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Kiedyś w dwudziestych latach dwudziestego wieku pięciu narciarzy wy-
brało się ze Szpindlerowego Młyna do położonego nad nim schroniska 
Erlebachova bouda. W drewnianym domu z 1784 roku posiedzieli pod 
lampą naftową przy jednym stoole z właścicielką Karoliną Erbenową 
z domu Erlebachową w jej kuchni. O wizytach wcześniejszych gości 
przypominały wystawione prezenty, talerze pamiątkowe, malowane 
obrazki schroniska, litograficzne życzenia. Uwadze gości nie uniknęła 
ani mała kapliczka z obrazkiem Panny Marii w kącie. Napis przypomi-
nał syna Reinharda, który padł na rosyjskim froncie w Galicji podczas 
I wojny światowej jako żołnierz austriackiego cesarza Franciszka Józe-
fa I. Kiedy śpiewali przgrywał im na skrzypkach Franciszek Kukačka, 
który przyjechał do Karkonoszy jako legionista Armii Czechosłowackiej  
w zimie 1919 roku. Pomimo tego, że walczył przeciwko armii cesarskiej 
a wiec i pośrednio przeciwko Reinhardowi znalazł tu nowy dom. Karo-
lina przyjęła go jak własnego syna. Jej mąż zmarł dużo wcześniej przy 
wybuchu lampy karbidowej. Był hotelarzem w schronisku górskim Księ-
cia Jindřicha z przepięknym wnętrzem – przekonać się o tym można na 
stronie 8. 



Zwracając do krajobrazu i do naszej świadomości zniszczone kapliczki Jiří Daněk kładł zawsze nacisk na wysoką jakość wykonanej pracy oraz na jej 
wartość artystyczną. Dzięki temu kapliczki restaurowane przez niego wzbudzają zrozumiały zachwyt zwiedzających. Należy do nich kaplica św. Anny  
w Kněžicach koło Vrchlabí z ołtarzem płytowym i rzeźbą św. Franciszka lub kapliczka św. Michała nad Czarnym Dołem z freskiem sądu ostatecznego. 

Z ruin została odbudowana kaplica św. Anny nad źródłem we Vrchlabi Górnym z malowidłami Květy Krhánkowej inspirowanymi dziewiętnastowieczną 
beurońską szkołą artystyczną nawiązującą do tradycji starożytnego Egiptu, Grecji oraz Rzymu. Rekonstrukcja dokończona w lecie 2004 roku jest najle-
pszą pracą Jiřego i najlepszą pracą tego rodzaju w całych Karkonoszach.

ODNOWIONE KAPLICZKI
JERZEGO DAŇKA

19 sierpnia 2007 roku podczas pierwszej mszy po gruntownej rekon-
strukcji kaplicy Panny Marii z cudownym źródłem w Stromkovicach 
wspominaliśmy o autorze projektu i organizatorze rekonstrukcji. Żału-
jemy tylko, że autorowi nie udało się zrealizować oryginalnego rozwią-
zania wnętrza według własnego projektu. Jiří Daňěk w dniu 29 lipca 
2007 roku spadł z wysokości 7800 metrów podczas wspinaczki na 
ośmiotysięczny szczyt Gasherbrum 1 w pobliżu pakistańsko-tybec-
kiej granicy. Straciliśmy najbliższego przyjaciela a Karkonosze straciły 
oddanego ratownika zabytków. W ciągu minionych dziesięciu lat Jiří 
ze współpracownikami „zreanimował“ trzynaście kapliczek, które jak-
by były niczyje, ale po odnowie przynoszą radość wszystkim. Poza 
tymi na fotografiach odnowił jeszcze kapliczkę św. Barbary w Czarnym 
Dole i św. Krzyża na Konfiskatach, we Vrchlabí kaplicę Pojednania na 
Stavidlovym Vrchu oraz kaplicę Świętej Trójcy przy lotnisku. Kapliczka 
Ostatniej Wieczerzy stoi na Davidových boudach nad Szpindlerowym 
Młynem, kościółek Świętej Trójcy w Klášterskiej Lhocie a Panny Marii 
w Kuňčicach nad Łabą. Ponadto odnowił jeszcze dwie małe kapliczki 
w Strážnym. Wszystkie są warte obejrzenia a autorowi służą ku czci.
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Centrum Informacyjne, galeria, kantor i sklep Veselý výlet Pec pod 
Śnieżką, nr 196, Kod Poczt. 542 21, tel.: 00420 499 736 130.

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. Możli-
wość telefonicznego składania zamówień i rezerwacji miejsc. Bardziej 
szczegółowe informacje prześlemy na życzenie pocztą lub drogą elek-
troniczną. 

E-mail: info@veselyvylet.cz, www.veselyvylet.cz

WEWNĄTRZ VESELEGO VÝLETU

SETKI ZA STO LAT
W sali spotkaniowej pensjonatu Veselý výlet w Temnym Dole nr 46 
zawsze przykuwa uwagę gości bez mała dwumetrowej wysokości ko-
laż złożona z dziewiętnastu par banknotów stokoronowych lub stomar-
kowych aktualnych w latach 1900 – 2000 w tym obiekcie. Zawsze 
rewers i awers banknotów wraz z rysunkami i tekstami przypominają 
złożoną historię tego regionu, który w ciągu stu lat stał się częścią pię-
ciu państw. Pierwszą „stówę“ mogli dostać od gości właściciele pen-
sjonatu z gościńcem Philomena i Wenzel Henschelowie w roku 1902, 
kiedy Austro-Węgry wydrukowały pierwsze stokoronowe banknoty  
w ogóle. Te z monarchii są pięknie kolorowe, w czasach Republiki 
Czechosłowackiej twórcami trzech różnych stokoronowych bank-
notów byli sławni artyści Alfons Mucha i Max Švabinský. Ładna jest 
również ta ostatnia i jedyna jeszcze ważna z całego kolażu, której au-
torem jest Oldřich Kulhánek. Za to o soczyście zielonym banknocie 
z czerwoną gwiazdą i pierwszym prezydentem komunistycznym Got-
twaldem, której autorem jest Albín Brunovský nawet laik musi przy-
znać, że jest nieudany. Na szczęście w obiegu był tylko trzy miesiące 
jesieną 1989 roku. Z obioegu banki ją ściągały jeszcze przez cały rok. 
Trzy pary bardzo cennych pod względem kolekcjonerskim banknotów 
są kopiami. Z kolażem na pomógł w roku 2003 radami Antonín Tichý, 
kolekcjoner Pavel Hejzlar i plastyk Zdeněk Petira. Ramy wykonał po-
dobnie jak w przypadku innych dwustu eksponatów rozmieszczonych 
w całym domu w częściach dostępnych dla gości atelier Kvíčala Sta-
nislava Špeldy. 

Rozległe pomieszczenia zabytkowego domu i nowe dobudówki 
z pensjonatem, salą spotkań i biurem Veselego vyletu w Temnym Dole 
umożliwiły nam otoczyć się fotografiami, dokumentami i dziełami arty-
stycznymi, które nam się podobają. Przypominają nam ciekawe wy-
darzenia i miejsca Karkonoszy, z zapałem realizowane projekty, prze-
życia z podróży do różnych zakątków świata a także ludzi , których 
spotykaliśmy i których szanujemy. Mamy nadzieję, że wystawione 
przedmioty cieszą również oczy naszych gości i uczestników krótkich 
spotkań. Od korytarza przy głównym wejściu kroczy na wyobrażal-
ną Golgotę na trzecim piętrze ciąg czternastu akwareli Aleša Lamra 
z motywami drogi krzyżowej, według których plastyk wykonał obrazy 
emaliowe drogi krzyżowej na Starej Horze. W środkowym korytarzu 
codziennie spotykamy graficzne portrety czeskich władców. Na hono-
rowym miejscu wisi kopia obrazu z portretem światłego szlachcica kar-
konoskiego Bertholda Aichelburga. Obok oryginalnych map nauwagę 
zasługuje powiększona kopia najstarszej mapy obrazowej Karkonoszy 
z 1578 roku. Jedyne trofeum łowieckie w całym domu wisi w „Pokoju 
karkonoskim” nr 3. Rogi jelenia ośmioraka pochodzą z marszowskie-
go zamku, dziadek Josef je przed pięćdziesięcioma laty ponoć kupił 
w gospodzie. Hall z małą kuchnią dla gości zdobi kolekcja fotografii 
tematycznie związanych z jedzeniem w różnych kątach świata. Inną 
kolekcję tworzą zdjęcia Pavla Štecha, Bohdana Holomíčka, Ctibora 
Košťála i nasze własne ze spotkań przyjaciół Veselego vyletu. Już od 
1983 roku co roku przybywa jedna wspólna fotografia. Pod sufitem 
wznoszą się ryby ceramiczne, drewniane, metalowe, z sisalu i plasty-
ku tak jak je stworzyli ludzie pięciu kontynentów. W pomieszczeniu 
z sauną i kąpielą z masażem zawiesiliśmy ogromną fotografię Josefa 
Rakoncaja ze znakomitego wejścia na pokrytą śniegiem północną 
ścianę Nanda Devi w Himalajach. Wydaje mne się, że jest to najbar-
dziej wymowna czeska fotografia wysokich gór. Tutaj siłę jej wymowy 
podkreśla gorąca atmosfera sauny. Przedmioty nie mają wprawdzie 
dużej wartości rynkowej, ale nam przypominają silne przeżycia i pięk-
ne chwile. Dla gości mogą być inspiracją lub tylko miłym estetycznym 
przeżyciem.

GRUPA ARTYSTYCZNA POLYKALO
Po wystawie fotografii Zmiany krajobrazu Karkonoszy w ciągu stuleci 
przygotowanej z okazji wydania książki o tym samym tytule w galerii au-
torskiej Vesely vylet od końca stycznia przedstawi luźna grupa artystów 
Polykalo. Podczas wizyty w drukarni Pratr w Trutnowie zaintrygowały 
mnie przed trzema laty długie korytarze pełne obrazów o sytych kolo-
rach z egzotycznymi motywami. Tam po raz pierwszy dowiedziałem się 
o grupie plastyków łączących podróże z malowaniem obrazów. Ciekawe 
jest obserwowanie jak ten sam motyw każdy z sześciu artystów przed-
stawił w sobie właściwy sposób. W Pecu pod Śnieżką przedstawi prace 
z dwóch podróży do antycznej Turcji w latach 2006 i 2007 ceramik Ivo 
Beschörner, karykaturysta gazety Mlada fronta Dnes Miroslav Kemel, 
programator i grafik Vlastimil Konopiský, artyści bez stałego zatrudnie-
nia Pavel Liška i Radek Semrád. Razem z przyjaciółmi z Czeskich Bu-
dziejowic, Pragi i Svobody nad Upą przedstawi się członek założyciel 
Polykala Michal Havel. Będzie w ogóle pierwszym obywatelem Peca 
pod Śnieżką wystawiającym w galerii Veselý výlet. 

Wystawę połączoną ze sprzedażą obrazów grupy Polykalo można 
obejrzeć w galerii Veselý výlet w Pecu pod Śnieżką codziennie od 8:30 
do 17:30 od 20 stycznia do Świąt Wielkanocnych 2008 roku.
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KARKONOSKI

ZASADY PRZEKRACZANIA GRANIC
W KARKONOSZACH
Szlabany na przejściach granicznych zniknęły 21 grudnia 2007 roku. 
Polska i Czechy stały się członkami obszaru Schengen. Granice możemy 
przekraczać gdziekolwiek i kiedykolwiek. Jednakże w najcenniejszej I i II 
strefie Karkonoskiego Parku Narodowego po czeskiej stronie i na całym 
obszarze Karkonoskiego Parku Narodowego po polskiej stronie gór ruch 
turystów pozostaje nadal ograniczony wyłącznie do wytyczonych tras.  
W praktyce oznacza to, że na głównym masywie karkonoskim na odcinku 
od Przełęczy Okraj w Małej Upie po Mrtvý vrch nad Harrachovem można 
przejść do Polski łącznie w szesnastu różnych miejscach. Na czeską stro-
nę od granic prowadzi piętnaście wytyczonych tras. Spośród atrakcyjnych, 
dawniej nieprzekraczalnych miejsc można wymienić np. trasę wiodącą od 
schroniska Petrovka do Jagniątkowa, od Martinovky do Śnieżnych Kotłów, 
od schroniska Labská bouda do schroniska Pod Labským štítem a dalej do 
Szklarskiej Poręby. Na trasach głównych wejście do parku narodowego po 
polskiej stronie jest odpłatne: 4 zł osoba dorosła – dzieci, seniorzy i stu-
denci płacą połowę. Ceny biletów wstępu prawdopodobnie podrożeją na 
4,60 PZL, czyli około 32 koron. Przekraczając granicę z czeskiej strony  
w sposób legalny unikniemy konieczności uiszczenia opłaty. Do lata na ca-
łej powierzchni po obu stronach granicy znikną tablice ostrzegawcze „Uwa-
ga granica państwowa”.Słupy graniczne i piękne owalne tablice z godłem 
państwowym i napisem Republika Czeska oczywiście pozostaną. Po 260 
latach zanikła policja graniczna i z jej posterunkami w Žáclerzu, Marszowie 
Górnym, Szpindlerowym Młynie i w Harrachowie. Osoby podejrzane z nie-
legalnego poruszania się na obszarze Schengen obecnie kontroluje policja 
cudzoziemska z posterunkiem w Trutnowie, Vrchlabi i w Semilach. 

Naprawdę nikt nie mógł przypuszczać w czerwcu 1985 roku jak ważne 
będzie miało dla nas w Karkonoszach konsekwencje spotkanie w małym 
miasteczku Schengen w Luxemburgu. Tam przedstawiciele pięciu krajów 
uzgodnili między sobą likwidację kontrol granicznych i prawo osób do 
swobodnego poruszania się. Ówczesne środki masowego przekazu nas 
o tym fakcie nie informowały. Do dzisiaj pamiętamy taśmą rozdzielony na 
dwie części szczyt Śnieżki. Granicę państwową strzegła wówczas policja 
i wojsko. Likwidacja granicznych kontrol w dniu 21 grudnia 2007 roku także  
w Karkonoszach skłania do pewnych retrospekcji. 

GÓRY PRZECIĘTE GRANICAMI
W czasach panowania cesarzowej Marii Teresy w roku 1748 monarchia au-
striacka straciła Śląsk jako jedną z historycznych ziemi Korony Czeskiej. Na 
głównym grzbiecie karkonoskim granica regionalna zmieniła w granicę pań-
stwową pomiędzy Austrią i Prusami. Jej wytyczanie poprzedzały wieloletnie 
spory. W roku 1335 zyskał Jan Luxemburski dla korony czeskiej Śląsk i dla-
tego jego syn cesarz Karol IV mógł swojemu rycerzowi Gotsche Schaffowi 
darować w roku 1377 osady na północnej stronie Karkonoszy. Ród Schaf-
fgotschów gospodarzył na swych włościach przez 568 lat, aż do 
1945 roku. W XVII wieku wiódł ostre spory ze wszystkimi połu-
dniowymi i wschodnim sąsiadami o granice swojego majątku.  
W grze nie były tylko bogate rewiry łowieckie pełne niedźwiedzi, 
jeleni i głuszczy, ale przede wszystkim o łożyska rud, łąki i stałe 
źródło drewna. W 1664 roku Krzysztof Leopold Schaffgotsch 
wygrał spór z Heřmanem Czerninem ówczesnym właścicielem 
Kowar o szczyt Śnieżki i jego okolice. Od razu w następnym roku 
zaczął budować jako symbol swej władzy nad tym obszarem ka-
plicę na szczycie Śnieżki. Kaplica została dokończona w 1681 
roku. Schaffgotschowie uważali, że granice ich majątku biegną 
ze Śnieżki przez Luční budę do Białej Łaby, od ujścia Białej Łaby 
do Łaby na Medvědín i przez Zlaté návrší do źródła Mumlavy a na-
stępnie wzdłuż jej toku aż do Izery. Odpowiedzią było wyświęce-
nie w 1684 roku źródła Łaby przez biskupa kralovehradeckiego 
z inicjatywy Harrachów z majątku Branna. Morzinowie z Vrchlabi 
i Harantowie z Jilemnicy z powodu doliny Sedmidolí wnieśli skar-
gę na Schaffgotschów do cesarza Leopolda I w Wiedniu. Ich spo-

ry rozstrzygnęło dopiero następne pokolenie. Dopiero w 1710 roku zostały 
wytyczone definitywne granice pomiędzy poszczególnymi posiadłościami 
karkonoskimi a tym samym również granica ziemska a następnie państwo-
wa. Ku niezadowoleniu Schaffgotschów kierowano się regułą naturalnych 
granic biegnących przez góry i grzbiety a nie wzdłuż toków wodnych. Po 
przydzieleniu Śląska do Prus przeciął główny grzbiet odleśniony pas ze 
ścieżką z rozstawionymi ponumerowanymi kamieniami. Na przykład na 
szczycie Czarna Kopa przy rekonstrukcji drogi rozmieściliśmy z powrotem 
odnalezione kamienie graniczne nr 147, 148 i 149. Przy drodze na Śnieżkę 
przez Obří hřeben widoczne są kamienie nr 160, 161 i 168. W przedprożu 
spodniego obiektu nowej placówki pocztowej na Śnieżce jest zabudowany, 
dawniej na szczycie Śnieżki stojący, kamień graniczny nr 184. Nad schroni-
skiem Petrovka leży kamień graniczny nr 76, przy skałach Mužské kameny 
jest w chodniku zabudowany pięknie wydeptany kamień nr 85. Poza przy-
dzieleniem doliny Sedmidolí do Czech trwałym śladem siedemnastowiecz-
nych sporów granicznych jest ukształtowanie dwóch głównych celów dla 
późniejszych gości Karkonoszy a mianowicie źródła Łaby i szczytu Śnieżki. 

