinała kiedyś długo nazywano Pagórek Kłamstw. Cała przyległa część starego Trutnova z podcieniami brukowanymi kocimi łbami,
z wmurowaną podkową wypolerowaną tysiącami dotknięć na szczęście,
żyje w myślach starszych ludzi jako tajemnicze Stinadla z chłopięcych
lektur o paczce Szybkich Strzał (Rychlé šípy). Nostalgia i próba ożywienia legendy wiodła stowarzyszenie obywatelskie Trutnov miasto smoka
przy współpracy z władzami miasta do jej ponownego otwarcia. Nowa
Dračí uliczka oferuje krótki spacer zielenią parku z gustownym pomniczkiem. Kamienny artefakt symbolizujący pagórek wykonał według projektu Jaroslava Dvorskiego kamieniarz i restaurator Petr Beneš. Zabawny
smoczek jest dziełem młodej rzeźbiarki Pauliny Škávovej. Po bardzo
udanym tegorocznym happeningu nazwanym “Już go niosą” z nocnym
korowodem przynoszącym smoka do miasta, chce stowarzyszenie podobne akcje organizować w maju corocznie. Metalowy smok z blachy
według projektu Terezy Komárkowej, który przez kilka tygodni zdobił
wieżę starego ratusza ma być pierwszym eksponatem przygotowywanego muzeum smoczego. Być może znajdzie w nim swoje miejsce również
czeska legenda o Trucie przesuwająca pojedynek bohatera ze smokiem
w czasy księżnej Libuszy. Autor Rękopisu Zielonogórskiego, byś może
sam Václav Hanka, “odkrytego” w 1818 roku najprawdopodobniej był
inspirowany pracą F.J. Beckovskiego “Posłankinia starych powieści
czeskich” z roku 1700. Trut jest zatem bez wątpienia dzieckiem nacjonalistycznych ambicji historycznych przedstawicieli odrodzenia narodowego. Luneta Mikoláša Alša w Teatrze Narodowym znacznie ją spopularyzowała. Patrioci trutnowscy jednakże nie chcą o nim słyszeć, ponieważ
z Albrechtem z Trautenberka – jakkolwiek według najnowszych badań
równie fikcyjnym – nie ma nic wspólnego. Starszy mit regionalny jest
im bliższy.
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ECHA BOJÓW
Bratobójcza wojna Niemców z Niemcami, prusko-austriacki spór o moc
w zjednoczonych Niemczech w 1866 roku a tym samym o decydujący wpływ w Europie, była ostatnim “romantycznym” starciem twarzą
w twarz na naszym kontynencie jakkolwiek równie krwawym jak większość wojen. Po raz ostatní była sprawą czysto wojskową z glorią osobistego bohaterstwa. Skończyła się okrutną klęską armii Austro-Węgierskiej w bitwie pod Hradcem Králové. Jedyne krótkie zwycięstwo wojsk
austriackich w bitwie pod Trutnovem 27 czerwca 1866 roku zapewniło
podmarszałkowi Ludwig von Gablenze sympatie mieszkańców Trutnova
jako symbolu możliwej porażki odwiecznego wroga. Głównodowodzący wyraźnie się przyczynił do wyzwolenia kilku trutnowskich mieszczan
ze starostą włącznie, którzy byli sądzeni w wykonstruowanym procesie
w niewoli pruskiej. Wkrótce stał się symbolicznym honorowym właścicielem miejscowego Towarzystwa Strzeleckiego. W ten sposób jego
losy na zawsze związały się z Trutnovem, do którego wrócił po śmierci
między swoich współtowarzyszy bojów. Podczas okazałych obchodów
w zeszłym roku setnej rocznicy przewiezienia zwłok marszałka ze Szwajcarii do Trutnova po raz pierwszy się spotkali potomcy ważnych uczestników dawnych bojów. Przed pomnikiem Gablenza – jedynym żeliwnym
objektem tych czasów – spotkał się praprasynowiec zwycięzcy bitwy
pod Trutnovem Ludwiga von Gablenza , swobodny pan Franz-Heinrich
von Gablenz, były starszy pilot niemieckiej Lufthansy i książę Waldemar
Schaumburg – Lippe, prawnuk księcia Wilhelma, protektora budowy
pomniku i uczestnika bojów. Mogąc się z nimi spotkać osobiście mogę
potwierdzić, że małżonkowie Gablenzowie byli głęboko wzruszeni rozmachem uroczystości, o których do tej pory wcale nie wiedzieli. Uroczystości organizowane corocznie w czerwcu dzięki wysiłkom Klubu
Historii Wojskowości Trutnov przyciągają rzesze turystów w letnim sezonie. W tym roku główne uroczystości odbędą się w sobotę 24 czerwca.
Trasa edukacyjna Dzień bitwy pod Trutnovem - austriackie zwycięstwo
27.6.1866 łącząca wzgórze Šibeník z pomnikiem Gablenza i kaplicą
św.Jana z licznymi pomniczkami padłych po obu stronach wiedzie przez
miejsca krwawych bojów oferując pouczenie przez całe lato. Szereg tablic informacyjnych i przewodnicy z Klubu Historii Wojskowości objaśnią
zainteresowanym dawne wydarzenia, przedstawią stare mundury, broń
i wyposażenie. W maju, czerwcu i wrześniu zawsze w soboty i niedziele
od 13:00 do 18:00. W czasie wakacji w lipcu i sierpniu w tym samy czasie codziennie oprócz poniedziałków. Pożegnanie sezonu 30 września
2006 urozmaici koncert zespołu country Pěna.
Nie tylko aktualne tematy przypominają wystawy w Muzeum Podgórza Karkonoszy. Znana jest stała ekspozycja bitwy pod Trutnovem.
Epokę renesansu a przede wszystkim osobę Simona Hüttla przypomni
od 12 października do 5 listopada wytawa. Zespół historyków regionalnych już od kilku lat pracuje nad dokładnym tłumaczeniem wyjątkowej
Kroniki Hüttla. Szkoda, że według najnowszych informacji nie uda się im
pracy przed rozpoczęciem wystawy dokończyć. W tym samym czasie
muzeum zorganizuje wystawę z okazji pięćdziesiątej rocznicy śmierci
rzeźbiarza Emila Schwantnera, który mieszkał i tworzył w Trutnowie
w latach 1920 – 1946. W okolicach Trutnova akurat dokończono prace restauratorskie trzech dzieł znakomitego artysty: pomnika padłych
w pierwszej wojnie światowej w Starym Rokytníku, Voletinach i w Hajnicy. Imprezą towarzyszącą będzie niemiecko-czeskie czytanie poezji
siostrzenicy rzeźbiarza pisarki Jenny Schon. Z udziałem trutnovskiej rodaczki odbędzie się w auli Bohuslava Martinů w kościele ewangelickim
7 października o godz. 18:00 i jeszcze 8 października o godz. 17:00
w odnowionym kościele renesansowym w Marszowie Górnym. W sezonie letnim Muzeum Podgórza Karkonoszy aż do 3 września przedstawi
wystawę Cechowe pamiątki regionu trutnovskiego i královédvorskiego.

Heinricha von Gablenza sfotografował Ctibor Košťál przed pomnikiem
dobrze znanego w Trutnovie jego krewnego.

Wśród wystawionych przedmiotów z okresu od połowy XVI wieku aż do
roku 1859, kiedy cechy zanikły, zobaczyć można fragment odrzwi trutnovskiego domu garbarskiego nr 2 ze znakiem z roku 1567, cechową
szkatułę, tarcze pogrzebne, chorągwie, insignia, świadectwa z rycinami
Trutnova, księgi mistrzów i czeladników.
Miejska galeria Trutnov przygotowała wystawę rodaka z Jilemnicy
i przedstawiciela drugiej fali surrealizmu czeskiego Martina Stejskala.
Obrazy, tempery i kolaże są wystawione od 28 czerwca do 25 sierpnia.
Od 6 września do 3 października wystawia tu fotografie Ctibor Košťál, od
10 października obrazy Oldřich Smutný. Głównie kolekcjonerów pocieszy od 16 listopada filatelistyczna wystawa regionalna znaczków pocztowych poświęcona setnej rocznicy oddania do użytku budynku poczty.
Wystawa będzie prezetowana w Národnym domu. Równocześnie w galerii będzie czynna wystawa autorów znaczków Miloša Ondráčka i Jiřígo
Boudy razem z ekspozycją historii poczty na trutnovsku.
Miejskie Centrum Informacyjne Trutnov, Krakonošovo náměstí
72, tel., fax: 00420 499 818 245, e-mail: vesely@trutnov.cz
www.trutnov.cz
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Motyw cygański, 1959, olej

WYSTAWA MALARZA JOANNESA KOEHLERA
Artystycznym wydarzeniem roku w Karkonoszach jest odkrywcza wystawa
malarza Joannesa Koehlera. Kuratorom Danielowi Mach i Ewie Heidenreichowej udało się w sali wystawowej Muzeum Miejskiego w Žaclérzu skompletować część prac i dokumentów mapujących losy niemieckiego artysty,
który wraz z rodziną po drugiej wojnie światowej wbrew swej woli znalazł się
na ziemi žaclérzkiej. Impulsem do podjęcia badań stał się mały album ze
szkicami i fotografiami, który nieznany ofiarodawca przed ponad piętnastoma laty podarował trutnowskiemu Muzeum Podnóża Karkonoszy.
Joannes Koehler pochodzący z żydowskiej rodziny z miasta Küstrin
podjął w roku 1918 studia na wyższej szkole sztuk pięknych w Weimarze.
Zapisał się do atelieru pejzażu profesora Theodora Hagena uważanego za
założyciela niemieckiego impresjonizmu. W roku 1919 szkoła przekształciła się w słynny Państwowy Bauhaus Weimar, europejskie centrum sztuki
awantgardowej z elitą uczących artystów takich jak Wasilij Kandinskij, Paul
Klee, Oskar Schlemmer i inni. Młody Joannes Koehler został pod wpływem
francuskiego realizmu wierny pejzażom, ale głęboko wchłaniał wolnego
ducha Bauhausu. Znał kilka języków z egzotycznym językiem japońskim
włącznie, absolwował kilka semestrów nauk przyrodniczych. W czasie studiów ożenił się z Marcell Müllrową, która na Bauhausie studiowała rysunek
u profesora Feiningera. Po przyjściu na świat córki Rachel w 1925 roku
wspólnie podróżowali po szeregu krajów Europy i Afryki północnej. Z podróży Koehler przywiózł szkice, według których namalował później liczne
płótna. Fotografie z rodzinnego albumu zdradzają jak obiecująco rozwijała
się kariera artysty i w jak ciekawym pod względem duchowym ale i materialnym środowisku żyli. Po dojściu nazistów do władzy przenieśli się do francuskiej części Szwajcarii a później do Francji. Wielkie płótno Koehlera ponoć
do dnia dzisiejszego zdobi ratusz w Bernie. Podczas podróży po wsiach
południowej Francji powstały najważniejsze dzieła Joannesa włącznie z kilkakrotnie później powtarzanym motywem koczujących cyganów. W 1939
roku pod politycznym naciskiem Hitlera we Francji internowano niemieckich
antyfaszystów w obozie Les Milles a dla rodziny Koehlera zaczął się trudny
okres niewoli. Nie przypuszczali, że w takiej pozycji pozostaną do końca życia. W złej sytuacji podobnie jak i wielokrotnie później pomagało im podpłacanie prześladowców obrazami mistrza. Po napaści na Francję dostali się
do Lionu, gdzie zostali później razem z innymi Żydami zatrzymani i wysłani
transportem do obozu internacyjnego na Litwie. Przed pewną śmiercią uratował ich obdarowany dowódca obozu, który im umożliwił ucieczkę. Aż do
końca wojny ukrywali się u chłopa na bałtyckim pobrzeżu. Joannes tu nawet namalował kilka obrazów z motywem morza. Kiedy wojna skończyła się
przeszli przez zniszczoną Polskę a w 1946 roku wstąpili w Královcu do Cze-