ZAMKNIĘCIE GRANICY
Po oddzieleniu Śląska od monarchii austriackiej granicę zaczęła strzec straż 
graniczna. Nie ograniczała swobodnego przekraczania granicy przez ludzi, 
ale była reakcją na powstanie dwóch rynków z odmiennymi cenami. Dlatego 
strażników ścigających przemytników nazywano strażą finansową. W zimie 
1918 - 1919 roku granicę obsadziła armia czechosłowacka pośpiesznie wy-
tworzona z legionistów. Jednym z nich był František Kukačka widoczny na 
stronie tytułowej tego numeru. Z tego okresu pochodzą kamienie graniczne 
wyciosane w pracowniach kamieniarskich w innych regionach kraju. kamie-
nie te znacznie później pomalowano białą i czerwoną farbą a czarny krzy-
żyk pokazywał linię przebiegu granicy. Od strony Czech jest wyciosane CS 
jako Czechosłowacja a od strony północnej P jako Polska. To P powstało 
dopiero w 1945 roku przez dodanie nóżki do pierwotnego D jako Deutsch-
land. Dlatego P jest dwa razy wyższe niż CS. Straż graniczna przed trzema 
laty wyciosane pisma przemalowali i zastąpili je tylko czarną farbą namalo-
wanymi literami C i P. Pomimo krótkiego okresu napięcia po powstaniu w 
październiku 1918 roku Republiki Czechosłowackiej pozostała granica kar-
konoska dla mejscowej ludności oraz dla gości na szczytach otwarta. Ogra-
niczenia przyniósł z sobą dopiero kryzys demokracji w Niemczech w latach 
trzydziestych. Wówczas istnienie granicy państwowej w Karkonoszach 
stało się przyczyną drastycznej dewastacji przyrody. Nawet w najwyżej po-
łożonych partiach gór z zachowaną arktyczno-alpejską tundrą powstały do 
dzisiaj zachowane betonowe bunkry, okopy i rowy dla innych umocnień, wy-
cięte korytarze w kosodrzewinie. Zamknięcie granicy nie trwało długo. Po 
zaborze Sudetów przez Rzeszę Niemiecką w październiku 1938 roku prze-
stała w ogóle istnieć na siedem lat. Ale kamienie graniczne przetrwały na 
swych miejscach aż do roku 1945. Nowe sąsiedztwo z Polską zatwierdzone 
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Kamień graniczny z XVIII wieku na Czarnej Kope. Niemiecki urząd celny w latach trzydziestych na Przełęczy Okraj.

PARK NARODOWY

przez Poczdamską Umowę 2 sierpnia 1945 roku przypomina zarówno z na-
stępnym etapem niewoli w obu krajach szeroki korytarz wyciętych drzew 
i kosodrzewiny np. między schroniskami Luční i Špindlerova bouda lub  
w okolicy szczytów Sokolník, Tvarožník i Szrenica. Przez wiele lat zamkniętej 
granicy pilnowała Armia Polska. Szczególnie w powojennym dziesięcioleciu 
reżim graniczny był bardzo ostry. Już za samo zbliżenie się do linii granicznej 
byli turyści aresztowani, więzieni i kierowani do prac przymusowych przy 
„odbudowie zniszczonej Warszawy”. 

Ówczesny student brnieńskiego Wydziału Pedagogiki sportowej Stani-
slav Ondráček pamięta jak z kolegą Karlem Zikanem przyjechali zimą 1952 
roku na zgrupowanie do schroniska Luční bouda. Trenowali na mistrzostwa 
ogólnokrajowe w biegu na nartach na trasie okrężnej między schroniskami 
Luční bouda i Obří bouda. Raz im zamachał przyjaźnie żołnierz polski, ale 
kiedy się przy nim zatrzymali sięgnął po broń i zaaresztował ich. Po przesłu-
chaniu w schronisku Śląski Dom zostali ze względu na podejrzenie o szpie-
gostwo pod eskortą przewiezieni do więzienia. Żołnierz dostał za to urlop. 
Oni z chleba ulepili figurki szachowe a na podłodze wyryli szachownicę i grą 
zabijali czas w oczekiwaniu na wyrok. Mieli szczęście. Na przymusowe pra-
ce ich nie posłano i po tygodniowym więzieniu wygoszczono ich w Harra-
chowie. Osłabieni głodówką w więzieniu, bez pieniędzy i ciepłego ubrania 
przebijali się na nartach w zadymce z Harrachowa po rzeczy pozostawione 
w Luční budzie. Po drodze obaj doznali odmrożeń. W międzyczasie uniwer-
sytet nominował na zawody innych studentów dlatego wzięli udział przynaj-
mniej zawody sztafet. Standa pierwszy i trzeci odcinek a Karel drugi i ostatni 
- nie wygrali. 

DROGA PRZYJAŹNI
Sytuacja uległa nieznacznej poprawie po włączeniu Karkonoszy do obszaru 
turystycznego Polsko-Czechosłowackiej Konwencji w czerwcu 1961 roku. 
Wprowadzone przepustki turystyczne wydawane przez milicję umożliwiały 
przekraczanie granicy na przejściach Harrachov-Jakuszyce, Szpindlerowka 
– Przesieka a od 1962 roku na ponownie nowo otwartym przejściu Pome-
zni Boudy – Przełęcz Okraj. Przepustki zbiorowe dostawały tylko wycieczki 
organizowane przez organizacje społeczne takie jak związek młodzieży, 
spółdzielnie rolnicze, związki zawodowe, kluby sportowe lub Liga Obrony 
Kraju. Indywidualną przepustkę turystyczną mogli otrzymać „członkowie 
brygad pracy socjalistycznej, pracownicy odznaczeni, inowatorowie i wna-
lazcy, pracownicy funkcyjni, uczestnicy wczasów pracowniczych, wszyscy 
po zaleceniu przez kierownictwo zakładu i komitetu zakładowego związ-
ków zawodowych”. My wszyscy pozostali z piętnastokilometrowego pasma 
przygranicznego mogliśmy udać się do Karkonoszy północnych dopiero w 
latach siedemdziesiątych po wprowadzeniu „małego ruchu przygraniczne-
go”. Pozytywnym efektem konwencji było otwarcie Drogi Przyjaźni Polsko-
-Czechosłowackiej. W ten sposób przynajmniej z wierzchołka grzbietu gór-
skiego po raz pierwszy ujrzeliśmy Mały i Wielky Staw, który do tej pory był 
widoczny wyłącznie ze szczytu Śnieżki.

W latach 1922 - 1932 spotkali się kilkakrotnie nan granicy w Karkono-
szach czescy i niemieccy robotnicy, ale przede wszystkim przedstawiciele 
organizacji politycznych, by uzgodnić wspólne działania przeciwko kapita-
lizmowi. Do owych spotkań na Śnieżce, przy schronisku Obří bouda, przy 
Źródle Łaby lub na Przełęczy Okraj miały nawiązywać organizowane od 
1973 roku wejścia pionierów na Śnieżkę. Akcje te bywały wykorzystywane 
ideologicznie. Poza czołowymi ideologami komunizmu brały w nich udział 
tysiące dzieci, ale bynajmniej nie z sąsiedniej Polski. O nawiązywaniu au-
tentycznej przajaźni nie mogło być ani mowy. To odbywało się na granicach 
kiedy indziej i gdzie indziej. Dysydentka Anna Šabatová wpadła na pomysł 
wykorzystania Drogi Przyjaźni w Karkonoszach do inaczej niemożliwych do 
zrealizowania spotkań z ludźmi z polskiej opozycji. Polscy i czescy przeciw-
nicy reżimu komunistycznego nie mogli opusczać kraju, nie mogli posiadać 
paszportów. I tak w lipcu 1978 roku na pierwszym historycznym spotkaniu 
pomiędzy schroniskami Obří a Luční bouda spotkali się osobiście turyści 
Adam Michnik, Jacek Kuroń, Jan Lityński i Antoni Macierewicz z polskiej 
strony oraz Václav Havel, Marta Kubišová, Tomáš Petřivý i Jiří Bednář ze 
strony czeskiej. Wymianą doświadczeń, poglądów i wzajemnym poznaniem 
byli zachwyceni do tego stopnia, że na drugie spotkanie 20 września tego 
samego roku przybyło do kiosku koło Obří boudy już czternaście osób. 
Trzecie spotkanie w 1978 roku rozpędziła tajna policja obu krajów a Jaro-
slav Šabata wędrował z Peca pod Śnieżką na dziewięć miesięcy do wię-
zienia. Kolejne spotkania były organizowane z mniejszą liczbą uczestników 
lub poza Karkonoszami. Po wprowadzeniu stanu wyjątkowego po powstaniu 
Solidarności w 1981 roku rząd polski zamknął granicę a po wspomnianych 
doświadczeniach spotkań dysydentów również Drogę Przjaźni. Przez parę 
lat wstęp na główny masyw był zakazany. W Małej Upie nawet zaareszto-
wali przy granicy gajowego kontrolującego wysadzone świerki a tutejszego 
przejścia już komuniści nie otworzyli. Pomimo tego w 1981 roku w Marszo-
wie opowiadano sobie dowcip: Widzisz ten opar nad Śnieżką – to się odpa-
rza z Polski socjalizm. Na definitywną zmianę trzeba było jeszcze czekać 
całych dziesięć lat. Byłem obecny razem z późniejszym tłumaczem wersji 
polskiej Veselego vyletu Andrzejem Magalą przy tym, kiedy Polsko- Cze-
chosłowacka Solidarność w kłodzkich Bielicach domagała się otwarcia gra-
nicy i wybierała miejsce na pierwsze spotkanie przyszłego prezydenta Pol-
ski Lecha Wałęsy z nowym prezydentem Czechosłowacji Václavem Havlem. 
Drahomíra „Dáda“ Fajtlová z Małej Upy i górski przewodnik Mieczysław 
„Duczyn” Piotrowski zaproponowali Przełęcz Śląską ze schroniskami Špin-
dlerovka i Odrodzenie. Aby mogli dokładnie omówić to pierwsze spotkanie 
musiał „Duczyn” z Dádą na Przełęczy Okraj przejść przez „zieloną granicę”. 
Havel i Wałęsa na Przełęczy Śląskiej 17 marca 1990 roku zareagowali na 
scenerię zniszczonych przez emisje lasów górskich jako na symbol właśnie 
zamykanej epoki w dziejach obu krajów. Obaj poparli myśl otwarcia granicy. 
Jednakże urzędnicy po obu stronach gór nie śpieszyli się. Dlatego Dáda 
z Duczynem i Polsko-Czechosłowacką Solidarnością zorganizowali 2 wrze-
śnia 1990 roku demonstrację protestacyjną na Przełęczy Okraj. Z czeskiej 
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Spotkanie na zielonej granicy w sierpniu 1996 roku. 

Dáda Fajtlová i Duczyn Piotrowski z Polsko- Czechosłowackiej Solidarności 
wezwali 10 sierpnia 1991 roku polityków podczas mszy w kaplicy św. Wawr-
zyńca na Śnieżce odprawianej przez kardynała wrocławskiego Henryka Gul-
binowicza i biskupa kralovehradeckiego Karla Otčenáška do całkowitego 
otwarcia granic w Karkonoszach. 

strony tłum protestujących przyprowadził minister spraw zagranicznych Jiří 
Dienstbier. Prezydent Václav Havel osobiście usunął łańcuch dziesięć lat 
zamykający szlaban i otworzył go. Na prawdziwe otwarcie granic musieli-
śmy czekać jeszcze jeden rok. Z uśmiechem przypominamy sobie obawy 
ówczesnego ministra finansów, niektórych urzędników i naszych sąsiadów 
o to, jak nas Polacy wykupią i wyjedzą. Bowiem zaraz po otwarciu granic 
to właśnie Czesi szturmowali przygraniczne targowiska ku wielkiemu zado-
woleniu tamtejszych kupców. Oficjalne odnowienie małego ruchu przygra-
nicznego umożliwiła dopiero umowa ze stycznia 1995 roku a o rok później 
otwarte zostały pierwsze cztery turystyczne przejścia graniczne na Przełę-
czy Soví sedlo, przy byłym schronisku Obří bouda, przy schronisku Luční 
bouda i pod szczytem Tvarožník. Od tej chwili można mówić o autentycz-
nym poznawaniu drugiej strony Karkonoszy i zbliżaniu ludzi po obu stronach 
granicy państwowej. Znalazło to również wyraz we współpracy obu parków 
narodowych. Spośród wyników wymieńmy przynajmniej utworzenie z Kar-
konoszy biosferycznego rezerwatu UNESCO, zdobycie certyfikatu parku 
ponadgranicznego od EUROPARC Federation jako drugiego takiego miej-
sca w Europie, wspólne wyposażanie punktów informacyjnych planszami 
i dotykowymi ekranami, wydawanie materiałów popularyzujących ochronę 
przyrody. Nie można również zapominać o tym, że otwarcie granic znalazło 
swe odzwierciedlenie również w zawartości naszego czasopisma Veselý 
výlet.

REDAKCJA ARESZTOWANA NA ZIELONEJ GRANICY 
Od 1990 roku ubiegaliśmy się o otwarcie historycznego przejścia granicz-
nego pomiędzy Alberzycami Górnymi i Niedamirowem. Wtedy jeszcze nie 
wiedzieliśmy, że w pierwszych zabudowaniach po polskiej stronie osiądą 
Beata Justa i Grzegorz Potoczak zakładającwyjątkowy Dom Trzech Kultur 
– Parada. Wkrótce zaczęliśmy tam chodzić na przyjazne pogawędki z ludź-
mi z Polski, Niemiec i Czech ale głównie na nietradycyjny mały festiwal 
rockowy na przełomie maja i czerwca. Tym bardziej nam się nie podobało, 
że chociaż przez grzbiet mamy tutaj zaledwie pół godziny dojeżdżać tutaj 
musieliśmy ponad godzinę samochodem przez Lubawkę. Urzędy odpowie-
dzialne za otwieranie turystycznych przejść granicznych pracowały po obu 
stronach granicy straszliwie powoli.

Dlatego nas Parada 3 sierpnia 1996 roku zaprosiła na spotkanie na zie-
lonej granicy. Około piętnasoosobową grupę redakcji Veselego vyletu już 
z daleka witały okrzyki ahooooj! przyjaciół ozdobionych maskami głównie 
z kwiatów. Przez granicę reprezentowaną przez naciągnięty sznurek owie-
szony kwiatami i trawą podaliśmy sobie symbolicznie ręce z sześćdzie-
sięcioma ludźmi z różnych kątów świata a następnie ją przekroczyliśmy 
w miejscu, w którym przechodziło się na Śląsk co najmniej od XVI wieku. 
WOP-iści nas spokojnie obserwowali z zaparkowanego samochodu pod la-
sem. Po znakomitym programie już po ciemku bez trudności z główną grupą 
przekroczyliśmy granicę wracając do domu. Dopiero później swoje przygo-
dy opowiadali nam przyjaciele, którzy wracali wcześniej pojedyńczo jeszcze 
kiedy było widno. Gorliwy wopista ich zaczął aresztować. Plastyk Zdeněk 
udawał, że nic nie słyszy i nie widzi i szedł dalej wgłąb doliny. W kierunku 
Rýchor skręcił Tonda, który później obrócił kurtkę na ruby i udawał, że po 
prostu wraca z wyprawy na grzyby. W innym kierunku ruszył grafik Standa, 
co skłoniło wopistę do wezwania przez krótkofalówkę pomocy. Ale z drugiej 
strony nikt mu nie odpowiadał. Z ostatnią dwójką doszedł aż do gościńca 
Vápenka, gdzie jeszcze przez parę godzin pilnował. Dopiero później i on 
zrozumiał, że czasy aresztowania przyjaciół przekraczających wzajemnie 
granice już minęły. Wystraszona sześcioletnia Anička siedząca przez cały 
czas ojcu na ramionach widziała wymierzoną na siebie broń po raz pierwszy 
w życiu – miejmy nadzieję, że i po raz ostatni. Otwarcia przejścia graniczne-
go Alberzyce-Niedamirów dopięliśmy z poparciem gmin i Dyrekcji KRNAP 
dopiero w czerwcu 2003 roku. Wówczas powstała również dzięki pomocy 
Dyrekcji trasa spacerowa Celní cesta (Droga Celna). Od grudnia możemy 
do Domu Trzech Kultur chodzić do przyjaciół i wracać do domu bez jakich-
kolwiek ograniczeń. 
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Wybór polecanych usług oparty jest na doświadczeniach i sądach oraz poglądach redakcji czasopisma Veselý výlet na problematykę rozwoju lokal-
nej turystyki. Nasze kryteria wyboru i oceny poziomu usług oraz pracy obsługi kładą nacisk przede wszystkim na stałość wysokiej jakości oferowa-
nych usług, jak również na solidność placówki, stan obiektu i jego koegzystencję z krajobrazem górskim i środowiskiem, swego rodzaju wyjątkowość  
z różnych względów. Jesteśmy świadomi, że wartściowaniem usług przejmujemy odpowiedzialność za ich jakość a że ta jest zarazem kamieniem 
probierczym solidności naszego czasopisma. Dlatego w tym wydaniu Veselego vyletu znajdziecie sprawdzone obiekty i usługi polecane już w nume-
rach 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 pro-
simy o przysługę, w przypadku, że będziecie zadowoleni nie zapomnijcie poinformować obsługę, że się o nich dowiedzieliście na łamach naszego 
czasopisma. Z góry dziękujemy.             Redakcja

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 dwuosobo-
wymi pokojami oraz apartamentem. Wszystkie pokoje gościnne posiadają własne urządzenia 
sanitarne, telewizor, lodówkę i mały sejf. W obiekcie jest do dyspozycji bezprzewodowe Wi-Fi 
podłączenie do internetu. 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, zna-
jomość języka niemieckiego.

Pensjonat Weronika
Nowy pensjonat Weronika znajdziecie w środku miejscowości Pec pod Śnieżką w dolnej czę-
ści zbocza Velká Plaň przy skrzyżowaniu dróg do wyciągów narciarskich, hotelu Horyzont i do 
głównej ulicy. Nowoczesny obiekt oferuje 22 miejsca noclegowe z częściowym wyżywieniem 
w dwu-, trzy- i czteroosobowych pokojach z toaletą i łazienką oraz TV satelitarną (z możliwo-
ścią dostawienia łóżka). Z restauracji na planie półkola z wielkimi oknami i tarasem roztacza 
się panoramiczny widok całej miejscowości z okolicznymi górami i terenami narciarskimi. 
Specjalnością zakładu są twarogowe knedle owocowe z bitą śmietaną i nadziewane placki 
ziemniaczane. Popołudniami i wieczorami przychodzą tu goście na lekkie kolacje, lody, piwo 
i inne napoje. Goście pensjonatu mają zapewnione śniadania i kolacje. Stąd mają goście łatwy 
i szybki dostęp do wszelkich zimowych i letnich atrakcji miejscowości ze świetnie wyposażo-
nym w urządzenia sportowo-wypoczynkowe (pływalnia, sauna itp.) hotelem Horyzont 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 nar-
ciarskiego. 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 Za-
dinová, tel.: 00420 499 736 135, fax: 499 736 134, tel. kom. 00420 608 281 321, e-mail: 
veronika.pec@centrum.cz, www.penzionveronika.cz. Znajomość języka niemieckiego.

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 łącz-
nie 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. 
Można zarezerwować sobie pobyt ze śniadaniem, kolację ze zniżką można zamówić w dwóch 
sąsiednich restauracjach. Sute posiłki z deserem własnej wyroby podawane wieczorem znaj- 
dują licznych amatorów głównie w sezonie zimowym. 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 narciar-
skiej trasie zjazdowej obsługiwanej przez trzy wyciągi narciarskie. Oświetlenie zbocza umoż-
liwia 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, właścicie-
le 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 niemieckie-
go.
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PEC POD ŚNIEŻKĄ

Pomalowane belki były ozdobą już nie istniejącego schroniska (budy)
Księcia Jindřicha na szczytach gór nad Wielkim Stawem (1914 rok).

Schronisko Hamplova bouda miała kolekcję talerzy i kufli. Trofeum łosia 
dochowało się do dnia dzisiejszego (1928 rok).

WNĘTRZA DOMÓW GÓRSKICH
Większość z nas zna z własnego doświadczenia to przyjemne uczu-
cie, jakiego doznaje człowiek wchodzący, po całodniowym bieganiu 
w mrozie na nartach, do wygrzanego wnętrza. Już samo to wrażenie 
ciepła i bezpieczeństwa czyni z pobytu w schronisku górskim tzw. 
boudzie, w gospodzie lub restauracji przyjemne przeżycie. Zasiadł-
szy za stół z kubkiem gorącego napoju z zadowoleniem obserwujemy 
poszczególne elementy przyjaznego wnętrza. Wnętrz zasługujących 
na szczególną uwagę i po prywatyzacji domów górskich powstało 
zaskakująco mało. Często – niestety – inwencja twórcza właścicieli 
wyczerpała się rozmieszczeniem kwiatów sztucznych i obrazków 
wyciętych z kalendarzy. Zapraszamy do ciekawych domów zabytko-
wych i współczesnych. 

Trofea między talerzami
Starych fotografii dokumentujących wygląd wnętrz obiektów zabyt-
kowych zachowało się niewiele. Wśród wielu tysięcy starych wido-
kówek i fotografii Karkonoszy, którymi dysponujemy, zaledwie oko-
ło dwustu prezentuje dawno zanikłe wnętrza. Chłopskie masywne 
stoły, ławy i krzesła z sercem wyciętym w oparciu zastępował lekki 
sprzęt z giętego drewna firmy Thonet jedynie w obiektach lepszej kla-
sy. Często powtarzającym się rozwiązaniem były nieruchome ławy 
rozmieszczone po obwodzie pomieszczenia nierzadko tworzące 
oddzielone przedziały. Dominującym elementem pomieszczenia był 
piec kaflowy najczęściej zdobiony zieloną glazurą niekiedy z żółtymi 
ozdobami. Nawet w lepszych hotelach górskich rozmieszczone wo-
kół nich były konstrukcje do suszenia przemoczonej odzieży gości. 
Samodzielnie stojące najczęściej lśniące mosiężne wieszaki stały 
przy poszczególnych grupach stołów. Lampy naftowe a później elek-
tryczne przykrywały i zdobiły abażury porcelanowe, szklane i z tka-
nin. Śląskie warsztaty snycerskie dostarczyły od końca XIX wieku 
do wielu obiektów w Karkonoszach – charakterystyczny dla wnętrz 
schronisk karkonoskich element zdobniczy – drewniane żyrandole 
z rzeźbionymi motywami turystycznymi, forlkorystycznymi, sportowy-
mi i myśliwskimi. Artefakty niemałej wartości zachowane zostały do 
dnia dzisiejszego w Petrovej i Morawskiej boudzie nad Szpindlero-
wym Młynem, w Hamplovej boudzie na północnym zboczu Śnieżki 
lub w hotelu Drużba w Małej Upie. Niezbędny inwentarz w obiektach 
dostępnych dla gości z upływającym czasem był uzupełniany przed-
miotami służącymi już tylko do ozdoby. Przy czym najczęściej były 
to talerze ceramiczne, porcelanowe a znacznie rzadziej również cy-

nowe. Obok naprawdę starych już długo nie używanych zawieszano 
liczne pamiątkowe talerze malowane z glazurą i tekstami, herbami 
i obrazkami. Schroniska miały specjalne półki drewniane z odpo-
wiednimi uchwytami do prezentowania talerzy, garnków, dzbanków 
i kufli. Miejscowe warsztaty rękodzielnicze umożliwiały przygotowa-
nie pamiątki lub prezentu na konkretną okazję. Wystawiane naczynia 
przypominały np. wesele właściciela boudy, coroczny jarmark, pobyt 
członków towarzystwa turystycznego z odległego miasta lub zawody 
narciarskie. W zwykłych chałupach w rogu umieszczano drukowane, 
rzadziej malowane na szkle obrazki świętych. Później było można ta-
kie spotkać również w gospodach i pokojach dla gości. Osobną ale 
liczną grupę tak prezentowanych przedmiotów tworzyły różne trofea 
myśliwskie. Poroża, rogi, czaszki, skóry i wypchane ptaki znajdowały 
się w co czwartym ze zdokumentowanych wnętrz. Najbardziej znaną 
„głową“ w Karkonoszach jest łeb łosia w schronisku Strzecha Akade-
micka (Hamplova bouda) zdobiący co najmniej od lat dwudziestych 
dwudziestego wieku główną restaurację. Znacznie częściej mocowa-
no poroża jeleni na drewnianych rzeźbionych łbach lub na tarczach 
z kaligraficznie wypisanym miejscem udaného łowu, nazwiskiem 
szczęśliwego strzelca – niekiedy i z wagą zastrzelonego zwierzęcia. 
Poza najczęściej spotykanymi różkami sarními można było zoba-
czyć np. w schronisku Liščí bouda trofea alpejskich kozic górskich  
a w sali głównej schroniska Czeska Bouda na Śnieżce przed stu laty 
królowały nawet ogromne rogi wielkiej antylopy afrykańskiej. Z wy-
pchanych zwierząt najczęściej goście mogli zobaczyć głuszcza (w 
trakcie tokowania na zawieszonej gałęzi), ale także najróżniejsze 
drapieżniki, sójki a nawet dzięcioły. Czymś wyjątkowym była kapela 
zmontowana z wypchanych wiewiórek w gościńcu pod Silbersteinem 
nieopodal Młodych Buków. Motyky łowieckie często pojawiały się na 
wystawianych obrazach, ale najczęściej ściany zdobiły naiwne práce 
gości, którzy namalovali miejsce swego pobytu po czym swe dzie-
ło darowali właścicielowi. Tylko niektórzy właściciele bud ozdobili 
wnętrza swoich obiektów oryginałami spod pędzla znanych malarzy 
regionalnych. Przed osiemdziesięcioma laty wśród właścicieli bud 
cieszyły się dużą popularnością grafiki z motywami karkonoskimi 
Friedricha Iwana czy Ericha Fuchsa ze Śląska i oleje Friedricha Hart-
manna z Dolnego Dvora. Karkonoskie motyky były malowane rów-
nież bezpośrednio na drewnianych lub tynkowanych ścianach. Fa-
chowo wykonane malowidła postaci i kwiatów znane nam są z wnętrz 
schronisk Varta, Davidova i Bradlerova bouda w dolinie Sedmidolí. 
Sami właściciele schronisk lub malarze i kaligrafowie malowali proste 
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W najstarszej części wnętrza nie istniejącego już schroniska Liščí bouda 
stał piękny piec kaflowy i drewniane rzeźby (1936).

Malowane meble, obrazki, trofea i talerze były również w schronisku
Vyhlídka na Zahrádkách (1938).

motywy roślinne i górskie podobnie jak i różne teksty na drewniane 
belki, ściany, drzwi i meble. W schronisku Czeska Bouda na Śnieżce 
wszystkie pokoje w chwilach wolnych od pracy wyzdobił stoponio-
wo obrazkami kwiatów i ptaszków sam gospodarz i cieśla - amator. 
Do najciekawszych elementów dekoracji wnętrz należą osobiste pa-
miątki przypominające ważne wydarzenia z życia właścicieli, sław-
nych gości, zdjęcia pracowników schroniska, jadłospisy, programy 
i plakaty wydane z okazji głośnych wydarzeń, nagrody narciarskie 
i dyplomy, przedmioty wycofane z użycia, których używali górale 
oraz wszystko to, co w schronisku, gościńcu lub hotelu nagromadził 
czas i oddani swemu rzemiosłu właściciele obiektów. Niestety wła-
śnie takie pamiątki bywały – po upaństwowieniu majątków w 1945 
roku oraz po 1948 roku – niszczone w pierwszej kolejności. To co 
pozostało zaginęło później. Z wyposażenia i dekoracji oryginalnych 
wnętrz do roku 1989 wiele się nie zachowało. Obecnie zależy od 
indywidualnego podejścia i smaku nowych właścicieli, co zrobią 
z zachowanymi resztkami starego inwentarza, czy znajdą dość od-
wagi i chęci ozdobić nimi dostępne dla publiczności wnętrza swoich 
obiektów, aby goście mieli znowu na czym spocząć okiem. 

Szopka i czarodziejnice
Najlepiej zachowane wnętrze gospody górskiej znajduje się w Pecu 
pod Śnieżką na Jelenich Łąkach. Wokół głównej sali wzdłuż ścian 
oraz wokół czynnego pieta kaflowego rozmieszczone są ławy drew-
niane. Napisy na tabliczkach pod rogami jelenia zdradzają ich pro-
wieniencję - marszowski zamek Czerninów. Jeszcze bardziej przytul-
nym pomieszczeniem jest salka z barem, starymi krzesłami i stołami, 
wielkim obrazem jelenia ludowego autora oraz co najmniej stuletnią 
wiszącą szopką. Z lat osiemdziesiątych pamiętamy stopniowe wypeł-
nianie wnętrza bufetu schroniska Kolínská bouda. Dwie gospodynie 
nazywano sowami a one zaczęły zbierać najróżniejsze podobizny 
sów. Zamykając schronisko przed remontem kapitalnym mogły się 
pochlubić kolekcją liczącą co najmniej dwieście sów wypchanych, 
drewnianych, kamiennych, glinianych, tekstylnych i innych. Dzisiejszy 
inwentarz schroniska Kolínská bouda w kilku miejscach przypomina 
historię założenia ulubionej mety miłośników biegówek przez Klub 
Turystów Czechosłowackich w 1927 roku. Widoczna jest również ta-
blica pamiątkowa wykonana z okazji otwarcia schroniska. A przy tym 
mało brakowało a znalazłaby się na złomie. Gajowy Józef Tylš zupeł-
nie przypadkowo zabrał się z ciężarówką odwożącą gruz z rekonstru-
owanej w latach dziewięćdziesiątych Kolińskiej boudy. Przy czym 

zauważył w szoferce tablicę z metali kolorowych. Kierowca chciał ji 
oddać na złom. Gajowy płytę wykupił a po dokończeniu rekonstruk-
cji zwrócił do schroniska. Być może w obawie przed kolejną stratą 
jest w chwili obecnej zawieszona w restauracji wysoko pod sufitem. 
Podobnie spontaniczna kolekcja - jak „Pod dwoma sowami” – po-
wstała w gościńcu górskim Růžohorky. Kucharz Jiří Veselý z nudy 
na odludziu wysoko nad Pecem pod Śnieżką stworzył czarodziejnicę 
i zawiesił ją na belce pod powałą w restauracji. Stali goście zaczęli 
później wozić różne baby jagi na miotłach a katerujące tu szkoły wy-
rabiały je wprost na miejscu. Dzisiaj jest na zmianę prezentowanych 
ponad 140 czarodziejnic – jedna z nich przyleciała aż znad Morza 
Północnego. Znamy większość dostępnych dla publiczności wnętrz 
w Pecu pod Śnieżką, dlatego wiemy, że najładniejszą żywą rośliną 
jest krzew cytryny w hallu restauraci hotelu Jana. Kolekcja fajek jest 
prezentowana w restauracji schroniska Mama w dolinie Růžový důl. 
Najciekawszym pod względem wykonania jadłospisem jest menu  
w kształcie gazety zawieszonej na ramie z ratanu w hotelu Děvín na 
zboczu Velká Pláň. W bufecie kolejki linowej na szczycie Śnieżki 
można porównać estetyczny efekt jednej dużej fotografii dokumen-
talnej przedstawiającej grupę tragarzy ze Śnieżki z lat dwudziestych 
z takiej samej wielkości planszami informacyjnymi ze zdjęciami ma-
łych formatów. Jedno zdjęcie przemawia wyraźniej pomimo tego, że 
zawiera mniej informacji. Bardzo ciekawe jest wnętrze drewnianego 
obiektu z 1928 roku ze znaną restauracją Enzian na głównej ulicy  
w Pecu. Pełne fantazji i oryginalne prace stolarskie dzielą przestrzeń 
na kilka części. Przyjemne wnętrze w sposób naturalny zdobią wysta-
wione wytwory przyrody, kolekcja ceramiki z Bolesławca, fotografie 
dokumentujące historię domu, broń historyczna, tarcza strzelnicza, 
ale przede wszystkim przedmioty związane z kuchnią takie jak stare 
młynki, maselniczki, pojemniki na surowce, moździerze i stare tale-
rze. W ewentualnym konkursie na najładniejsze dostępne wnętrze  
w miejscowości górskiej Pec pod Śnieżką redakcja Weselego výletu 
przyznałaby pierwszeństwo restauracji w schronisku Amor na Cha-
loupkach w dolinie Zelený důl. Naszą uwagę zwróciła harmonijna 
współgra praktycznego wyposażenia oryginalnego drewnianego 
obiektu z wystawionymi przedmiotami i fotografiami. Ciekawe są 
zdjęcia rodziny byłego właściciela Josefa Mohorna i ich gości zna-
lezione podczas rekonstrukcji domu, podobnie jak i stylizowane fo-
tografie rodziny obecnego właściciela Luboša Č. Zemana. O dobrej 
atmosferze tego miejsca świadczą również materiały dokumentujące 
akcje w nim organizowane.
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ZAGINIONY NIEDŹWIEDŹ
Najciekawszym przedmiotem Karkonoszy wschodnich we wnę-
trzach dostępnych dla publiczności był prawdopodobnie do 1947 
roku obraz olejny przymocowany do ściany gospody Na Peci. Na 
obrazie był „upolowany niedźwiedź z Riesenhainu w Petzer w 1804 
roku”. Ludzie pamiętający obraz nie mogą sobie przypomnieć czy 
był przedstawiony jako żywy czy też już jako łowiecka zdobycz. 
Oficjalnie ostatnim upolowanym niedźwiedziem po czeskiej stro-
nie gór jest ten z doliny Sedmidolí. Zastrzelili go właściciele ma-
jątku vrchlabskiego 16 września 1726 roku. Jest uwieczniony na 
malowidle ściennym w hallu zamku vrchlabskiego. Na północnej 
śląskiej stronie gór upolowano ostatniego niedźwiedzia w roku 
1770. W świetle tych faktów informacja obrazowa o polowaniu w 
rewirze „Obří les“ nieopodal Wielkiej Plani wydaje się być trochę 
podejrzana. Obraz mógł raczej być formą żartu, wytworem fantazji 
lub świadectwem „upolowania“ niedźwiedzia oswojonego wędru-
jącego razem z grupą artystów cyrkowych. W pierwszym numerze 
naszego czasopisma prezentowaliśmy zdjęcie rodziny cygańskiej 
z końca XIX wieku występującej z niedźwiedziem przed Gospodą 
Na Peci. Pomimo tego redakcja nadal uważa obraz „ostatniego“ 
niedźwiedzia karkonoskiego razem z do tej pory nie znalezionym 
wyobrażeniem schroniska Vasova bouda w dolinie Lví důl za dwa 
najbardziej poszukiwane dokumenty z najnowszej historii regionu 
pod Śnieżką. Podczas poszukiwań obrazu niedźwiedzia udało nam 
się stwierdzić, że z gospody go odniósł latem 1947 roku entomo-
log Jaroslav Tykač do swej chałupy nr 110 w dolinie Obří důl. Pod-
czas przymusowej wyprowadzki z dzisiejszego schroniska Yetice 
w 1950 roku darował niedźwiedzia trutnowskiemu profesorowi 
Horákowi, który z kolei przekazał obraz „jakiemuś związkowi my-
śliwskiemu” w Trutnowie. Według wypowiedzi jednego z leśników 
później się prezes myśliwych razem z obrazem niedźwiedzia z Rie-
senhainu wyprowadził do Karlowych Warów. Tam, jak na razie, śla-
dy niedźwiedzia się urywają.