Joannes Koehler, około 1974 roku

chosłowacji. Chcieli dotrzeć do przyjaciół w Szwajcarii lub w Izraelu, ale nie
mając potrzebnych dokumentów zostali w Žaclérzu. Według zachowanego
zgłoszenia cudzoziemców również w sąsiednim Prkennym Dole. W 1946
roku urzędy odrzuciły ich podanie o zgodę na wyjazd do Izraela, w 1947
na wyjazd do Szwajcarii. Jeszcze długo mieli bagaże przygotowane do odjazdu, ale zbytecznie. Koehler nie wiedział, że część świata artystycznego
uważała go za martwego. Dziwnie wyglądająca rodzina żydowska, mówiąca po francusku wyprowadziła się do pobliskiej Vrchovej koło Bernartic.
Mieszkali stopniowo w kilku opuszczonych i rozpadających się domach po
wywiezionych Niemcach sudeckich. I w takich warunkach Joannes Koehler
malował – powstały pierwsze práce z motywami krajobrazu okolic Žaclérza.
Urzędy nie uznały mu wykształcenia artystycznego wobec czego nie mógł
oficjalnie sprzedawać swoich obrazów. Aby nie umrzeli z głodu stali się
samowystarczalnymi gospodarzami uprawiającymi warzywa i hodującymi
zwierzęta domowe. Sąsiedzi sobie opowiadali jak pan Koehler, który dawał
ich dzieciom korepetycje z matematyki, grywał w chlewie kozom i owcom
na skrzypcach. Dziwna rodzina z “podejrzanym” pochodzeniem była wielu ludziom solą w oku. Pomimo tego niektórzy im pomogli; kronikarz Miloš
Rosi naprawił dach, pan Petira za obrazek namontował gniazdko elektryczne i światło, pan Toman zrobił fotografie potrzebne do nowego pozwolenia
przymusowego pobytu w państwie komunistycznym. Urząd Gminny Bernartice posiada dzisiaj obraz, którym malarz kiedyś zapłacił chyba za prąd
. Ostatnimi laty malował krajobrazy ze Śnieżką, cyganów, martwe natury
z kwiatami i inne motywy jakie sobie ludzie zamawiali i zaraz kupowali. Rachel nigdy nie wyszła za mąż zostając w dobrowolnej izolacji z kochanymi
rodzicami. Joannes czasami zjawiał się w Trutnovie. Każdy zwrócił uwagę
na dziwaka w długim płaszczu z brodą. Dzieci bały się klapania podeszwy
wysokiego buta ortopedycznego. Częściej jednak do miasta przyjeżdżały
Marcell i Rachel, by spróbować sprzedać obrazki. Kolega redakcyjny i kolekcjoner Antonín Tichý dwa razy się na nie natknął jak Marcell Koehlerowa
w barze mlecznym proponowała małe obrazki męża. Pomimo tego, że się
mu bardzo podobały, zdało mu się, że ówczesna cena 400 – 500 koron
była zbyt wygórowana. Joannes Koehler zmarł w biedzie w 1976 roku, małżonka Marcell dziesięć lat później a do ostatniej chwili wesołą i stále coś
studiującą Rachel znaleźli sąsiedzi martwą w 1988 roku. Pomimo tego, że
świadectwo lekarskie zwraca uwagę na frakturę czaszki, nad przyczyną
śmierci “dziwnej panny” policja wówczas głowy sobie nie łamała.
Dużą część powojennych prac Joannesa Koehlera zyskał po jego śmierci doktor Jan Říha. Z Marcell i Rachel Koehlerowymi poznał się jako doktor
rejonowy w Bernarticach a z czasem práce artysty pokochał. Kilka obrazów
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i innych pamiątek kupił wprost od rodziny, większość zyskał później, kiedy już mieszkał zagranicą. Następną wystawę najlepszych prac Joannesa
Koehlera można by było przygotować ze stu obrazów kolekcji Jana Říhy.
W piątek 26 maja 2006 roku na cmentarzu w Bernarticach została odsłonięta tablica pamiątkowa Joannesa Koehlera. Do tej pory malarz z rodziną
spoczywał w nieoznaczonym grobie.

Muzeum Miejskie i Centrum Informacyjne Žacléř, Rýchorské nám.
10, 542 01 Žacléř, tel.: 00420 499 739 225, www.zacler.cz, e-mail: muzeum@zacler.cz, Czynne codziennie oprócz poniedziałków od 10:00 do
16:00. Wystawa Joannes Koehler – Niespełnione życie wielkiego malarza potrwa do 31. 8. 2006, wydany został katalog czesko-niemiecki,
z którego czerpano przy pisaniu tego tekstu.

SERVIS DLA SCHRONISK
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 499 871 120, czynna w dni powszednie
od godz. 6.00 do 14.00 a w szczycie sezonu aż do godz. 16.00.

DRUKARNIA
OFSET ÚPICE
Druki firmowe, prospekty,
wizytówki, pocztówki, plakaty,
samolepiące etykietki, broszury,
czasopisma, katalogi reklamowe
i książki w oprawie miękkiej.
Drukarnia OFSET, Spojenců 282-283, Úpice, Kod Poczt. 542 32,
właściciel Oldřich Šlegr, tel./fax: 00420 499 881 171, e-mail: tiskofset@tiskofset.cz, www.tiskofset.cz.

RAMY
Stanislav Špelda
Kvíčala 115, 542 32 ÚPICE
Telefon: 499 781 441, Mobil: 737 117 200
E-mail: stanislav.spelda@tiscali.cz

FIRMA BUDOWLANA & INŻYNIERYJNA
KLIMEŠ
projektuje i realizuje
drewniane obiekty tradycyjnymi technologiami ciesielskimi
remonty obiektów zabytkowych
budowy górskich chodników i tarasów
trasy spacerowe

Wielky wybór ram drewnianych i metalowych,
oprawianie grafik, rysunków, reprodukcji
i fotografii.
Współpraca z plastykami, fotografikami,
galeriami,
dekorowanie wnętrz.

542 26 HORNÍ MARŠOV 65
tel.: 00420 499 874 296, 603 218 346
e-mail: stavby@klimesmarsov.cz

www.klimesmarsov.cz

ADIUSTACJA
znak ochranny

Czasopismo sezonowe Veselý výlet, Temný důl nr 46, 542 26 Horní Maršov, tel. 499 874 298, fax: 499 874 221, e-mail: info@veselyvylet.cz,
www.veselyvylet.cz, wydawca/redaktor: Miloslav i Pavel Klimešowie, redakcja językowa: Věra Pokorná, Jarmila Klimešová, opracowanie graficzne:
Květa Krhánková, ilustracje: Květa Krhánková, Zdeněk Petira, Stanislav Špelda, fotografie: Hans Bönsch, Bohdan Holomíček, Pavel Klimeš, Ctibor
Košťál, Wenzel Lahmer, Wenzel Pfohl, Zbyněk Šans, Werner Zosel i archiwum wydawców, skład: Tisk OFSET a. s. Úpice, tel. 499 881 171, druk:
Garamon s. r. o. Hradec Králové tel. 495 217 101, tłumaczenie na język niemiecki Hans-J.Warsow, na język polski Andrzej Magala, zamknięcie numeru: 6. 6. 2006, nakład: 60 000 egzemplarzy, w tym 28 000 egzemplarzy w czeskiej wersji językowej, 27 000 w niemieckiej a 5 000 w polskiej.
W przypadku zainteresowania doręczenia następnego numeru pocztą (następny numer 27/zima 2007) prosimy przesłać wraz z adresem 40 Kč na
wysyłkę krajową lub 190 Kč na wysyłkę zagranicę. Czasopismo można również zamówić osobiście w Centrum Informacyjnym w Temnym Dole lub
w miejscowości Pec pod Śnieżką.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

KARKONOSKI
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TUNDRA W ŚRODKU EUROPY
Jacqueline Czerninowa przyjechała w maju po raz pierwszy
w życiu do Republiki Czeskiej; zawitała również w Karkonosze,
by obejrzeć miejsca, w których kiedyś jej rodzina gospodarzyła.
Pokazałem jej różne zabytki i miejsca, z którymi są Czernin-Morzinowie związani, ale naprawdę zaskoczona była rodzona Kanadyjka tylko dwa razy. Po raz pierwszy tak trochę nie na temat,
kiedy w Pecu pod Śnieżką tylko tak na marginesie wskazałem jej
nieruchomość, którą kupił jeden z najsławniejszych hokeistów
świata Dominík Hašek. A po raz drugi, kiedy ujrzała najwyższe
partie Karkonoszy: “Ależ to przecież wygląda jak prawdziwa tundra!”, powiedziała mając doświadczenia mieszkańca drugiego
największego kraju północy. W ten sposób Jacqueline oceniła
dwie największe zalety Karkonoszy – są górami, w których szuka
odpoczynku najwięcej ludzi a zarazem są górami z najcenniejszymi ekosystemami w Republice Czeskiej. Dlatego już trzydzieści
trzy lata są parkiem narodowym.
Kiedyś czułem się zawiedziony dowiedziawszy się, że w Karkonoszach w niedalekiej przeszłości geologicznej nie było wysokich
skalistych szczytów takich jak w Alpach lub Karpatach. Tak być
może wyglądały najstarsze pragóry, które wynurzyły się z głębin
morskich pod koniec proterozoiku a po raz drugi w efekcie przedarcia się głębinowych skał wulkanicznych. Ukształtowało się na końcu paleozoiku . Z tego okresu pochodzą najstarsze karkonoskie
minrały, krystaliczne łupki i granity. Pierwotnie wyobrażałem sobie,
że się pierwotne spiczaste skały z czasem rozpadły i zaokrągliły
przybierając kształty dzisiejszej góry Studničnej lub Kotel. W rzeczywistości wyglądało to inaczej. Skały, z których zbudowane są
Karkonosze znajdowały się aż do połowy trzeciorzędu , czyli przez
ponad 230 milionów lat we względnym geologicznym spokoju. W klimacie tropikalnym i subtropikalnym powoli się rozpadały i obniżały.
Liczne części Kotliny Czeskiej kilkakrotnie nawet zalało ciepłe morze tak, że cały nasz obszar przypominał prarówninę . Mniej więcej
przed 60 – 35 milionami lat w następstwie górotworu alpejskiego
wzdłuż złomów w skorupie ziemskiej wysunęły się do dzisiejszej
wysokości również części czeskiej kotliny z Karkonoszami włącznie.