W Gospodzie Na Peci długo wisiała nad stołem dla stałych by-
walców po prawej stronie od drzwi wejściowych reprodukcja ob-

Zdjęcie z Gospody Na Peci z lat dwu-
dziestych prawdopodobnie sporzą-
dzono podczas jarmarku. Nazwiska 
gości na tablicy z zapisami o ich kon-
sumpcji są napisane gwarą i z różnymi 
przydomkami. Można poznać, że Dixla 
da Sportmann (sportowiec Dix) już za-
płacił, Tonno Bäckla mit dem Mädla 
(piekarz Antonin z dziewczyną) wypili 
po setce, osiem piw ma na koncie 
starosta wsi, młynarz Sturm ze Stare-
go Młyna miał pięć krzyżków, tj. pięć 
gorzałek, budowniczy Capolago – trzy 
piwa. Trzydzieści dwie korony zapłacił 
za pięć piw i trzy gorzałki zapisany  
w pierwszej linijce „Jeschke aus ‘tu 
nachbardorf”. To by mógł być fotograf 
Josef Jeschke z sąsiedniej wsi Svobo-
da nad Upą , który też najprawdopo-
dobniej całą scenkę uwiecznił. W au-
tentycznej gospodzie by goście raczej 
nie siedzieli wokół beczki a prezento-
wane i używane kufle i kieliszki by nie 
stały na starej malowanej skrzyni uży-
wanej do przechowywania odzeży.

razu Josefa Lady „Bijatyka w gospodzie” z 1943 roku. Stopniowo 
na jej odwrotnej stronie podpisało się około pięćdziesięciu osób 
z szeregów personału, które tutaj w ciągu wielu lat pracowały.  
W latach siedemdziesiątych zeszłego wieku przedstawiciele 
ówczesnego reżimu planowali wyburzenie blisko setki domów  
w centrum Peca pod Śnieżką z najstarszą w Karkonoszach czynną 
jeszcze a założoną przed 1644 rokiem gospodą włącznie. Kiedy 
Gospodę Na Peci w 1988 roku zamknięto ostatni barman Milan 
Ševčuk odwiózł obraz z podpisami gdzieś do Moraw. Rewolucja 
w listopadzie 1989 roku uratowała przed zniszczeniem oryginalny 
dom drewniany z 1793 roku a nowi właściciele Jana i Jirka Šolco-
wie po jej ponownym otwarciu na Sylwestra 1992 roku powiesili 
nad stór stałych gości reprodukcję nową. Później zdobyli jeszcze 
jedną cenną pamiątkę. Olej na płótnie przedstawiający Gospodę 
Na Peci z otoczeniem przed 1830 rokiem. Prawdopodobnie naj-
starsze znane wyobrażenie miejscowości pochodzi z czasu przed 
otwarciem huty arszeniku. W miejscu dzisiejszej kapliczki przed-
stawia tylko prostą dzwonnicę. Atmosfera gościńca nie wyszła na 
dobre obrazowi. Od roku 1999 wisi w lokalu jego nieznacznie po-
większona kopia, której autorem jest malarz Vladimír Soukup. Jana 
Šolcová pochodzi z rodziny górali Begerów z Richterovych bud. 
Dlatego możemy bez obaw wierzyć, że wszystkie trzy drewniane 
nosidła o różnych kształtach wiszące na ścianie Gospody Na Peci 
przeniosły pomiędzy Pecem a schroniskiem (budą) Richterovy bo-
udy wiele ton towarów. Na tym wielkim z płytą nad głową górale 
nosili towary o dużych rozmiarach – najczęściej siano. Na nosidle 
przypominającym krzesełko transportowali np. konew z mlekiem 
lub osobiste rzeczy w płócienym worku. Najczęściej używane pła-
skie nosidło przypominające drabinę służyło do noszenia ciężkich 
towarów takich jak drzewo opałowe lub materiały budowlane. Na 
takich nosili tragarze stukilogramowe ciężary na Śnieżkę i na takich 
nosili towary ówcześni przemytnicy. Zarobione złote, florinty, marki 
i korony niektórzy z nich przepili w tej samej gospodzie, w której 
i wy możecie dzisiaj posiedzieć. 
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NARCIARSKI AREAŁ SKI - PEC

 Sezon Główny
25. 12. 2007 - 30. 3. 2008

Poza sezonem
1. 11. 2007 - 23. 12. 2007
31. 3. 2008 - 20. 4. 2008

dorośli dzieci dorośli dzieci

1 jazda 40

1 jazda LD Hnědý vrch 70

9.00 - 13.00 godz. 430 270 360 230

od 11.00 godz. 480 300 390 240

od 12.00 godz. 400 250 330 200

od 13.00 godz. 380 230 300 190

1 dzień 590 380 480 310

2 dni 1090 590 930 500

3 dni 1590 840 1350 710

4 dni 2050 1090 1750 930

5 dni 2450 1290 2070 1110

6 dni 2850 1500 2400 1290

7 dni 2950 1580 2550 1360

5 ze 6 2500 1310 2100 1120

5 ze 7 2550 1330 2130 1150

sezon bez jazd wieczorowych 7000 5000 7000 5000

sezon s jazdami wieczorowymi 9000

1 den seniorzy (nad 70 let) 100

jazdy wieczorowe Javor 1
17.00/17.30 - 21.00 hod.

250

wyciąg Javor - 1 dzień 450

jazdy wieczorowe Zahrádky III, 
Eso, wieczór do 21.00 Godz.

150

1. Javor I - wyciąg samoobsługowy z kotwicą dla dwóch osób; długość 1019 m, 
różnica wysokości 246 m, wydajność: 1060 os/godz.; trasa średniego stopnia trud-
ności;

2. Javor II - wyciąg samoobsługowy z kotwicą dla dwóch osób; wydajność: 1060 
os/godz.; czynny również wieczorem;

3 Hnědý Vrch - kolejka linowa czterokrzesełkowa, długość 1200 m, różnica wyso-
kości: 315 m, pojemność: 1370 osób/godz.; trasa zjazdowa średniego i cieżkego 
stopnia trudności;

4 Vysoký Svah (Smrk) - samoobsługowy wyciąg narciarski z kotwicami dwuoso-
bowymi, długość 812 m; różnica wysokości 150 m; pojemność 1000 osób/godz.; 
łatwa trasa zjazdowa;

5. Zahrádky I - wyciąg samoobsługowy z kotwicą dla dwóch osób; długość  
895 m, różnica wysokości 225 m, wydajność: 100 os/godz.; trasa średniego stopnia 
trudności;

6. Zahrádky II - wyciąg samoobsługowy z kotwicą dla dwóch osób; długość 490 m, 
różnica wysokości 105 m, wydajność: 1060 os/godz.; trasa średniego stopnia trud-
ności;

7. Klondike - wyciąg samoobsługowy z teleskopicznymi ramionami i kotwicą dla 
jednego narciarza, długość 360 m, różnica wysokości 60 m, wydajność 900 osób/
godz., trasa łatwa;

8. Zahrádky III (U lesa) - wyciąg samoobsługowy z teleskopicznymi ramionami i ko-
twicą dla 1 osoby, długość 350 m, różnica wysokości 60 m, wydajność 560 osób/
godz., trasa łatwa;

9. Na muldě - wyciąg samoobsługowy z teleskopicznymi ramionami i kotwicą dla  
1 osoby, długość 550 m, różnica wysokości 100 m, wydajność 800 osób/godz., 
trasa średniego stopnia trudności; snowpark dla snowboardystów;

10. ESO - wyciąg samoobsługowy z teleskopicznymi ramionami i kotwicą dla  
1 osoby, długość 320 m, różnica wysokości 115 m, wydajność 620 osób/godz., tra-
sa średniego stopnia trudności; czynny również wieczorem;

POCIĄGIEM NARCIARSKIM DO PECA POD ŚNIEŻKĄ
Podróż pociągiem w góry ma swój urok a tradycja pociągów narciarskich 
sięga złotych czasów Pierwszej Republiki lub okresu powojennego, kiedy 
do górskich ośrodków wyruszały organizowane grupy narciarzy. A ponieważ 
karkonoskie połączenia kolejowe kończą się na przedgórzu dalszy transport 
narciarzy zabezpieczały autobusy ČSD. Podobne połączenie przed trzema 
laty uruchomiło partnerstwo Kolei Czeskich i Areału Narciarskiego Ski Pec. 
Od pociągów z Trutnova narciarze podróżujący z ČD wygodnie kontynuują 
podróż podstawionym bezpłatnym skibusem, czyli zimobusem bezpośred-
nio do dolnej stacji wyciągu narciarskiego Javor w Pecu pod Śnieżką.

 
Wesołe pociągi wycieczkowe jeździły już przed osiemdziesięcioma laty
Wszystko zaczęło się w 1927 roku, kiedy dyrekcja kolei państwowych  
w Pradze wprowadziła „pociągi wycieczkowe“. Głównym impulsem był: 
„przewrót w sposobie myślenia mieszkańców dużych i trochę większych 
miast w ich sądach na temat podróżowania za odpoczynkiem w niedziele 
i święta latem i zimą“. Owego roku dyrekcja zorganizowała trzynaście po-
ciągów wycieczkowych „z zaopatrzeniem i rozrywką“. W dziesięć lat później 
takich pociągów wyprawiono o sto więcej. Najczęściej wszystkie zmierzały 
do Karkonoszydokąd w ciągu pierwszych dziesięciu latwysłano 93 pociągi, 
do Tatr Wysokich 61 – dużym zainteresowaniem cieszyła się również Pod-
karpacka Ruś. Łącznie w ciągu pierwszego dziesięciolecia turyści skorzy-
stali z bez małapięciuset pociągów wycieczkowych. Oprócz wyżycia spor-
towego podróżujący narciarze mogli skorzystać w czasie jazdy z różnych 
form rozrywki: „Bogate życie towarzyskie uczestników urozmaicają liczne 
zawody sportowe i wesołe wieczory“. Nowością w skali europejskiejbył 
na końcu lat trzydziestych wagon taneczny Czeskich Kolei Państwowych 
przerobiony z czteroosiowego wagonusanitarnego, który dołączanodo po-
śpiesznych pociągów narciarskich. Zamontowana aparatura dźwiękowa, 
dobra stabilność wagonu i wystarczająca przestrzeń taneczna pozwalały na 
przyjemne spędzanieczasu podróżywieczorem i w nocy. 

W Karkonoszach wschodnich pociągi dojeżdżały do Svobody nad Upą, 
skąd narciarze byli rozwożeni dalej w głąb gór. Podróżnym podróżującym  
w pociągu narciarskim wydawane były w Pradze na Dworcu Praga – Dwo-
rzec Wilsona specjalne kombinowane bilety na przejazd autobusem między 
stacją Svoboda nad Upą - Janskie Laznie i na kolejkę linową za 19 koron 
przy jeździe w górę a 12,90 przy zjeździe w dół z opłatami za narty lub sanki 
włącznie.“ Tyle z ofertyprezentowanej w „Przewodniku podróżnego CzKP“ 
wydanym na sezon narciarski 1935 - 1936. W 2006 roku Czeskie Koleje 
wprowadziły w porozumieniu z areałem Ski Pec na okres próbny skipociągi 
z podstawianymi do nich skibusami ożywiając w ten sposób dawną długo-
letnią tradycję. 

Pociągiem do Peca w roku 2008
Pomimo tego, że areał narciarski Ski Pec nie ma bezpośredniego połącze-
nia z koleją, jego współpracaz Czeskimi Kolejami oddała do dyspozycji nar-
ciarzommożliwość wygodnego podróżowaniaz miasta Hradec Králové do 
Peca. Podczas weekendu można się dostać z dworca głównego w Hradcu 
Kralove o godz. 7:00 pociągiem pospiesznym Sp 1780 na dworzec główny 
w Trutnovie a stamtąd za darmo podstawionym skibusem bez zatrzymywa-
nia się w ciągu pół godziny do wyciągów Javor. Z Hradca Kralove za dwie 
godziny i dziesięć minut jesteście z CzeskimiKolejami na narciarskich tra-
sach zjazdowych w Karkonoszach. Cena biletu powrotnego ze zniżką wy-
nosi 164 koron. Bilet w jedną stronę kosztuje 82 korony. Z powrotem można 
wrócić pociągiem pospiesznym R 656 odjeżdżającym z Trutnovao 16:40. 
Na ten pociąg się można dostać skibusem odjeżdżającym o 15:50 spod Ja-
voru. Ten skibus jest przeznaczony wyłącznie dla narciarzy podróżujących 
pociągiem i jeździ od 5 stycznia do 30 marca 2008 roku od wybranych po-
łączeń kolejowych zawsze w sobotę i niedzielę. Przewóz nart i sanek oraz 
snowboardów itp jest bezpłatny zarówno w pociągu jak i w podstawionym 
skibusie. Bliższe informacjesą dostępnena stronach internetowych www.
cd.cz/skivlaky lub bezpośrednio na stacjachkolejowych. 

Aleš Kučera (wykorzystano materiały Petra Štěpánka)
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CO NOWEGO W AREALE

DWADZIEŚCIA DZIAŁ NA HNĚDYM VRCHU
Długie lata była trasa zjazdowa Hnědý Vrch nazywana potocznie - według 
pierwotnej nazwy niemieckiej Braunberg - Bramberk uważana za najciekaw-
sze zbocze do zjazdów w Karkonoszach wschodnich. Z wysokości 1215 
metrów narciarze spadają aż o 315 metrów do wysokości 900 metrów nad 
poziomem morza. Ze względu na położenie na południowym zboczu po-
mimo wysokości warunki śniegowe nie bywały zawsze najlepsze. W naj-
bardziej eksponowanych miejscach szybko topniał śnieg zwłaszcza kiedy 
zimowa pogoda nie dopisała. Od Bożego Narodzenia w 2003 roku jeździ 
na Hnědý Vrch czteroosobowa kolejka krzesełkowa. Ale dopiero w roku 
bieżącym można mówić o Hnědym Vrchu jako o jednej z najlepszych tras 
zjazdowych w Karkonoszach. A to z powodu zainstalowania doskonałego 
systemu zaśnieżania z dwudziestoma najnowocześniejszymi działami śnież-
nymi i pięcioma prysznicami. Osiemnaście dział zostało rozmieszczonych 
na statywach, co znacznie wzmacnia ich wydajność i skuteczność zaśnie-
żania. Umożliwia to zaśnieżanie przy wyższej temperaturze powietrza niż, 
kiedy działo stoi na zemi. Jednocześnie lepiej się manewruje i kieruje opa-
dającym śniegiem. Warunkiem skutecznego zaśnieżania Hnědego Vrchu 
od przyszłej zimy i pozostałych części Vysokiego Svahu i górnych Zahrádek 
było doprowadzenie wody z odległego o kilometr Zielonego Potoku. Ten 
ma przez całą zimę wystarczająco dużo wody i przeciątnie o półtora stop-
nia chłodniejszą wodę. To również poprawia warunki zaśnieżania. Ponadto 
woda z doliny Zielony Dół bardzo czysta, co ułatwia jej filtrowanie przed 
wtłoczeniem do dysz dział o średnicy 300 mikronów.

Trasa zjazdowa Hnědý Vrch została wyposażona w działa firmy Lenko. 
Produkcja roczna firmy szwedzkiej wynosiła w ostatních latach okolo 350 
urządzeń, ale po zeszłorocznej bardzo ciepłej zimie w capej Europie ośrod-
ki narciarskie zamówiły 800 sztuk. Pomimo złożonego w porę zamówienia 
czekał Areał SKI PEC na działa z obavami, ale na szczęście dotarły w porę 
jakkolwiek w ostatniej chwili. Montaż kilku urządzeń na wysokich wieżach 
zrealizowano już po rozpoczęciu sezonu 17 listopada 2007 roku. Obsługą 
wszystkich „armat“ jak potocznie nazywają urządzenia pracownicy zajmuje 
się pięć osób. Urządzenia są w wysokim stopniu zautomatyzowane: same 
określają wilgotność i temperaturę powietrza oraz używanej wody dostoso-
wując według potrzeby ciśnienie wody w dyszach. Można naprogramować 
urządzenia tak, by produkowały śnieg o różnych charakterystykach stosow-
nie do aktualnej potrzeby: albo ciężki na spód pokrywy śniegowej lub prze-
ciwnie puszysty dla przyjemniejszego zjażdżania. 