Następnie przyspieszona erozja wodna w łagodnych zboczach gór wyżłobiła sieć wodnych cieków i dolin z grubsza
w dzisiejszej postaci. Osady spławiła woda, szkielet z twardych skał tworzy dzisiaj główny masyw górski i najwyższe
szczyty. We wschodniej części gór pierwotny charakter
płaskowyżu zachowały Bílá i Čertova louka ze schroniskiem Luční bouda pośrodku otoczone górami Smogornia,
Luční i Studniční hora. W Karkonoszach zachodnich podobnym miejscem jest płaskowyż między Kotlem, Wielkim
Szyszakiem i Szrenicą z Labską, Mumlavską i Pančavską
louką ze źródłem Łaby po środku. Jednakże o wyjątkowości przyrody Karkonoszy zadecydowały dopiero periodycznie się powtarzające epoki lodowcowe w czwartorzędzie.
W jednym z najchłodniejszych okresów z grubsza przed
115 – 80 tysiącami lat skandynawski lodowiec kontynentalny kilkakrotnie doszedł aż do północnych zboczy
Karkonoszy. Od południa Kotlinę Czeską formowały lodowce alpejskie. Północne i południowe obszary z innym
typem zlodowacenia wywarły wielki wpływ na Karkonosze
w efekcie czego mówi się o tundrze arktyczno-alpejskiej. Ówczesny
chłodny klimat przypominał warunki panujące obecnie w niektórych
częściach Grenlandii i północnej Kanady. Najwyżej położone doliny
karkonoskie wypełniły częściowo lodowce typu alpejskiego. Wraz
z oddziaływaniem mrozu na gołe skały jakby wygryzły w sąsiednich
górach głębokie cyrki, które w Karkonoszach nazywamy kotłami
(jámami). Dlatego ma owalna Studniční hora od strony doliny Obří
důl zbocza strome i skaliste nad Studniční i Úpską jámą, dlatego Kotel w kierunku południowym i południowo-wschodnim jest rozerwany
przez Kotelní jámy i dlatego najbardziej skalnymi partiami Karkonoszy są Śnieżne Kotły. Śnieżkę zatemperowały z trzech stron lodowce
i firnowe pola co odróżnia ją od pozostałych szczytów. Płaskowyżowy lodowiec typu arktycznego prawdopodobnie pokrył tylko dzisiejszą Bílą i Čertovą loukę.
Atrakcyjną pod względem turystycznym pamiątką po epokach
lodowcowych są granitowe ostańce na głównym masywie karkonoskim . Fachowo nazywa się je „torami“, ale my je znamy najczęściej
jako skały z romantycznymi nazwami. W zachodniej części grzbietu granicznego są po kolei Trzy Świnki (1314 m n.p.m.), Twarożnik
przy schronisku Vosecká bouda (1322 m n.p.m.), Sokolnik (1384 m
n.p.m.), Łabski Szczyt nad źródłem Łaby (1472 m n.p.m.), Czarcia
Ambona przy Śnieżnych Kotłach (1490 m n.p.m.), Czeskie i Śląskie
Kamienie nad schroniskiem Petrova bouda (1417 i 1413 m n.p.m.),
i Ptačí kámen przy drodze między schroniskami Bradlerova a Petrova bouda (1310 m n.p.m.). We wschodniej części ostańce znajdują
się tylko po polskiej stronie Karkonoszy. Najbardziej znany jest Słonecznik (1420 m n.p.m.), Pielgrzymy (1204 m n.p.m.) i Kotki (1090 m
n.p.m.). Sterczą wysoko nad jeziorem polodowcowym Wielkim Stawem, którą uważam za najpiękniejszy zabytek przyrody Karkonoszy.
Obszar wokół jeziora jest zamknięty. Nie prowadzą tu żadne drogi.
Wielki Staw - kiedyś tak jezioro nazywano - możemy oglądać tylko
z oddali. Jest również dobrze widzialny ze szczytu Śnieżki. Za to koło
Małego Stawu biegnie kilka tras turystycznych tak, że można z bliska
obejrzeć piękny cyrk lodowcowy wraz z moreną czołową, która od
czasów kiedy lodowiec ustąpił stale zatrzymuje wodę.
Erozja lodowa zwłaszcza na stromych zboczach karów wymodelowała skalne ostrogi innego typu. Najbardziej znanymi są te w dolinie
Labský důl w pobliżu punktu widokowego koło Pančavskiego wodo-
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spadu. Mróz na większości szczytów karkonoskich ukształtował formy przypominające ogromne schody, fachowo nazywane kryoplanacyjnymi tarasami. Tarasy oddzielone krótkimi stromymi odcinkami
pokrytymi rozdrobnioną skałą najlepiej są widoczne na zboczu Luční
hory patrząc od kapliczki poświęconej Pamięci Ofiar Gór na Lučnej
Przełęczy (Luční sedlo). Inne można obejrzeć pod szczytem Śnieżki
na wschodnim zboczu lub na południowowschodnim zboczu Wielkiego Szyszaka.
Pod wpływem długotrwałego działania mrozu powstały również
niezwykłe struktury glebowe, które potrafią w pełni docenić znawcy
zjawisk glacjalnych i peryglacjalnych, powstających w chłodnym lub
wręcz mroźnym klimacie najczęściej w okolicach lodowców. Rozmarzanie i ponowne zamrażanie gleby przesuwało na płaskowyżach
karkonoskich po milimetrach a nawet centymetrach tysiące kamieni
w glebie aż ukształtowany został kompleks wzajemnie powiązanych
obrysów wytyczonych kamiennymi obrzeżami z glebą po środku.
Fachowo się takie miejsca nazywa polygonalnymi glebami albo polygonami ewentualnie makropolygonami. W usypiskach kamieni pod
wpływem działania mrozu kamienie w na pozór niezrozumiały sposób ustawiły się w pozycji pionowej tak, jak kamieniarze układają kamienie budując drogi. Niekiedy takie formy nazywane są kamiennymi
różami. Ich resztki są widoczne wzdłuż drogi z Czarnego Grzbietu na
Śnieżkę, pomimo tego, że przed paru laty bardzo je zniszczyły ręce
wandali, budujących z nich tzw. kopczyki. Na Lučnej horze erozja
spowodowana mrozem i przesuwy gleby wytworzyły tak wyraźne
bruzdy, że na pierwszy rzut oka wyglądają jak stare ścieżki wydeptane przez bydło. W Karkonoszach można znaleźć jeszcze inne ślady najchłodniejszych epok. Dlatego mówi się o nich jako o wyspie
arktyczno-alpejskiej tundry w Europie Środkowej. Ostatnie lodowce stopniały w Karkonoszach dopiero niedawno. Prawdopodobnie
przed dziesięcioma tysiącami lat. Ze względu na dużą wysokość, położenie geograficzne i surowy klimat najwyższe partie do dzisiaj zachowały charakter tundry. Ze względu na charakter dzielimy obszar
nad górną granicą lasu na strefę tundry porostów i tundry trawiastej
lub kwietnej. Temu podziałowi odpowiada również występowanie
różnych gatunków roślin i zwierząt związanych z takim typem środowiska. Niektóre z tych organizmów znane są ze Skandynawii, inne
z Alp lub z alpejskich warunków w innych masywach górskich i dlatego nazywamy je gatunkami arktyczno-alspejskimi. Żywymi
śladami epoki lodowcowej jest kilka reliktów glacjalnych.
Jest ich niewiele. Spośród roślin należy do nich na przykład malina moroszka, skalnica śnieżna, wierzba lapońska
a spośród zwierząt na przykład piękny słowik górski podróżniczek tundrowy, na Lučnej horze i ponoć na Śnieżce gnieździł mornel. Wszytkie te gatunki wywodzą się ze
Skandynawii. Natomiast z alpejskich obszarów pochodzi
na przykład pierwiosnek maleńki, pięciornik złoty, kuklik
górski. W Karkonoszach rośnie również parę roślin endemicznych , które nie występują nigdzie indziej na świecie,
W cyrkach na kilku stanowiskach rosną krzewy jarzębu
karkonoskiego, w okolicach torfowisk gnidosz sudecki;
znamy dwadzieścia gatunków miejscowych jastrzębca
oraz dzwonek karkonoski. Spośród bezkręgowców należy wymienić ćmę motyla miernikowca. To wszystko czyni
z karkonoskiej tundry unikatowe środowisko przyrodnicze,
przyciągające uwagę specjalistów i ekologów. Ponadto
tundra nadaje Karkonoszom charakter surowego środowi-
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ska atrakcyjnego dla spostrzegawczych i złaknionych ciekawostek
turystów. Jeżeli i wy do nich należycie nie zwlekajcie z wyprawą po
śladach epoki lodowcowej.
Więcej o śladach epoki lodowcowej przeczytacie w broszurkach
Karkonoska tundra, Fauna Karkonoszy, Kwiaty Karkonoszy przygotowanych dla was przez pracowników Dyrekcji Karkonoskiego Parku
Narodowego we współpracy z instytucjami naukowymi. Są dostępne
w czeskiej, angielskej i niemieckiej wersji językowej w punktach informacyjnych dyrekcji KRNAP oraz w niektórych Miejskich Punktach
Informacyjnych jak również w ośrodkach Veselego výletu. W Karkonoszach wschodnich można znaleźć bezpośrednio w terenie w jedenastu miejscach plansze informacyjne trasy edukacyjnej Karkonoska
tundra zwracające uwagę na konkretne zjawiska przyrodnicze.

WYSTAWY MUZEUM KARKONOSKIEGO WE VRCHLABI
Poza stałą ekspozycją etnograficzną Człowiek i góry oraz ekspozycją ekologiczną Kamień i życie są organizowane w klasztorze
Augustianów we Vrchlabi wystawy okresowe najczęściej związane
tematycznie z regionem. W okresie od 21 czerwca do 27 sierpnia
czynna będzie wystawa Stracone Vrchlabi prezentująca historyczne
fotografie miasta ze zbiorów Karkonoskiego Muzeum. Do 16 lipca
trwa w ambicie klasztoru wystawa obrazów pajzażysty vrchlabskiego
Václava Mejvalda. W tych samych pomieszczeniach będzie od 25
lipca dostępna wystawa obrazów Luisy Hlobilovej. Do małej sali wystawowej dotrze 4 września wystawa wędrowna Bracia Grimmowie
przygotowana przez muzeum w Kassel o tej samej nazwie. Wystawa
potrwa do 8 października. Graficzka regionalnego czasopisma Krkonosze a Jizerské hory Renata Oppeltová będzie wystawiała swoje
rysunki i ilustracje z karkonoską tematyką od 18 października do 26
listopada. W ekspozycji Trzy domy historyczne na Placu Míru poza
Centrum Informacyjnym Dyrekcji KRNAP znajduje się stała ekspozycja dotycząca historii Vrchlabi, turystyki w Karkonoszach, sztuki
ludowej i rzemiosła artystycznego , szkła z XVIII i XIX wieku podobnie jak i etnograficznej tematyki Karkonoszy. Spośród wystaw sezonowych naszą uwagę zwróciło Lato rzemieślnicze z pokazami pracy
rękodzielniczej od 20 czerwca do 10 września a od 19 września wystawa odznaków z tematyką karkonoską.
www.krnap.cz
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Główny łańcuch górski Karkonoszy ma w prostej linii dwadzieścia pięć kilometrów długości przy czym
znaczna jego część leży w strefie wysokogórskiej powyżej naturalnej granicy lasu. Od szesnastego wieku
tędy biegnie granica między czeską i śląską stroną
gór. Dzięki staraniom Towarzystwa Karkonoskiego od końca XIX wieku
wzdłóż granicy państwowej raz po jednej raz po drugiej stronie biegnie
chodnik górski. Nosi nazwę Drogi Przyjaźni Polsko-Czeskiej i na całej długości jest wytyczona czerwonym znakiem turystycznym. Odległość między
Harrachovem po czeskiej stronie lub Szklarską Porębą na stronie polskiej
Karkonoszy zachodnich a Przełęczą Okraj – Pomezní boudy na wschodzie
wynosi 37 km. Trasę tę można przejść w ciągu dwóch dni o ile nie zatrzymają Państwa po drodze różne atrakcje . Bezpośrednio na szczytach gór
znajduje się kilka schronisk górskich (chalup) oferujących posiłki i noclegi.
Można zatem wybrać się bez obaw bez specjalnego wyposażenia. Przejście piechotą przez Karkonosze jest bez wątpienia wyjątkowym celem turystycznym w górach Republiki Czeskiej. Aż zdobędziecie się na odwagę
i ruszycie na wyprawę poznacie surową przyrodę tundry opisaną na poprzednich stronach, punkty widokowe, najsławniejsze schroniska górskie
a z odrobiną szczęścia wspaniałe wschody i zachody Słońca. Z odpowiednimi nartami na tę samą trasę można wyruszyć w zimie. Trasa ta nie jest
przeznaczona do jazdy na rowerach górskich.
W Harrachowie za dworcem autobusowym przechodzimy koło Muzeum
Karkonoskiego „Šindelka“ (ekspozycje poświęcone leśnictwu, gospodarce drzewnej i myślistwu). Trochę dalej otwiera się przed nami dolina rzeki
Mumlavy. Po prawej stronie widoczny jest znany Wodospad Mumlavski.
Końcowy odcinek ze stromym podejściem od miejsca zwanego Krakonošova snídaně wiedzie ku pierwszemu schronisku wysokogórskiemu Vosecká
bouda. Dalej nasza trasa może prowadzić obok bardzo często odwiedzanego źródła Łaby albo prosto ku głównej drodze biegnącej po szczytach gór
przy skale Tvarožník. Tutaj również znajduje się pierwsze z turystycznych
przejść granicznych. Podejście z polskiej strony od miejscowości Szklarska Poręba jest o trzy kilometry krótsze i również jest oznaczona kolorem
czerwonym. Wiedzie obok wodospadu Kamieńczyk. Wodospad ma 72 metry wysokości i jest najwyższym wodospadem na północnej stronie gór.
Zaledwie 100 metrów przed granicą państwową przykrywa od 1922 roku
szczyt o tej samej nazwie schronisko wysokogórskie Szrenica. Oglądane
z daleka sprawia wrażenie domu z bajki sterczącego na ostrym szczycie.
Droga graniczna prowadzi pod górę koło skał na górze Łabski Szczyt ku
schronisku w kształcie wieży nad Śnieżnymi Kotłami. Już całe dziesięciolecia nie służy turystom - dźwiga natomiast mnóstwo anten i przekaźników
radiokomunikacyjnych. Widok otchłani Śnieżnych Kotłów jest fascynujący.
Spotykają się tu również drogi od schronisk Labská bouda i Stará slezská
bouda, która obecnie nazywa się Pod Łabskim Szczytem. Najpiękniejszy
w całych górach chodnik kamienny wybudowano z granitowych bloków
w 1900 roku. Biegnie po polskiej stronie wokół Wielkiego Szyszaku - naj-