Trasa zjazdowa Hnědý Vrch ma obecnie bardzo dobre parametry. W gór-
nej części oprócz pierwotnej trasy średnio trudnej „czerwonej“ powstała 
przed doma laty prosta, pierwsza naprawdę trudna „czarna“ trasa zjazdo-

wa w Karkonoszach wschodnich. Jej nachylenie przewyższa 45° a pojazd 
ją każdego wieczora przygotowujący musi tak czynić przy pomocy nawi-
jarki. Od miejsca, w którym obie trasy czarna i czerwona się łączą trasa 
ma szerokość sześćdziesięciu pięciu metrów i działa śnieżne po obu stro-
nach. Warunki trasy pozwalają wyżywać się nawet bardziej wymagającym 
narciarzom. Trasa jest znakomicie zlokalizowana – zjeżdżającym otwierają 
się piękne widoki na Śnieżkę, na Černą i Světlą horę. Nowa kolejka linowa 
może przewieźć w ciągu godziny 1460 narciarzy. Łatwe wsiadanie cienią 
sobie narciarze na biegówkach, którzy kolejką linową wyjeżdżają na trasy 
biegowe w najwyższych partiach gór. Na górze się mogą zdecydować, czy 
wyruszą przez Liščí horę, czy też pójdą po Karkonoskiej Drodze Narciarskiej 
koło schroniska Lesní bouda. Nowy jest również szeroki wyjazd z Hněde-
go Vrchu na drogę narciarską do Javora, mającej własne zaśnieżanie. Po-
środku tej drogi stoi nowa stacja pomp, której zadaniem jest tłoczenie wody 
pod odpowiednim ciśnieniem do poszczególnych ramion wodociągu. Już 
pierwsze dni tegorocznego sezonu pokazały jak ważne jest zaśnieżanie. 
Przy niedostatku śniegu na okolicznych zboczach same trasy zjazdowe są 
na całej swej długości pokryte wystarczającą warstwą śniegu. Konserwację 
tras i dróg łączących zabezpieczają cztery duże i jeden mniejszy pojazd gą-
sienicowy. Wszystkie po zamknięciu tras pracują nad ich uporządkowaniem 
codziennie po sześć godzin. W przypadku obfitych opadów śniegu muszą 
być trasy wygładzone również rano rzed ich otwarciem. Z uwagi na bezpie-
czeństwo narciarzy jest codziennie od 8:00 do 18:00 godziny zamknięta 
dla pojazdów mechanicznych bezpośrednia droga od serpentyny „Farinka“ 
do dolnej stacji wyciągów narciarskich Zahrádky i Vysoký Svah. Kolejnymi 
nowościami na wyścigowej trasie zjazdowej Javor II jest zegar pokazujący 
czas zawodnika oraz duży ekran z wynikami podczas wyścigów a z obraz-
kami ze zbocza w normalne dni. Całkowicie nowe wyposażenie otrzymał 
wyciąg Zahrádky III – Pod lasem (U lesa) z jazdami wieczorowymi. 

Areał narciarski Ski Pec a.s. należy do najlepszych narciarskich terenów 
zjazdowych w Czechach. Trasy zjazdowe różnej długości i różnego stopnia 
trudności są codziennie dokonale przygotowywane przy pomocy nowocze-
snego sprzętu. Trasy znajdują się na wysokości od 830 do 1215 m n.p.m. 
Słabsze niżej położone miejsca są sztucznie zaśnieżane. System opłat  
w całym areale umożliwia svobodny wybór różnych kombinacji biletów po-
zwalających na korzystanie ze wszystkich tutejszych wyciągów i kolejek. 
Wynająć również można bezdotykową kartę chipową, której nie trzeba 
wsuwać do czytnika, lecz tylko przyłożyć i w miarę potrzeby w trakcie se-
zonu dobijać. Uwaga! Bilety można kupić tylko przy dolnej stacji wyciągu 
Zahrádky i Javor, można płacić kartami płatniczymi. Jeżeli chcecie poznać 

wszystkie cztery wschodniokarkono-
skie ośrodki narciarskie kupcie sobie 
skipas Skiarena Karkonosze, otwierają-
cy nie tylko trasy zjazdowe w Pecu, ale  
i w Wielkiej Upie, w Małej Upie i w Jan-
skich Lazniach. Na obu trasach zjazdo-
wych Javoru jest najlepszy i najdłuższy 
oświetlony teren zjazdowy w Czechach. 
Jazdy wieczorowe zaczynają się godzinę 
po zakończeniu jazd dziennych i trwa-
ją w zależności od zainteresowania aż 
do 21:00. Wyciąg narciarski Zahrádky 
III – U lesa jest czynny bez przerwy od 
9:00 do 21:00. 

Dla ułatwienia dostępu do wyższych 
partii gór narciarzom nabiegówkach 
i pieszym jest czynny tylko dla nich i tyl-
ko w zimie codziennie od 8:00 do 8:15 
kolejka linowa na Hnědý Vrch. Skibusy 
z Trutnova, Janských Lazni, Wielkiej 
Upy i trzech innych punktów Peca przy-
jeżdżają aż do dolnej stacji wyciągu 
javor z wyjątkiem sobot kiedy z uwagi 
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TRASA PEC POD ŚNIEŻKĄ - JANSKÉ LÁZNĚ
Pec pod Sněžkou (Javor)  8.15  9.00  9.45  10.30  12.30  14.00  15.45  16.30 
 Velká Úpa (Rynek )   8.25  9.10  9.55  10.40  12.40  14.10  15.55  16.40
 Velká Úpa (Alamo)    8.28  9.13  9.58  10.43  12.43  14.13  15.58  16.43 
Křižovatka (Gospoda)   8.32  9.17  10.02  10.47  12.47  14.17  16.02  16.47
 Temný Důl (Veselý výlet)  8.36  9.21  10.06  10.51  12.51  14.21  16.06  16.51
 Horní Maršov (most)   8.40  9.25  10.10  10.55  12.55  14.25  16.10  16.55 
 Maršov 1 (Prom)    8.45  9.30  10.15  11.00  13.00  14.30  16.15  17.00
 Janské Lázně (Lesní dům) 8.50  9.35  10.20  11.05  13.05  14.35  16.20  17.05 
Janské Lázně (Kolejka)  8.55  9.40  10.25  11.10  13.10  14.40  16.25  17.10

TRASA JANSKÉ LÁZNĚ - PEC POD SNĚŽKOU
Janské Lázně (Kolejka)  8.15  9.00  9.45  10.30  12.30  14.00  15.45  16.30 
 Janské Lázně (Lesní dům) 8.20  9.05  9.50  10.35  12.35  14.10  15.55  16.40
Maršov 1 (Prom)    8.25  9.10  9.55  10.40  12.40  14.13  15.58  16.43 
Horní Maršov (most)   8.30  9.15  10.00  10.45  12.45  14.17  16.02  16.47  
Temný Důl (Veselý výlet)  8.34  9.19  10.04  10.49  12.49  14.21  16.06  16.51
Křižovatka (Gospoda)   8.38  9.23  10.08  10.53  12.53  14.25  16.10  16.55 
 Velká Úpa (Alamo)    8.42  9.27  10.12  10.57  12.57  14.30  16.15  17.00
Velká Úpa (Rynek)    8.45  9.30  10.15  11.00  13.00  14.35  16.20  17.05 
Pec pod Sněžkou (Javor)  8.55  9.40  10.25  11.10  13.10  14.40  16.25  17.10

jeździ do 24. 3. 2008

SKIBUS - GRATIS

SKI - PEC

na wzmożony ruch samochodowy związany ze zmianą turnusów autobusy 
dojeżdżają tylko do dworca autobusowego w centrum Peca. W areale są do 
dyspozycji przechowalnie bagaży i nart, toalety publiczne, skiservis i wypo-
życzalnie sprzątu, szkoły narciarskie i zaplecze gastronomiczne. Wszystkie 
czynne trasy zjazdowe są monitorowane przez Pogotowie Górskie. Aktualne 
informacje o arunkach narciarskich w Pecu pod Śnieżką można zyskać nie 
tylko za pośrednictwem kamer panoramicznych na programie 2 TV czeskiej 
(ČT2) codziennie od 7:50, lecz również na internecie: www.skipec.com
Ski Pec a.s., Pec pod Sněžkou, Kod Poczt. 542 21, dyrektor František 
Vambera, tel. dyrekcja areału: 00420 499 736 375 i 499 736 285, fax: 
499 736 398, areał czynny od 9:00 do 16:00, od 15. 2. 2008 do 16:30, 
e-mail: info@skipec.com, www.skipec.com.

AREA NARCIARSKI SKI PEC W DATACH
1932 – oddany do użytku nawijarkowy sankowy wyciąg Mulda dla 20 
narciarzy napędzany doma benzynowymi silnikami Fiat, 1950 – pierwszy 
nawijarkowy wyciąg przy Jitrzence na Hnědym Vrchu z elektrycznym sil-
nikiem, 1953 – nawijarkowy wyciąg przy Slunecznicy na Hnědym Vrchu, 
1956 – nawijarkowy wyciąg przy Lucky na Hnědym Vrchu z dieselowym 
napędem, około 1956 – cztery nawijarkowe wyciągi na Wielkiej Pasece 
i jeden przy Komorze, 1957 – nawijarkowy wyciąg w Liščí jámie z diese-
lowym napędem, 1957 – wyciąg narciarski Mulda z silnikiem i skrzynią 
biegów z rosyjskiego czołgu nie udało się uruchomić, 1958 – nowa trasa 
zjazdowa i wyciąg na Zahrádkách, oddany do użytku nowy wyciąg Mulda, 
1966 – pierwsza trasa zjazdowa i wyciąg na Javore, 1968 – nowy wyciąg 
na Zahrádkách, 1970 – pierwszy pojazd na gąsienicach do konserwacji 
tras zjazdowych, 1971 – nowa trasa zjazdowa i wyciąg na Hnědym Vrchu, 
1974 – nowa trasa zjazdowa i wyciąg na Vysokim Svahu, 1979 – dru-
ga trasa zjazdowa i wyciąg na Javorze, 1981 – nowy wyciąg na Javore, 
1986 - nowa trasa zjazdowa i dwa wyciągi Klondike, 1993 – nowy wyciąg 
na Hnědym Vrchu, 1993 – nowy wyciąg Mulda, 1995 - wprowadzony do 
praktyki systém uiszczania opłat SKIDATA z kartami magnetycznymi, 1997 
– nowy wyciąg na Zahrádkach, 1998 – uruchomienie kamery panora-
micznej, 1999 – pierwszy śnieg techniczny na Javorze, bezpłatne skibusy 

między Pecem i Wielką Upą, 2000 – rekonstrukcja tras zjazdowych i nowe 
wyciągi na Javore, 2001 – oświetlenie trasy zjazdowej Javor, skibusy z Trut-
nova, Svobody i z Marszova, zaśnieżanie spodniej części Zahrádek i Wyso-
kiego Svahu, przez areał przechodzi Karkonoska Droga Narciarska, 2003 
– nowy wyciąg Zahradky II, 2004 - nowa czterokrzesełkowa kolejka linowa 
na Hnědý Vrch, nowy wyciąg na Vysokim Svahu, 2005 – wprowadzenie 
kart chipowych, poszerzenie trasy zjazdowej Zahradky, powstała Skiarena 
Karkonosze ze wspólną kartą wstępu, skibusy miądzy Janskými Lazniami 
i Pecem, 2006 – pierwsze zawody FIS o puchar świata w skicrossie na 
Javore, otwarcie letniej czynności kolejki linowej na Hnědý Vrch, 2007 
– nowa czarna trasa zjazdowa na Hnědym Vrchu, nowy wyciąg na Klondiku, 
parkowanie jednodniowych gości na parkingu Zielony Potok zdarma, 2008 
– zaśnieżanie trasy zjazdowej Hnědý Vrch.

Najważniejszą akcją 
sportową będą mistr-

zostwa świata
weteranów, czyli

Welt Cup Master
1 i 2 marca 2008 roku 

na Javore. 
Spodziewany jest udział 
czołowych zawodników 

z całego świata.

Dwunastu najlepszych 
w świecie

freestylowych
snowboardystów 

będzie skakało na 
Javorze 15 i 16 marca 

w ramach

Ticket To Ride 
Snowjam.
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ŠPINDLERŮV MLÝN

MISTRZOSTWA ŚWIATA PONOWNIE
W AREALE SVATÝ PETR
Również dzięki dobrym terenom narciarskim w Karkonoszach są Czechy 
światowym gigantem w narciarstwie. Jazda na nartach oraz na snowbo-
ardzie jest najczęściej uprawianym sportem w Czechach. W konkurencji 
alpejskiej, skandynawskiej, syberyjskiej oraz amerykańskiej mamy w bie-
gach na nartach mistrzynię olimpijską Kateřinę Neumanową a w czasie 
powstawania tego artykułu również czołowego biegacza na mistrzostwach 
świata Lukaša Bauera. Ich i innych zawodników kilkakrotnie widzieliśmy 
na zawodach na trasach w okolicach Míseček nad Szpindlerowym Mły-
nem. Stale pamiętamy o zwycięstwie na Olimpiadzie akrobaty Aleša Va-
lenty, będąc w dobrym humorze skaczą daleko również nasi skoczkowei, 
mistrzem świata w narciarskim crossie jest Tomáš Kraus a do absolutnej 
czołówki światowej należy biatlonista Michał Šlesinger podobnie jak za-
wodniczka startująca w wolnym stylu Nikola Sudová. Pomimo wszelkich 
olimpijskich i mistrzoskich zwycięstw i laurów pozostaje w moich oczach 
największą gwiazdą narciarską Šárka Záhrobská ponieważ w zeszłym 
roku 16 lutego w szwedzkim Aare stała mistrzynią świata w slalomie. 
A zjazdami na nartach małymi łukami zajmuje się większość narciarzy na 
świecie. Spośród nich jest wśród kobiet mistrzynią Šárka Záhrobská. Za-
częła z nartami na zboczach Benecka w Karkonoszach, gdzie się również 
w chałupie urodziła. Często trenowała w Szpindlerowym Młynie. Podczas 
śledzenia drugiego nocnego etapu mistrzoskiego slalomu uświadomiłem 
sobie, że takiego sukcesu w zjazdach jeszcze nigdy nie nie odnieśliśmy. 
Po przejechaniu mety z czasem lepszym o jedenaście setnych sekundy 
przed drugą Marlies Schildovą z Austrii i trzecią miejscową faworytką Anją 
Pärsonovą byłem wzruszony. Wyobraziłem sobie wysiłki czeskich narcia-
rzy podejmowane od roku 1931 w celu zdobycia pierwszego miejsca , ale 
dopiero Šárce Záhrobskiej się to udało kiedy zdobyła złoty medal w kształ-
cie płatka śniegu. Z sukcesami zawodników wiąże się organizowanie naj-
ważniejszych zawodów świata. Już przywykliśmy do mistrzostw świata  
w skokach na nartach organizowanych w Harrachowie, wyścigów narciar-
skich w bieganiu na Morawach; cieszymy się już na mistrzostwa świata  
w klasycznym narciarstwie za rok w Libercu. Ale zorganizowanie mistrzostw 
świata w narciarstwie zjazdowym było dla Czech długo niespełnionym ma-
rzeniem. Dopiero poprawa warunków technicznych trasy wyścigowej nr 
1 w Czechach – „czarnej” trasy zjazdowej i całego areału narciarskiego 
Svatý Petr w Szpindlerowym Młynie umożliwiło sprowadzenie mistrzostw 
świata w slalomie i slalomie mamucim kobiet do Karkonoszy. Pomogło 
również aktywne zaangażowanie byłego znakomitego narciarza a obec-
nego starosty Szpindlerowa Młyna Bohumíra Zemana w międzynarodowej 

organizacji narciarskiej FIS. Pierwsze zawody mistrzostw świata między 
innymi i dzięki pomocy głównego organizatora SKI klub Špindl w dniach 
21 i 22 grudnia 2005 roku bardzo się udały. Zjechali się najlepsi zawodni-
cy z całego świata. Wielki slalom wygrała wówczas znakomita Chorwatka 
Janica Kostelicowa, w slalomie była druga za Anją Pärsonową. Marlies 
Schildová była w Szpindlerowym Młynie dwukrotnie trzecia. Bardzo dobre 
wrażenie z zawodów pomogła wynieść doskonała pogoda. Šárka Záhrob-
ska przy pierwszyn starcie na mistrzostwach w zjeżdżaniu zajęła w slalo-
mie 8 miejsce. Wszyscy się cieszymy na to jak sobie poradzi ze światową 
czołówką znowu w Szpindlerowym Młynie na trasie slalomu i slalomu wiel-
kiego w sobotę 5 i w niedzielę 6 stycznia 2008 roku. Gdyby się dostała 
do pierwszej trójki zapisałaby się na zawsze do przeszło stuletniej historii 
karkonoskiego narciarstwa. 

Goście w zimie w Szpindlerowym Młynie koncentrują się głównie na 
narciarstwo zjazdowe; największy czeski ośrodek narciarski oferuje 5 ko-
lejek linowych oraz 11 wyciągów narciarskich w Szpindlerowym Młynie 
i na Miseczkach Górnych. Codziennie jest przygotowanych i ewentualnie 
poprawionych śniegiem technicznym przeszło 26 kilometrów tras zjaz-
dowych. Dobrze utrzymywane trasy biegówkowe są głównie w rejonie 
Miseczek Górnych; przez Szpindlerów Młyn przechodzi również dobrze 
oznaczona biegówkowa narciarska autostrada łącząca Harrachov na za-
chodzie z Malą Upą na wschodniej granicy Karkonoszy. Dla miłośników 
biegówek nie lubiących trudności mamy lepszą ofertę. 