wyższej góry Karkonoszy zachodnich. Droga między Wielkim Szyszakiem
i schroniskiem Petrova bouda mijająca skały zwane Czeskimi i Śląskimi
Kamieniami należy do najbardziej urokliwych. W kiedyś przepychowo urządzonym schronisku Petrovka zachowały się najciekawsze oryginalne wnętrza, jakimi nie może się pochlubić żadne inne wysokogórskie schronisko.
Serdecznie polecamy usługi oferowane przez to schronisko. Stąd schodzimy na Karkonoską Przełęcz z kolejnym turystycznym przejściem granicznym. Znane schronisko Špindlerova bouda po niedawnej rekonstrukcji
oferuje usługi hotelowe dla bardziej wymagających turystów. Długie podejście zboczem Małego Szyszaka prowadzi nas do punktu widokowego
przy nie istniejącym już schronisku Bouda Prince Jindřicha nad jeziorem
lodowcowym Wielki Staw. Następnie mijamy Polední kameny z pomnikiem
w kształcie kamiennej ławeczki a z dalszej skalnej ostrogi otwiera się widok na Mały Staw i na Śnieżkę. Boczna droga do schroniska Luční bouda
prowadzi do trzeciego turystycznego przejścia granicznego. Droga główna
wiedzie dalej na równinę pod Śnieżką. Po zlikwidowaniu garnizonu wojskowego 31 grudnia 2005 r. całe schronisko Dom Śląski udostępnione zostało dla turystów. Mieści się w nim dobra restauracja i hotel. Budynek z 1922
roku w chwili obecnej przejął funkcje zanikłego znanego schroniska Obří
bouda (1847 - 1982), które stało po czeskiej stronie granicy. Wspinaczka
na szczyt Śnieżki trwa około pół godziny. Niestety na samym szczycie nie
ma możliwości przespania jakkolwiek nowy personel polskiego schroniska
nie wyklucza uruchomienia przynajmniej bazy noclegowej typu turystycznego. Wkrótce również bezpośrednio na szczycie Śnieżki otwarte zostanie
turystyczne przejście graniczne. Nasza trasa prowadzi dalej po grzbiecie
zwanym Obří hřeben pokrytym gęstymi zaroślami kosodrzewiny. Na szczycie Czarnej Kopy po raz ostatni na naszej trasie otwiera się panoramiczny
widok Karkonoszy. Następnie trasa gwałtownie opada ku miejscu zwanemu Emmin pramen (Żródło Emminy), w którym od 1936 r. stoi ostatnie
z wysokogórskich schronisk Jelenka. Na Sowiej Przełęczy znajduje się
następne turystyczne przejście graniczne, z którego korzystają głównie
goócie z Kowar i Karpacza. Ostatnie trzy kilometry spokojnego spacerku
prowadzą na Przełęcz Okraj (Pomezní Boudy). Wierzymy, że i Państwu ta
trasa przypadnie do gustu.
Powrót cyklobusem
Z powrotem na drugą stronę Karkonoszy można wrócić cyklobusem. Jeździ
w obu kierunkach dwa razy dziennie. Z Małej Upy – Pomezní Boudy odjeżdża o 7:20 i 16:35. Do Harrachova jedzie trzy i pół godziny. Ci, którzy wybiorą się w przeciwnym kierunku mogą wrócić autobusem odjeżdżającym
z Harrachova o godzinie 7:05 i 16:25. W lipcu i sierpniu jeździ codziennie;
we wrześniu w czwartki, soboty i niedziele. Do linii głównej dostosowane są połączenia obustronne z Vrchlabi na Špindlerovkę a z Jilemnicy na
Horní Mísečky. W jednym kierunku jeździ cyklobus z Trutnova na Pomezní
Boudy o godz. 8:45 i 9:05; z Žacléřa do Trutnova o godz. 8:15 a o godz.
8:00 odjeżdża cyklobus z Hostinnego do Lánova.

WYKAZ CEN I KONTAKTY NA WSPOMNIANE SCHRONISKA W KIERUNKU ZACHÓD – WSCHÓD:
Vosecká bouda – Harrachov (CZ), www.voseckabouda.wz.cz, e-mail: voseckabouda@tiscali.cz, tel.: 00420 / 481 529 610, 260 Kcz/noc, ze śniadaniem
320 Kcz/noc; więcej nocy 240/300 Kcz; Szrenica – Szklarska Poręba (PL), www.szrenica.pl, e-mail: szrenica@szrenica.pl, tel.: 0048 75 / 75 260 11, 21
– 35 PZL/noc w zależności od liczby osób w pokoju; Pod Łabskim Szczytem – Szklarska Poręba (PL), na razie nie ma internetu; tel.: 0048 75/ 75 260
88, 18 – 28 PZL / noc w zależności od liczby osób w pokoju; Labská bouda – Špindlerův Mlýn (CZ), www.labskabouda.cz, e-mail: info@labskabouda.cz,
tel.: 00420/ 499 421 755, turystyczne schronisko bez pościeli 310 Kcz/noc, dzieci do lat 12 195 Kcz, hotel 510 Kcz /noc ze śniadaniem, dzieci 345 Kcz;
Martinova bouda – Špindlerův Mlýn (CZ), www.martinovka.wz.cz, e-mail: martinovka@volny.cz, tel.: 00420 / 499 422 235, hotel latem 380 Kcz /noc ze
śniadaniem, dzieci do 12 lat 280 Kcz. Petrova bouda - Špindlerův Mlýn (CZ), www.petrovabouda.cz, e-mail: petrovabouda@volny.cz, tel.: 00420 / 499 523
266, 170 Kcz / noc, 290 Kcz (śniadanie i kolacja). Špindlerova bouda - Špindlerův Mlýn (CZ), www.spindlerovabouda.cz, e-mail: info@spindlerovabouda.
cz, tel.: 00420 / 499 329 200, hotel 540 Kcz / noc ze śniadaniem, jedna noc 690 Kcz ze śniadaniem. Luční bouda – Pec pod Śnieżką (CZ), www.lucnibouda.cz, e-mail: info@lucnibouda.cz, schronisko turystyczne 300 Kcz / noc ze śniadaniecenowe udogodnienia. Dom Śląski – Karpacz (PL), www.domslaski.
pl, tel.: 0048 75 / 75 352 90, w dwuosobowym pokoju 40 PZL za pierwszą noc a 35 PZL za kolejną; ponad dwie osoby 35 PZL za pierwszą noc i 30 PZL za
następne. Jelenka – Malá Úpa (CZ), www.sweb.cz/chata.jelenka, e-mail: chata.jelenka@seznam.cz, tel.: 00420 / 499 895 105, 150 Kcz / noc we własnym
śpiworze,. 270 Kcz na łóżku z pościelą, 320 Kcz ze śniadaniem. (Uwaga: 1 PZL = około 7 Kcz)
Te dwie strony wsparł finansowo za pośrednictwem miasta Pec pod Śnieżką program Unii Europejskiej Interreg IIIA.
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Vosecká bouda na fotografii z 1930 r., 1260 m n.p.m.

Szrenica w 1932 r., 1362 m n.p.m.

Labská bouda w 1926 r., 1284 m n.p.m.

Pod Łabskim Szczytem w 1936 r., 1185 m n.p.m.

Petrova bouda w 1932 r., 1288 m n.p.m.

Luční bouda w 1936 r., 1410 m n.p.m.

Dom Śląski również z 1936 r. 1400 m n.p.m.

Schronisko Jelenka, 1937 r., 1260 m n.p.m.

Kamera panoramiczna: codziennie na drugim programie czeskiej TV od 7.50 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 i Černý Důl. Aktualne informacje o pogodzie co godzina na www.holidayinfo.cz
Stacja Meteorologiczna - Pec pod Śnieżką 499 736 303

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

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: 499 874 221
e-mail: info@veselyvylet.cz
www.veselyvylet.cz
codziennie od 8.30 do 18.00

Jak dzwonić? 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 499 329 340, Chirurgia 499 329
346, dentysta 603 413 113; w miejscowości Horní Maršov ma 499 874 144, dentysta 874 166, przychodnia dziecięca: 874143; w uzdrowisku Janské Lázně 875 116, Svoboda
nad Úpą 499 871 140, przychodnia dziecięca 499 871 287, Špindlerův Mlýn 499 433
344, Chirurgia 499 523 864. Apteka w Horním Maršovie jest czynna od poniedziałku do
piątku od 8.00 do 12.30 i od 14.00 do 17.00, tel. 499 874 121; w Svobodzie nad Upą 499
871 2646, w mieście Špindlerův Mlýn 499 433 335, pogotowie we Vrchlabi (również dla
regionu Špindlerowa Mlýna) ma 499 421 155.
Policja: Stały dyżur w Trutnowie i Vrchlabi 158, wypadki drogowe: 974 539 251; dyżur w Pecu pod Śnieżką 499 736 233, w Svobodzie nad Upą 499 871 333, w mieście
Špindlerův Mlýn 499 433 333, Horní Maršov 499 874 133; komisariat Policji Miejskiej
w uzdrowisku Janské Lázně 499 875 133 i 603 345 538; Špindlerův Mlýn 499 433 354,
606 484 805, Žacléř 499 876 135.
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 737 732 211, Špindlerův Mlýn 499
523 229, 499 523 119.
Msze: Horní Maršov – sobota 16.30; Svoboda nad Úpou – niedziela 11.00; Janské Lázně
– niedziela 9.30; Velká Úpa – sobota 15.30; Žacléř - niedziela 9.30; Špindlerův Mlýn
– niedziela 10.00. Zgromadzenie Świadków Jehowy w auli królestwa w Trutnowie, Bojiště
103. Tygodniowe zgromadzenie: każdy wtorek i czwartek, zawsze od 18.45 do 19.30.
Publiczne wykłady w każdą niedzielę od 9.30 do 11.30 i od 16.30 do 18.30.
Magistraty Miejskie i Gminne: Horní Maršov 499 874 156, Janské Lázně 499 875 101,
Pec pod Sněžkou 499 89 6215, Malá Úpa 499 891 157, Svoboda nad Úpou 499 871
105, Žacléř 499 878 510, Špindlerův Mlýn 499 433 226, Godziny przyjęć w poniedziałki
i środy od 8.00 do 12.00 i od 12.30 do 17.00. (PL) Karpacz 0048 75 7618611.

Zarząd Karkonoskiego Parku Narodowego: Punkty Informacji KRNAP (Karkonoskiego
Parku Narodowego): Pec pod Śnieżką 499 896 213, codziennie 8.00 - 12.00, 12.30
- 16.30, w lecie do 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, 8.00 -12.00, 13.00 16.00, Punkt Informacyjny z punktem wymiany walut w Temným Dole w Horním Maršovie
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.
Warsztaty Naprawcze Samochodów i Zakłady Wulkanizacyjne: Svoboda nad Úpou:
Hlávka 499 871 153; codziennie od 7.00 do 12.00 i od 13.00 do 17.00, Mladé Buky Štangl 499 773 263, Wulkanizacja 499 773 263, Autoklub Bohemia Assistance, nonstop,
1240; Žlutý anděl 1230 (Pomoc Drogowa).
Stacje benzynowe: Svoboda nad Úpou: czynna codziennie od 6.00 do 20.00 Benzina
499 871 128 i od 6.00 do 21.00 Lucraco Oil: 499 871 188; Pec pod Śnieżką 499 522
120 od 5.00 do 22.00; Špindlerův Mlýn 499 493 295, codziennie od 7.00 do 17.00,
w niedziele od 8.00. Stacje benzynowe otwarte NONSTOP znajdują się w Trutnowie i we
Vrchlabi.
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.
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).
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