Najłatwiejsza trasa prowadzi przez Davidovy boudy
Jeżeli jako początkujący nie chcecie się zrazić do niepo-
słusznyxch na początku bieżek prosimy wypróbować ja-
kiś prosty spacer. Autobusem jeżdżącym regularnie co 

godzina należy wyjechać na Przełęcz Śląską. Od schroniska Szpindlero-
va Bouda pomału przesuwamy się ku Petrovce. Jeżeli nie macie w planie 
poznawania tej chałupy z oryginalnym wnętrzem musicie skręcić jeszcze 
przed nim w lewo do schroniska Morawska bouda. Tady już jest trzecia 
możliwa przerwa z możliwością posilenia się. Stąd prowadzi najłatwiejszy 
zjazd do Szpindlerowa Młyna z głównego grzbietu karkonoskiego. Od Mo-
rawskiej Boudy należy iść po utrzymywanej trasie zjazdowej Davidovka 
a następnie po szerokiej drodze leśnej do skał Divčí lávky po czym wzdłóż 
Łaby obok dolnej stacji kolejki linowej na Medvědín z powrotem do cen-
trum górskiego miasteczka Szpindlerów Młyn. Ze zjazdem poradzą so-
bie i całkowicie początkujący. Nawet ze wszystkimi możliwymi przerwami  
w schroniskach mijanych po drodze całą trasę można przejść w ciągu 
paru godzin. 
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BEZIMIENNE MIEJSCE
POD SKAŁAMI DÍVČÍ KAMENY
Zaproszenie na jedno z najwyżej położonych i trwale 
zamieszkiwanych miejsc górskiego miasteczka Szpin-
dlerów Młyn ma w sobie posmak niezwykłości już 
choćby z tego powodu, że łąka z pięcioma schroniska-
mi – budami jako całość nie ma swojej nazwy. Górska 
łąka jako źródło siana i miejsce vypasu bydła istnia-
ła tutaj już w XVII wieku i jest jednym z tych miejsc, 
o które prowadzone były spory graniczne opásané 
na 4 str. Jeszcze w 1762 roku nie było tutaj żadnej 
chalupy. Pierwszą letnią budę na pańskiej zemi wybu-
dował prawdopodobnie pod koniec XVIII wieku David 
Kraus. Dlatego też cały ten teren między górą Pevnost 
a skalną ostrogą Dívčí kameny na głównym grzbiecie 
karkonoskim nazwano później Davidovy boudy. Górale 
wkrótce nazwę Davidsbauden w miejscowym dialekcie 
przekręcili na dav’debauden, którą to nazwę zaczęto 
pisać jako Daftebauden - po czesku Daftove boudy. 
Wielki obszar w drugiej połowie XIX wieku rozdzielono 
na trzy części. Dolną łąkę tworzą Davidove boudy ze 
znaną, ale już rozpadającą się Davidovką. Środkowa 
najmniejsza łąka z chałupą Sedmidolí, małą kapliczką i domkiem z lat trzy-
dziestych nazywała się Spaltebauden, czyli Szpalkove boudy. Najwyżej 
położone pańskie łąki zachowały aż do roku 1945 swoją nazwę Daftebau-
den. A ponieważ nazwa ta nie dała się w sensowny sposób perzekształcić  
w nazwę czeską po prostu ją wymazano bez śladu z wszystkich map, prze-
wodników i myśli turystów. Dzisiaj to miejsce w Sedmidoli lokalizujeme jako 
łąkę pod Petrovką lub jako łąkę z Moravską boudą. Regularne oznaczenie 
nazwą na pewno pomogłoby w orientowaniu się turystom oraz wzbogaciło-
by to ich wiedzę o tych terenach jak również ułatwiło oferowanie turystom 
dobrych usług tutejszych przedsiębiorców. Stosowną nazwą by mogła być 
np. nazwa Davidove Boudy Górne – odzwierciedlająca historyczne fakty 
albo powrót do pierwotnej nazwy Daftove boudy czy też zupełnie nowy vy-
raz Pańskie boudy przypominający ich pochodzenie. Możliwości nasuwa 
się cały szereg - a twórcy map chętnie po sześćdziesięciu latach znovu 
przyporządkują temu obszarowi jakąś nazwę. Górne Boudy Daftove po-
dobnie jak i sąsiednią Petrovą czy odleglejszą Szpindlerową - wybudowali 
górale na gruntech właścicieli majetku vrchlabskiego hrabiów Morzinów. 
Według historyka Miloslava Bartoša używanie bud i gospodarowanie na 
łąkach długo przechodziło z pokolenia na pokolenie tylko według prawa 
zwaczajowego. Dopiero po 1780 roku nabyli górale prawa dziedziczne do 
wynajmowania gruntów, które mogli nawet sprzedać. Jeszcze później stali 
się rzeczywistymi właścicielami używanych domów i łąk. Według pierwszej 
mapy katastralnej z 1842 roku stało na górnych Daftovych boudach pięć 
letnich bud z numerami 90 – 94 i każda miała od państwa trwale wynajęte 
okoliczne łąki. Na stałe osiedlili się tutaj górale dopiero po przekształce-
niu chałup w turystyczne schroniska przed okolo stu laty. Zawsze trochę 
wyprzedzała pozostałe chałupy i dzisiaj największa z nich Moravska bo-
uda. Zaraz po 1900 roku miała dużą werandę z gościńcem, po roku 1920 
przybyły trzy piętra z pokojami i czterdziestoma miejscami noclegowymi. 
Sąsiednia Zineckerova bouda - Vatra dogoniła ją pod względem ilości 
miejsc noclegowych za cenę trzypiętrowej dobudowy na planie kwadratu, 
którą połączono z pierwotną chałupą prawdopodobnie w 1930 roku. Oko-
lo 1900 roku przybyło najwyżej położone schronisko Vinzenza Spindlera 
ze strychem mieszkalnym i wyraźnym ryzalitem. Najmłodsza chałupa na 
Wielkiej Łące jest Novopacka bouda zbudowana jako Nordbaude w latach 
1932 – 1934. Wówczas stało tutaj siedem domów. Szkoda tylko, że dwie 
oryginalne chałupy zbudowane około 1800 roku zniszczył pożar. Tę dolną 
nr 93 prawdopodobnie w roku 1937, ta górna Kohlova bouda nr 92 obok 
Vatry zniknęła wkrótce po 1945 roku. Letnią ciekawostką jest wznowiony 
vypas bydła przy Moravskiej boudzie, na skutek czego wyraźnej poprawie 
uległa kondycja tutejszej łąki. 

Bouda Sedmidolí
Z kiedyś pańskich letnich bud charakterystyczny kształt zachowała 
tylko Spaltebaude, obecnie buda Sedmidolí nr 95 na „środkowych Da-
vidovych boudach”. Plastyk Zdeněk Petira uwiecznił ją na rysunku wy-
konanym w oparciu o kilka zdjęć historycznych. Długi dom z dachem 
czterospadowym miał w części drewnianej sień i wielką izbę mieszkal-
ną, w części murowanej było parę obór dla bydła wygonionego na lato 
na wypas z niżej położonych terenów. Z najstarszych fotografii wiemy, 
że tak samo wyglądały kiedyś chałupy: Petrova, Bradlerova, Szpindle-
rova, Scharfova, Hamplova, Stara i Nowa Śląska bouda podobnie jak 
i inne okoliczne chałupy na Dvoračkách czy Buda przy Małym Stawie. 
Dlatego buda Sedmidolí jako niemalże ostatni czysty przykład tego 
typu architektury górskiej ma taką wartość etnograficzną. Prawdopo-
dobnie z uwagi na swe położenie między Davidovymi budami miała 
jeszcze przed pięćdziesięcioma laty dzwonnicę dla ogłaszania czasu 
i wyjątkowych wydarzeń. Skradziony w czasie pierwszej wojny świato-
wej dzwonek zastąpił Anton Hollman w 1923 roku nowym, ale już po 
dwudziestu latach musiał go oddać jako cenny surowiec strategiczny. 
Od lat dwudziestych Spaltebaude służyła bardziej jako miejsce tanich 
noclegów dla turystów niż jako obiekt gospodarczy. Po wojnie upań-
stwowiony majątek „niemiecki” dostała Liga Legionarska przekształ-
cona w Związek Bojowników o Wolność. Później były tu wczasy pra-
cownicze, obecnie unikatowy dom górski ponownie oferuje miejsca 
noclegowe.
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JANSKÉ LÁZNĚ

Hotel drewniany Terra jest obecnie domem uzdrowiskowym, 1902 rok.

Nowoczesny hotel Habsburk przekształcono w dom uzdrowiskowy Evropa, 1914 rok.

Pierwotny wygląd Pruskiego, później Janskiego dworu, 1912 rok.

Hotel Zlaté říšské jablko dzisiaj pensjonat Brigáda, 1910 rok.

HOTELE W UZDROWISKACH
Dobry hotel dla wymagających gości kojarzy się z uzdrowiskiem równie jed-
noznacznie jak źródła termiczne. Na rozwoju usług hotelowych w Janskich 
Lazniach podpisały się wydarzenia polityczne ostatnich sześćdziesięciu lat 
równie silnie jak i na innych formach usług. Dopiero w ostatnim dziesię-
cioleciu oferta wraca do normalnego stanu. W 1865 roku było w pobliżu 
głównego zakładu leczniczego siedem jak na owe czasy bardzo dobrych 
hoteli. Największy Pruski, dzisiaj nazywa się Janský dvůr, należał zawsze 
do właścicieli uzdrowiska. Jedna z nielicznych w tamtych czasach budowla 
murowana długo zajmowała pierwsze miejsce w ofercie noclegowej. Po 
gruntownej przebudowie w 1927 roku ponownie stała się najlepszym ho-
telem Janskich Lázni. Do najstarszych hoteli, których historia sięgała XVIII 
wieku należał jeszcze hotel Zlatá koruna na Dolnej promenadzie. Dzisiaj 
niczym specjalnym się nie wyróżniający pensjonat Betlém w ciągu dwustu 
lat dużo się nie zmienił. Jedynie z przewodników możemy się dzisiaj dowie-
dzieć jak sławni goście tutaj mieszkali i stołowali się w słynącej z dobrej 
kuchni tutejszej restauracji. Domów, które straciły statut hoteli juest wśród 
najstarszych obiektów w Janskich Lazniach kilka. Jednym z największych 
hoteli w XIX wieku bywał hotel Poštovní, później Vídeňský dvůr – dzisiaj 
podupadły dom mieszkalny Vltava. Współczesny stan byłego hotelu Nádra-
ží, później Bavorský dvůr na głównej ulicy ze sklepem Premium nie pozwa-
la domyślić się, że obiekt ten przez sto lat służył jako hotel. Dwa bardzo 
stare a kiedyś bardzo znane hotele Město Vratislav w miejscu dzisiejszego 
kina Vlast oraz Německý dům na przeciwko pensjonatu Stříbrný pramen 
po 1945 roku zaniknęły zupełnie. Ich liczba ani po roku 1900 zbytnio się 
nie zmieniła, jednakże oferta usług hotelowych była na wysokim poziomie. 
Przejawiało się to w rozmaitości usług, jakości i poziomie obsługi, zawar-
tości jadłospisu i oferty napojów. Współczesne hotele się nie mogą z nimi 
równać. Dlatego do Janských Lazni jeździli tak rozmaici i majętni ludzie. Do 
wspomnianych osmiu hoteli należał jeszcze hotel Austria, po ogłoszeniu 
Republiki w 1918roku zmieniono mu nazwę na Astoria. Należał do nich 
rwnież drewniany hotel Zlaté říšské jablko, póżniej hotel Schier a obecnie 
pensionát Brigáda. Ciekawą jak na owe chasy architekturę miał hotel Habs-
burg, od 1918 roku Evropa; Evropa podobnie jak sąsiedni bardzo stary 
hotel Zlatá hvězda stał się po drugiej wojnie światowej domem uzdrowisko-
wym tylko dla gości uzdrowiska państwowego. 

W okresie największego rozkwitu Janskich Lazni na końcu lat dwu-
dziestych XX wieku miało statut hotelu łącznie trzynaście domów. Z tych 
nowszych zasługuje na uwagę Kulma – Libuše, wabiący krajową klientelę 
sloganem „Pierwszy czeski hotel w Janskich Lazniach”. Czeskich właści-
cieli nieruchomości było tutaj więcej – potwierdziło się to ku zaskoczeniu 
niektórych aż po 1989 roku. Kulma – Libuše był jedynym przedwojennym 
hotelem wydanym w restytucjach rodzinie pierwotnych właścicieli. Tej nie 
udało się jednak hotelu w zniszczonym domu uruchomić. Jednakowo niepo-
wodzeniem skończyły się nadzieje państwowych zarządców, którzy podjęli 
się gospodarzenia z majątkiem Niemców upaństwowionym po 1945 roku. 
Zmianą statusu niektórych dawniejszych pensjonatów do rangi hoteli wzro-
sła ich ilość w centrum Janskich Lazni do szesnastu. Do 1948 roku należa-
ły do nich również piękne drewniane domy Čechie, Moravěnka ale przede 
wszystkim Terra wybudowana jako pensjonat Rakouský císař wkrótce po 
roku 1871. Hotelami były krótko również małe domy takie jak Krakonoš, 
Vysoká Vatra, Slovan, Réva i Zámeček nad stacją kolejki linowej. Najwyżej 
położony dom pierwotnych Janskych Lazni Protěž prezentował się jako ho-
tel już w trzydziestych latach, kiedy to do drewnianego domku dobudował 
Johann Ettrich nowoczesną dobudówkę. Po upaństwowieniu niektórzy ho-
telierzy stali się pracownikami powstałych instytucji państwowych, któreb 
hotele przekształciły w obiekty Funduszu Wczasów Pracowniczych, domy 
uzdrowiskowe lub domy wypoczynkowe socjalistycznych przedsiębiorstw. 
Wszystkie z wyjątkiem Astorii zamknięte zostały dla publiczności. Podobny 
los spotkał hotele w sąsiedniej gminie Černá Hora, która wkrótce stała się 
częścią Janskych Lazni. Do 1989 roku czynny był tylko jeden mniejszy 
hotel Zátiší. W trochę lepszej sytuacji były dwa hotele górskie na Černej 
horze.
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Stanislav Špelda
Kvíčala 115, 542 32 ÚPICE

PRALNIA MLADÉ BUKY
Pralnia w Mladych Bukach jest największą pralnią w powiecie trut-
nowskim. 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 mini-
malną 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.

RAMY

ADIUSTACJA

Telefon: 499 781 441, Mobil: 737 117 200
E-mail: stanislav.spelda@tiscali.cz

Wielky wybór ram drewnianych i metalowych,
oprawianie grafik, rysunków, reprodukcji

i fotografii.
Współpraca z plastykami, fotografikami,

galeriami,
dekorowanie wnętrz.

SERVIS
DLA SCHRONISK

Obecnie w Janskych Lazniach jest dziewięć obiektów spełniających kry-
teria hoteli, czyli że są czynne przez cały rok, mają hotelową restaurację, 
recepcję i odpowiednie wyposażenie pokoi dla gości z towarzyszącymi 
usługami. Spośród tradycyjnych domw są to Astoria, Lesní dům, Luční 
dům, Vyhlídka, Zátiší i byłe sanatorium Związków Zawodowych Siréna. 
Z nowych są to hotele Vladimír, z centrum handlowego przebudowana Ar-
nika ale przede wszystkim zkárat oddany do użytku hotel Omnia.

Designe w hotelu Omnia
Jesienią oddany do użytku hotel Omnia zamierzający się na najbardziej 
wymagających gości w pobliżu dolnej stacji kolejki linowej na Černą horę 
wzbogaca ofertę noclegową nie tylko Janskich Lazni, lecz całych Karkono-
szy wschodnich. Jednocześnie jest godnym uwagi artefaktem urozmaica-
jącym regionalną architekturę. Od architektów Petra Kolářa i Aleša Lapky, 
którzy zdobywali doświadczenia w londyńskim atelier architektki czeskiego 
pochodzenia Evy Jiřičnej nie można było oczekiwać niczego pseudoludo-
wego lub przytłaczającego. Tym bardziej, jeżeli znało się ich wcześniej-
sze realizowane projekty: klub wioślarski Slávie Praha na smíchovskim 
nabrzeżu lub hala sportowa w Małej Upie na Przełęczy Okraj. W Janskich 
Lazniach zaprojektowali ciekawy objekt, który można bez obaw uznać za 
przykład udanej współczesnej architektury. Ascetyczny wygląd zewnętrzny 
pozwala domyśleć się jak jest budynek uporządkowany wewnątrz. Już po 
paru minutach wewnątrz gość uświadamia sobie, że wkroczył do pierw-
szego designowego hotelu w Karkonoszach. Wszystko z użytymi materia-
łami, kształtami i kolorami włącz nie jest przemyślane do najdrobniejszego 
szczegółu. Każdy pokój, korytarz, restauracja, bar i centrum wypoczynko-
wo relaksowe mają własną koncepcję oryginalnie realizowaną. Dominuje 
kombinacja koloru czarnego z białym o różnym stopniu natężenia z poma-
rańczowymi wykończeniami. Właśnie wszędzie obecny jasny pomarańczo-
wy kolor lamp o różnych kształtach, formy mebli do siedzenia, świeczek 
na stole jadalnym, materiałów w recepci, dekoracji na jadłospisie, słomek  
w barze czy monogramów na ręcznikach nadaje wnętrzom nezapomnia-
nego uroku. Otwierając pudełko zapałek z logiem hotelu najpierw nas za-
skoczy czarny kolor zapałek, ale nie zdziwi nas już fakt, że ich główki są 
pomarańczowe. Ponieważ nie raz podkreślamy piękno tradycyjnych wnętrz 
historycznych górskich chałup nie możemy nie zauważyć i dać temu wyraz 
nietradycyjnego piękna nowoczesnej architektury hotelu Omnia.

Z biegówkami na Černą i Světlą horę
Trasy biegowe w rejonie obu tych gór należą do najlep-
szych w Karkonoszach. Łącznie pięćdziesiąt kilometrów 
regularnie utrzymywanych tras biegowych do biegania 

stylem klasycznym nowoczesnym. Trasy prowadzą narciarzy pięknymi 
zakątkami Karkonoszy otwierając przed nimi piękne widoki głównego ma-
sywu Karkonoszy ze Śnieżką, Rýchorami i całego podnóża Karkonoszy. 
Większość tras jest prowadzona drogami leżnymi na wysokości przeszło 
tysiąca metrów nad poziomem morza, co gwarantuje dostatek dobrego, 
suchego śniegu. Do wyboru mają narciarze trzy główne trasy okrężne 
oraz liczne odgałęzienia i połączenia umożliwiające różne kombinacje. 
Najłatwiejszą jest krótka czterokilometrowa trasa okrężna wokół szczytu 
Černej hory. Cała trasa leży powyżej 1200 metrów. Dwunastokilometro-
wa trasa okrężna prowadzi od Zineckerowych bud do Zrcadlovych bud, 
bezpiecznie przechodzi nad naprawdę stromymi zboczami doliny Železný 
důl, okrąża Zrcadla i przez Czarną Pasiekę wraca do Zineckerovych bud. 
Na piętnastokilometrową trasę okrężną wokół Světlej hory można wjechać 
np. Przy schronisku Krausovy boudy. Dalej przez Signal nieopodal szczytu 
Světlej hory na Valšovky i dalej drogą przez Thammove boudy aż do Pěti-
cestí. Ani dalszy ciąg ku promenadzie Václavák nie ma dużego nachylenia. 
Ostre podejście czeka na nas dopiero przy wchodzeniu na Černą Pasekę. 
Następnie się otwiera długi zjazd przez Pardubickie boudy a za nim równi-
na między Modrými Kameny a Krausovymi boudami. Doskonałym urozma-
iceniem jest droga między Wielkimi Tippeltovymi boudami a Krausovými 
boudami przez Hlaholkę. Ciekawa jest w obie strony i może być skrótem 
przejazdu z Peca pod Śnieżką do Marszowa Górnego lub do Janskych 
Lazni.

Na tutejsze trasy można można dostać się z ośmiu głównych stron. 
Najłatwiej przy górnej stacji kolejki linowej na Černej horze, lubiany jest 
również przyjazd z Peca pod Śnieżką przez Lučiny, Wielkiej Upy można się 
dostać na trasę przez Valšovky lub przez Javoří důl. Od Pensjonatu Veselý 
výlet w Temnym Dole do trasy na Reissovych Domkach jest tylko 1200 m 
przez osadę Honzův Potok. Z Marszowa Górnego wiedzie na Weissovy 
domky dwukilometrowa trasa. Z Janských Lázní na trasy okrężne wokół 
Černej i Světlej hory można się dostać przez Modrokamennou boudę lub 
po drodze górskiej od Hoffmannovej boudy. Obszarem tym przechodzi 
również Karkonoska Droga Narciarska na odcinku od Lučin po Marszów 
Górny o długości dwunastu kilometrów. 
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MUZEUM JAKO ŻYWA WODA
Plastycy z miasteczka Úpice mają wystawę w Muzeum Miejskim w 
Żaclerzu. Do końca stycznia wystawiają tu grafiki, obrazy i ceramikę 
Květa Kahánková, Zdeněk Petira, Stanislav Špalda, Vlasta Páslerová, 
Klára Šiková, Mirek Malý i jako gość dyrektor muzeum Daniel Mach. 
Pierwsi trzej autorzy są wam dobrze znani: od pierwszego numeru 
Veselego vyletu tworzą jego oprawę graficzną. Na otwarciu wystawy 
29 listopada ponownie zwiedziłem całe muzeum słuchając Evy Ren-
nerovej i Daniela Macha opowiadających o losach wystawionych eks-
ponatów. Ostatním zyskiem muzeum akurat z tego właśnie dnia był 
kamień graniczny z wyrytą datą 1856 i napisem Aurora Grube. Leżał 
przewrócony w osadzie Černá Voda i już z pewnością bardzo długo nie 
ograniczał terenu starego szabu. Tydzień wcześniej przybyło do zbio-
rów do sekcji rzemiosła urządzenie do korkowania butelek z dawno 
zanikłej gorzelni Löwit produkującej likiery. Jej siedzibą był sąsiedni 
budynek – jej piękną konstrukcję na drewnianych nogach pracownicy 
muzeum zdjęli w ostatniej chwili z przyczepy ze złomem. Rower firmy 
Eska kupione przed siedemdziesięcioma laty w tutejszym sklepie Hugo 
Bock wygląda jak nowy jakby w ogóle nie pasował do muzeum. Cenna 
jest jego historia: znalezione zostało przed dziesięcioma laty podczas 
rekonstrukcji domu nr 144 na ulicy Na Pilíři ukryte w suficie. Nie zna-
ny rowerzysta ukrył go tam przy niedobrowolnym opuszczaniu domu  
w 1945 roku. W skórzanej torebce są jeszcze oraginalne narzędzia i ła-
ty do naprawiania dętki. 

Dłuższą drogę do górniczej części ekspozycji ma za sobą drewniany 
wózek hunt, wyprodukowany dla kopalni Eliška w październiku 1924 
roku. Do zasypanego kiedyś chodnika na czwartym piętrze górnicy 
dotarli 22 grudnia 1980 roku. Zniszczony wózek udało im się wycią-
gnąć na powierzchnię. Zrekonstruował go i zakonserwował historyk 
kopalnictwa Václav Jirásek. Restaurację zabezpieczyła fachowa pra-
cownia Narodowego Muzeum Technicznego. Tam też cenny zabytek 
pracownicy muzeum w Żaclerzu odnaleźli i odzyskali dla ekspozycji. 
Jednocześnie nawiązali trwały kontakt z muzeum technicznym. Przy 
poszukiwaniu eksponatów odkryli w Muzeum Karkonoszy we Vrchla-
bí model „przekroju kopalni węgla kamiennego“ oraz „przekrój geolo-
gioczny przez złoża minerałów i złoża węgla oraz szybu z chodnikami“. 
Pasowały do koncepcji muzeum wiąc je wypożyczono. Dwa lata po 

otwarciu muzeum zwiedzający Friedrich 
Sander poznał w eksponacie pracę swego 
ojca, byłego majstra w kopalni Eliška. Mo-
dele sporządził dla ówczesnego lokalnego 
muzeum. Dodano do eksponatów tabliczki 
z nazwiskami trzech twórców, bowiem w 
pracy w latach 1938 - 39 ojcu pomagali obaj 
synowie. I ta przygoda świadczy o chaotycz-
nej likwidacji pierwotnego niemieckiego mu-
zeum w Żaclerzu. 

Historyjek jest tu tyle, ile jest eksponatów. 
Ale jeszcze bardziej podziwiam w pracy mu-
zeum niż zebrane eksponaty umiejętność 
i odwagę otwierania nowych tematów. Pra-
cownikom muzeum w Żaclerzu udało się to 
już kilkakrotnie. A otwarte tematy przyczy-
niły się do wzbogacenia zbiorów. O niektó-
rych informowaliśmy na naszych łamach. Dla 
przykładu przypomnijmy jak dla nas odkryli 
straconego absolwenta Bauhausu Joanne-
sa Koehlera. Malarza tworzącego kiedyś  
w Niemczech, Szwajcarii i Francji został po 

wojenn ej tułaczce jakby zapomniany z rodziną na Żaclersku. W bardzo 
skromnych warunkach materialnych tworzył swe subtelne krajobrazy, 
które sprzedawał sąsiadom i na ulicy w Trutnowie, aby rodzina mogła 
przeżyć. Wystawa jegoprac latem 2006 roku należała do bardzo uda-
nych. Obecnie jest prezentowana do 16 marca w Muzeum Karkono-
skim we Vrchlabi. Rezultatem wystawy są nowe ujawnione fakty o dzie-
le i życiu mistrza i jego bliskich. Na przykład przyjaciółka rodziny Anna 
Hradílková udostępniła muzeum do opracowania fotografie, notatki 
i korespondencję. W muzeum jest prezentowany duży obraz z 1930 
roku. Bezpośrednio z Wiemaru obraz Koehlera muzeum zdobyło dzięki 
pomocy trzynastu sponsorów. 

Miłym tematem było przypomnienie rocznego pobytu w Żaclerzu 
malarza i pisarza Josefa Čapka, odnowa pomnika cesarza Józefa II na 
tutejszym rynku, ujawnienie nowych faktów o konstrukterze słynnego 
samolotu Taube Igo Etrichu i o pierwszym pilocie Karlu Illnerze lub po-
głębienie zainteresowania rodakiem z niedalekiego Královca rzeźbia-
rzem Emilem Schwantnerem. Wspólna wystawa w nowootworzonym 
wówczas muzeum z czołowym czeskim ceramikiem Milanem Koutem 
wzmocniła prestiż nowej placówki kulturalnej. Być może dlatego  
w roku 2006 darował muzeum Horst Schön, syn bliskiego przyjacie-
la Schwantnera i mecenasa Erwina Schöna piękną rzeźbę drewnianą 
„Budowanie“. Mistrz ją wyrzeźbił już w nowym miejscu zamieszkania 
w 1951 roku. Zeszłego maja Horst Schön dodał jeszcze dwie drobne 
rzeźby Schwantnera ilustrujące zakres jego rzeźbiarskich zaintereso-
wań. Na lato szykuje się w Żaclerzu kolejna niezwykła wystawa być 
może o randze światowej. Ale o tym w następnym numerze. 

W maju 1997 roku przyszliśmy do Żaclerza z redakcją Veselego 
vyletu przyjrzeć się pierwszej próbnej wystawie. Wówczas nie przy-
puszczaliśmy jak twórcza i wartościowa dla całego regionu będzie jego 
działalność. Otwarcie stałej ekspozycji w roku 1999, zaangażowanie 
i zapał pracowników, poparcie ze strony miasta i regionu są przykła-
dem i inspiracją dla pozostałych miejscowości karkonoskich. Muzeum 
Miejskie w Żaclerzu oprócz dokumentowania i prezentowania historii 
i tradycji regionu stało sią ambitną placówką kulturalną oferującą świet-
ną galerię, centrum badawcze, pracownię resturatorską, wydawnictwo 
oraz pełnowartościowe turystyczne centrum informacyjne. Ale przede 
wszystkim jest miejscem, gdzie się ludzie spotykają.
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PRKENNÝ DŮL
Nad samodzielną w przeszłości gminą Prken-
ný Důl dumnie wznosi się zamek Żaclerski 
założony jako gród graniczny już za panowa-
nia króla Przemysława Otakara II w drugiej 
połowie XIII wieku. Dlatego osada z leżących 
na przeciwległych zboczach doliny narciar-
skich tras zjazdowych oraz z szosy wygląda jak 
podgrodzie z bajki. Śnieżny Potok spływający 
z górskiej osady Rýchory umożliwił jako jedyne 
w najbliższej okolicy Żaclerza wydatne źródło 
energii wodnej wybudowanie pięciu młynów, 
tartaku, wytwórni kół, wytwórni lin i papierni 
założonej już w XVI wieku. Młynarskie tradyc-
je osady przypomina już tylko swoją nazwą 
pensjonat Zelený Mlýn. Został przebudowany 
z byłego Młyna Rosenbergera, który służył 
tutaj jako ostatni aż do 1947 roku. Dzisiejszy 
dom w pobliżu głównych terenów narciarskich 
oferuje noclegi z restauracją. Papiernia była  
w ogóle pierwszym obiektem przemysłowym  
w skądinąd bardzo uprzemysłowionym Ża-
clerzu. Ta oryginalna produkowała papier aż 
do końca XVII wieku. Po stuletniej przerwie odnowiono ją a w roku 1860  
w rozbudowanej fabryce zamontowano pierwszą maszynę parową po to, 
aby produkcja nie była uzależniona od kaprysów pogody i stanu wody w po-
toku. Po unowocześnieniu i regulacji potoka maszyny papierni były porus-
zane ogromnym kołem wodnym o średnicy aż trzynastu metrów. W związ-
ku z rozwojem i rozbudową kopalń w Żaclerzu i Lamperticach powstała 
w 1889 roku przy papierni mała elektrownia spalająca pył węglowy.  
W papierni był produkowany delikatny papier pakunkowy i papa do po-
krywania dachów. Po roku 1938 zakład został ze strategicznych powodów 
przekształcony w zakład produkujący sztuczną jutę, bowiem prawdziwej 
już Niemcy nie mogli sprowadzać z brytyjskich Indii. Fabryka pracowała 
jeszcze przez jakiś czas po 1945 roku, ale w 1955 roku największy bu-
dynek w osadzie stojący na najniżej położonym miejscu został zburzony. 
Osada była już wówczas częścią Żaclerza. O papierni przypominają już 
tylko dwa kamienie ścierne wbudowane przy drodze w nawigację byłego 
kanału doprowadzającego wodę do napędu - dwa kamienie pełniące rolę 
pomników tutejszej epoki industrializacji. Po wysiedleniu miejscowej lud-
ności zaniknęła ponad połowa spośród 54 tutejszych domów. Dokładnie 
dwadzieścia osiem obiektów z przydzieolnym numerem porządkowym. 
Liczba mieszkańców spadła z 250 na 118. Typowe losy wiosek sudeckich 
do dnia dzisiejszego przypominają przebijające się napisy wykonane niez-
niszczalnymi farbami anilinowymi. Na byłym gościńcu nr 11 można nadal 
odczytać już ledwo widoczny napis Gasthaus a na domu rodzinnym nr 13 
Unser Heim, czyli Nasz dom. Obraz osady Prkenný Důl ostatnimi laty ule-
ga szybkim zmianom. Na opuszczonych działkach budowlanych i w miej-
scach wcześniej nie zabudowanych wyrosło około dwudziestu małych do-
mów mieszkalnych służących do okresowej rekreacji. W rezultacie czego 
przynajmniej podczas świąt, weekendów i okresów urlopowych bywa tuj-
taj rojno i głośno. Zmienił się pozytywnie wygląd placu centralnego z kap-
liczką z 1843 roku z dzwonnicą nad ciekawym dachem baniastym wieży 
pokrytej na nowo gontem. Mały obiekt jest od roku 1974 objętym ochroną 
zabytkiem kultury. Wczeżniej z otoczenia placu zniknęło pięć starych za-
budowań reprezentujących oryginalną architekturę ludową. Za to bardzo 
waraźny gościniec z pensjonatem U kapliczki przed pięcioma laty docze-
kał się remontu. Ciekawe wnętrze restauracji z dominującym biliardem jest 
przyjemnym miejscem odpoczynku dla narciarzy, turystów i rowerzystów. 
Dach starego domu ze sklepionymi korytarzami w 1923 roku ozdobił cie-
kawie zaprojektowana mansarda z dachem dwuspadowym. W tym samym 
czasie ówczesny właściciel Stefan Kuhn dobudował przyległą dużą salę, 

w której były organizowane zabawy taneczne, przedstawienia teatralne 
i spotkania mieszkańców osady. Obecnie najważniejszą atrakcją osady są 
dwa areały narciarskie. Większy znajduje się przy szosie wprost pod wz-
górzem zamkowym i nazywa się Prkenný Důl – leży na północno-wschod-
nim zboczu Rýchor. Trasy zjazdowe sztucznie zaśnieżane oferują całkiem 
siedem różnych wariantów zjazdu. Do dyspozycji narciarzy są wyciągi nar-
ciarskie dwa o długości tysiąc sto metrów, jeden o długości pół kilometra 
oraz dwa krótkie dla dzieci. W ciągu godziny mogą przewieźć trzy tysiące 
narciarzy. Bezpłatny parking między szosą a dolną stacją wyciągów ma 
wystarczającą pojemność. Do dyspozycji gości jest restauracja i bufet. 
Zaledwie kawałeczek za kapliczką jest drugi areał narciarski Bret, czyli 
Rodzinny Park Narciarski. Jeżdżą tutaj wyciągi narciarskie o długości 500 
metrów, 300 metrów i zupełnie krótki wyciąg dla początkujących i małych 
dzieci. Główna trasa zjazdowa jest oświetlona i wieczorem od 18:30 do 
21:30. I tutaj jest restauracja i bufet. Pierwotnie domyślałem się, że na-
zwa wywodzi sięod nazwy niemieckiego miasta Brettgrund, ale później 
usłyszałem o założycielu areału panu Brecie. Z drzewem jest związany 
tradycyjny majowy atelier pod gołym niebem – Sympozjum Prkenný Důl 
dla rzeźbiarzy pracujących z piłą mechaniczną. W ciągu czterech work-
shopów zawsze co najmniej dziesięciu rzeźbiarzy tworzyło figury i kompo-
zycje z drzewa, niektóre z nich zostały na miejscu. Dlatego trasę małego 
wyciągu lemują postacie Indiana, Madonny, Ducha Gór (Liczyrzepy) i ża-
by. O innych pracach artystów opowiadają plansze forograficzne prezen-
tujące prace powstałe w poprzednich rocznikach spotkań. Latem areał 
zmienia się w miejsce do przyjemnego posiedzenia, opiekania na ruszcie 
i wyżycia sportowego. Jest miejscem odpoczynku dla rowerzystów, obok 
prowadzi trasa do udostępnionej twierdzy wojskowej Stachelberg z 1938 
roku. Natomiast w zimie od górnej stacji wyciągów narciarskich prowadzi 
trasa biegowa przez Sněžné domky na Rýchory, gdzie przy Rychorskim 
Krzyżu łączy się z Karkonoską Trasą Narciarską. Ta biegnie od zamku ża-
clerskiego przez całe Karkonosze aż do Harrachova. Lubiana jest również 
trasa lokalna zbaczająca do Alberzyc i do Małej Upy z kilkoma odpoczyn-
kami w gościńcach górskich.

Muzeum Miejskie i centrum informacyjne Žacléř, Rýchorské ná-
městí nr 10, Kod Poczt.: 542 01 Žacléř, tel.: 00420 499 739 225, 
Czynne jest codziennie oprócz poniedziałków od 10:00 do 16:00,  
e-mail: muzeum@zacler.cz , www.zacler.cz
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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: Miloslav a Pavel Klimešovi, Ctibor Košťál 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 niemiec-
ki Hans-J.Warsow, na język polski Andrzej Magala, zamknięcie numeru: 21. 12. 2007, nakład: 55 000 egzemplarzy, w tym 26 000 egzemplarzy  
w czeskiej wersji językowej, 23 000 w niemieckiej a 6 000 w polskiej. W przypadku zainteresowania doręczenia następnego numeru pocztą (następ-
ny numer 30/lato 2008) 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!

znak ochronny

SCHRONISKIEM LESNÍ BOUDA
JUŻ DWANAŚCIE LAT RZĄDZI KOBIETA
Jedno z najbardziej znanych schronisk górskich w prawdzie należy do gminy 
Černý Důl, ale z punktu widzenia dostępności i czynności ma bliżej do miej-
scowości Pec pod Śnieżką. Od górnej stacji Zahrádek jest oddalone zaledwie 
czterysta metrów po równinie a granica pomiędzy obu posiadłościami biegnie 
bezpośrednio pod oknami. Lesní bouda jest górskim schroniskiem stojącym 
na odosobnionym miejscu na wysokości metrów. Jest zarazem miejscem,  
w którym krzyżuje się szereg ważnych tras turystycznych, narciarskich i ro-
werowych rozchodzących się na pięć różnych stron. Główna prowadzi przez 
szczyt Liščí hora na najwyższe grzbiety Karkonoszy; w odwrotnym kierunku 
bardzo wygodnie idzie się lub jedzie na nartach lub rowerze na Černą lub 
Světlą horę. Pozostałe drogi prowadzą do Peca, Černego Dołu i Dolnego 
Dvoru. Rozłożysty koniec grzbietu Liščí hory stwarzał dogodne warunki do 
założenia w przeszłości przez drwali dwóch małych osad łąkowych. Na każdej 
z łąk stała jedna chałupa. Obie nazywano tak samo – Dumlichova bouda. Ta 
spodnia już dawno zaniknęła, górną przed stu laty przekształcono w gości-
niec górski z miejscami noclegowymi. Turystom służy do dnia dzisiejszego. 
Od początku XIX wieku było to miejsce kojarzone z rodziną Rennerów, którzy 
przyczynili się do założenia gościńca. Jeszcze przed pierwszą wojną światową 
nadali schronisku nazwę Lesní bouda. Farma górska istniała tu jeszcze krótko 
po 1945 roku. W późniejszym okresie ze względu na wczasy pracownicze po-
zostało jedno z ostatnich pozostałych oryginalnych wnętrz drewnianej chałupy 
z małymi oknami i piecem kaflowym przez czterdzieści lat niedostępne dla 
przechodzących obok. Otwarcia odnowionego gościńca górskiego doczeka-
liśmy się dopiero w 1992 roku.

Od wiosny 1996 roku w schronisku gospodarzy jedna z bardzo nielicznych 
w Karkonoszach wśród zarządców schronisk kobieta - Markéta Kreiplová. 

Jako nauczycielka wychowania fizycznego jeździła kiedyś tutaj na narciarskie 
zgrupowania. Romantyka samotnie stojącego schroniska z pięknymi wido-
kami roztaczjącymi się z jego okien odegrała z pewnością niemałą rolę przy 
podejmowaniu decyzji kupienia z przyjaciółmi właśnie tego obiektu. Najpierw 
opuściła miasto na próbę na rok, aby zorganizowała pracę schroniska i wróciła 
do szkoły. Tak jak i w wielu innych przypadkach takie plany okazały się być 
nierealnymi. Ale w odróżnieniu od innych Markéta Kreiplová nie poddala się 
i w górach została na stałe. Nauczyła się jeździć pojezdem na gąsienicach 
na skutrze śnieżnym, naprawiać maszyny i wszelkie urządzenia używane  
w schronisku. Stopniowo obiekt zaniedbany przez wiele lat doprowadziła do 
porządku. Schronisko ma nową instalację elektryczną, wodociągi, ogrzewa-
nie, instalację gazową, kanalizacja jest połączona z oczyszczalnią ścieków  
w Pecu. Kiedy po trzech latach udało jej się część pracy przenieść na współ-
pracowników postanowiła uporządkować przyległe łąki. Najpierw wyremon-
towali rozpadajíce się zabudowania gospodarcze. Gospodarzyć na trzech 
hektarech łąk zaczęli z jedną kozą. Obecnie latem jest na farmie łącznie dwa-
dzieścia cztery zwierząt. Krowy są tu tylko od maja do października, na zimę 
pozostają kozy, owce, pies i koty. Ulubieńcem wszystkich jest oswojona sarna 
Růženka, która wychowała tu już trzy pokolenia potomków. Łąki systematycz-
nie spasane i koszone koją oczy turystów bujną zielenią przypominając im jak 
kiedyś wyglądały góry. Dopiero po czterech, pięciu latach okoliczni właści-
ciele chałup uznali kobietę – gospodarza za równego sobie i przyjęli ją mię-
dzy siebie. Później gospodyni wraz z trzema dalszymi sąsiadami zainicjowała 
powstanie Królestwa Karkonoskiego, który to pomysł poparł Związek Gmin 
Karkonoszy Wschodnich przekształcając go w cieszącą się powodzeniem grę 
turystyczną z Karkonoskim Glejtem. Tradycyjnym już się również stało spo-
tkanie gości i sąsiadów Lesni boudy w pierwszy sierpniowy weekend z żywą 
muzyką i dobrym jadłem i piciem. 

Schronisko Lesní bouda oferuje noclegi różnej kategorii począwszy od 
klasy turystycznej a na apartamentach z pełnym wyposażeniem kończąc. Go-
ściniec górski czynny przez cały dzień przez większą część roku odwiedzają 
narciarze, rowerzyści i turyści. Narciarze na nartach zjazdowych łatwo się tu 
dostaną od górnej stacji kolejki linowej Hnědý Vrch po czym przez Zahrádky 
równie łatwo mogą wrócić do areału narciarskiego. Taka sama trasa jest ulu-
bionym celem wycieczek również latem. W lecie mogą goście wjechać wła-
snym samochodem aż pod sam objekt. Przez Dolny Dwór może tutaj wjechać 
nawet autobus wiozący dzieci na zieloną szkołę lub emerytów. Przy schronisku 
jest letni basen a w zimie pod zaśnieżonym świerkierm kąpiel z masařem dla 
pięciu osób. Wówczas boisko do siatkówki zmienia się w najwyżej położoną 
ślizgawkę w Czechach. Tylko pani właścicielka wie po dwunastu latach pracy 
w schronisku, że jako nauczycielka wychowania fizycznego z Pragi więcej ma 
przeżyć z górami niż nie jeden stały mieszkaniec gór. 

Lesní bouda na granicy między Pecem pod Śnieżką i Černym Dołem 
nr 187, Kod Poczt.: 543 44, właścicielka Markéta Kreiplová, tel., fax: 
00420 499 896 343, tel.: 602 148 099, e-mail: info@lesnibouda.cz,  
www.lesnibouda.cz, przyjemne ceny, znajomość jazyka niemieckiego. 
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Pensjonat i sklep samoobsługowy U Hlaváčů
Obiektem dominującym nad placem w centrum miejscowości Horní Maršov jest zabytkowy 
dom wybudowany w 1855 roku przez hrabiego Bertholda Aichelburga. Dzisiaj mieści się w nim 
pensjonat U Hlaváčů z miejscami noclegowymi o wysokim standardzie w pokojach dwuoso-
bowych z łazienką z możliwością przystawki. W cenie noclegu wkalkulowane jest śniadanie. 
W sali klubowej jest mały bufet i TV. Do obiektu należy również kryty basen czynny przez cały 
rok. Do dyspozycji gości jest parking na podwórku obiektu. Parter obiektu zajmuje dobrze 
zaopatrzony spożywczy sklep samoobsługowy. Oferta towarów obejmuje również owoce i wa-
rzywa oraz artykuły drogeryjne. Filią sklepu jest również oddzielne specjalizowane stoisko 
Cash and carry Pilsner Urquell z całym asortymentem słynnego browaru w Pilźnie z piwem 
marki Radegast i Kozel włącznie. Piwo beczkowe, butelkowe i w puszkach rozwozi się stąd po 
całych Karkonoszach wschodnich. Sklep jest otwarty przez siedem dni w tygodniu od 6:30 
do 12:00 i od 13:00 do 18:00; w soboty od 6:30 do 13:00 a w niedziele od 8:00 do 12:00. 
Przez całe lato można posiedzieć w ogródku pod parasolami. Poza lodami i ciastkami stoisko 
oferuje kawę oraz różne napoje niealkoholowe. Ogródek z lodami jest czynny przez cały dzień 
z weekendami włącznie. 
Pensjonat i sklep samoobsługowy U Hlaváčů, Horní Maršov, Kod Pocz. 542 26, wła-
ściciele Miluška i Milan Hlaváčovi, tel. 00420 499 874 112, e-mail: milan.hlavac@iol.cz, 
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 wyposażo-
ne apartamenty różnej wielkości. Mają jedno, dwa lub trzy pomieszczenia, łazienkę, TV sa-
telitarną, 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 najczę-
ściej na własnym parkingu lub publicznym U kapličky. Opłaty parkingowe są wkalkulowane  
w cenie noclegów. Nową formą usług jest transport do areału narciarskiego. Skorzystać moż-
na 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. 

Ośrodek SEVER
Trzynaście lat już działa w Marszowie Górnym Ośrodek Pedagogiki i Etyki Ekologicznej Rýcho-
ry SEVER. Główną siedzibą nierządowej i niekomercyjnej organizacji jest część budynku 
szkoły podstawowej, gdzie odbywają się przez cały rok stacjonarne programy dla uczniów 
szkół podstawowych i średnich, dla studentów, nauczycieli i innych osób zainteresowanych 
problematyką ekologii. Program przewiduje spacer po Karkonoszach, ćwiczenia rozwijające 
umiejętność współpracy, obserwowanie przyrody w terenie, twórczość artystyczną, kształto-
wanuie umiejętności dyskutowania oraz gry i zabawy symulujące itp. Do dyspozycji uczestni-
ków jest świetlica, kuchnia, biblioteka i videoteka, całodzienne wyżywienie i baza noclegowa 
dysponująca trzydziestoma łóżkami. Znajomość języka niemieckiego i angielskiego. Ośrodek 
jest również właścicielem budynku byłej plebani w Marszowie Górnym, gdzie jest realizowany 
projekt DOTYK – Dom odnowy tradycji, ekologii i kultury z warsztatami artystycznymi i rze-
mieślniczymi. Organizowane są tu imprezy towarzyskie, koncerty , pokazy gospodarki gór-
skiej, festiwale kultury alternatywnej itp. SEVER organizuje również letnie kolonie dla dzieci 
i prowadzi kółka o tematyce ekologicznej.
Ośrodek SEVER, Horní Maršov 89, Kod Poczt. 542 256, tel. i fax: 00420 499 874 280, 
tel.: 499 874 326, e-mail: sever@ekologickavychova.cz, http:www.sever.ecn.cz.

POLECAMY
DOBRE USŁUGI

Dla waszej informacji przytaczamy przykłady akcji organizowanych dla publiczności w ramach projektu DOTYK (DOTEK) w byłej plebanii w marszowie Górnym, w których możecie wziąć udział. 
Bliższe informacje można znaleźć na stronach internetowych lub telefonicznie pod numerem 739 203 208 (Katarína Gregorová) lub na mailu: sever-dotek@ekologickavychova.cz. Na warsztaty 
rzemieślnicze oraz seminaria należy się zgłosić z wyprzedzeniem. SZKOŁA SŁONECZNA W INDYCKICH HIMALAJACH – wykład w piątek 18.1. o godz. 18:30. KARNAWAŁ – pochód kar-
nawałowy i zabawa dla dzieci, sobota 2.2. od godz. 15:00 od plebanii w Marszowie Górnym. HORAL II – seminárium dla drobnych hodowców i rolników na temat możliwości nieszkodliwego 
z ekologicznego punktu widzenia gospodarowaniu oraz informacje o możliwościach czerpania dotaci – piątek 15.2. od godz. 14:00 do 17:00 w Ośrodku SEVER (przy współpracy z Agencją 
Rolniczą Trutnov i Dyrekcją KRNAP). DRUTOWANIE JAJEK I WYRÓB DRUCIANYCH OZDÓB – warsztat rzemieślniczy w sobotę 1.3. (10:00 – 16:00). KARKONOSZE – ORYGINALNY 
PRODUKT – seminarium specjalistyczne dla przedsiębiorców i mieszkańców NP w piątek 11.4. (14:00 – 17:00) na byłej plebanii w Marszowie Górnym. CZOCHRANIE – warsztat rzemieślni-
czy w sobotę 5.4. (10:00 – 17:00). KARKONOSKI JARMARK Z OKAZJI OBCHODÓW DNIA ZIEMI – sobota 26.4. (14:00 – 18:00) – pokazy i sprzedaż lokalnych tradycyjnych produktów 
karkonoskich. Pokazy z możliwością wypróbowania swych sił w rzemiosłach, które były powszechnym elementem życia tutejszej ludności. Żywa muzika, przedstawienie teatrálně i inne progra-
my towarzyszące. PAPIER CZERPANY – warsztat rzemieślniczy w sobotę 3.5. (10:00 – 16:00). DOMOWA OBRÓBKA MLEKA – seminarium praktyczne (dla hodowców i przedsiębiorców) 
w piątek 16.5. (9:00 – 17:00). ZIELARSTWO – seminarium i warsztat praktyczny w sobotę 7.6. (10:00 – 16:00). Praktyczny kurs o wykorzystaniu ziół leczniczych i aromatycznych w mniej 
tradycyjny sposób. Zioła będziemy nie tylko poznawać, ale i sadzić, obrabiać i degustować. MUZYCZNO_TEATRALNY FESTIWAL DOTYKI w sobotę 21.6. (13:00 – 22:00) na terenie byłej 
plebanii w Marszowie Górnym.
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MALÁ ÚPA

Przed osiemdziesięcioma laty chcieli przedsiębiorcy z Górnej Małej Upy 
przeforsować zmianę nazwy osady górskiej na Pomezni Boudy według 
najwyżej położonej osady przy granicy państwowej. Miało się to przy-
czynić do głębszego uświadomienia sobie przez gości wyjątkowego 
położenia ośrodka wypoczynkowego. Propozycja została odrzucona. 
O północy 20 grudnia 2007 roku Mała Upa straciła swoje najważniej-
sze posłanie. Na przejściu granicznym Pomezni Boudy – Przełęcz Okraj 
zlikwidowane zostały kontrole graniczne a urząd celny zamknięto. Ani 
potemnie zostanie zwykłym domem. Nie tylko z uwagi na krwawe wy-
darzenia ze września 1938 roku i w maju 1945 roku. Mała Upa złożyła 
podanie w Urzędzie do Reprezentowania Państwa w Sprawach Mająt-
kowych w sprawie przekazania obiektu gminie. Gmina chciałaby do 
ostatniego obiektu po czeskiej stronie granicy stojącego na wysokości 
1050 metrów n.p.m. przeprowadzić urząd Gminny, pocztę, posterunek 
policji oraz zaplecze miejscowych strażaków. W ten sposób usługi dla 
publiczności wróciłyby w miejsce, które dla nich wybrał już w roku 1841 
właściciel tutejszego majątku hrabia Berthold Aichelburg. 

Bez wcześniejszego uzgadniania spotkaliśmy się 20 grudnia z liczny-
mi przyjaciółmi godzinę przed północą w Urzędzie Celnym na Przełęczy 
Okraj. Z poczuciem zadośćuczynienia przyszedł po ostatnią pieczęć do 
paszportu z czesko-polskiej granicy Stanislav Ondráček, który w 1952 
roku za zbliżenie się do linii granicznej przy schronisku Obří bouda ty-
dzień więziony w polskim więzieniu (str. 5), Antonín Tichý ścigany na 
granicy jeszcze w roku 1996 (str. 6), ale przede wszystkim mieszkanka 
Małej Upy Drahomíra Fajtlová, która dla sprawy otwarcia granic i na-
wiązania kontaktów i przyjaźni z polskimi demokratami zrobiła dużo już 
od końca lat siedemdziesiątych (str. 5). I za to spędziła parę miesięcy  
w komunistycznym więzieniu. Tuż przed północą właśnie zanikające 

przejście graniczne zapełniło się około dwustu ludźmi , którzy przyszli 
z obu stron gór. Było bardzo miło, kiedy starostowie sąsiednich gmin 
Mirosław Górecki z Kowar i Lubomir Mocl z Małej Upy parę minut po roz-
szerzeniu obszaru Schengen poprosili Dádę fajtlovą aby zdjęła z budyn-
ku urzędu celnego tablicę oznaczającą posterunek polskiej straży gra-
nicznej. Potem zamiast dawniej nierzadko stosowanych ostrzegawczych 
rakiet świetlnych urządzono fajerwerki. Godzinę później zapełnił się 
pobliski gościniec Pomezni bouda (z przytulnym i ciekawym wnętrzem), 
gdzie przy żywej muzyce ludzie oprócz wznoszenia toastów mogli po-
tańczyć. Pocieszającym był fakt, że liczni uczestnicy z polskiej i czeskiej 
strony znali się już z poprzednich wspólnych akcji. A to jeszcze przed 
paru laty nie było tak powszechne. 

Połączyły nas sanie rogate
Na pomysł wykorzystania sani rogatych karkonoskich drwali dla rozwoju 
ruchu turystycznego wpadli najpóźniej w 1815 roku mieszkańcy Małej 
Upy. Wówczas górale poza zwożeniem drewna, siana lub innych pro-
duktów zaczęli wozić z Pomeznich Bud do Kowar bogatych turystów. 
Pobyt gości na wcześniej pod względem turystycznym skolonizowanej 
północnej stronie gór uatrakcyjniała przejażdżka na saniach z końskim 
zaprzęgiem do sławnego gościńca Hübnerova bouda , gdzie po zabawie 
tanecznej z żywą muzyką, świetnym posiłku i dobrym winie węgierskim 
można było zażyć pierwszy sport adrenalinowy w Karkonoszach. Po 
oblodzonej drodze można było zjechać na saniach kierowanych przez 
stojącego między rogami drwala. Zjazd miał dziewięć kilometrów długo-
ści i koczył się w Schmiedebergu, czyli dzisiejszych Kowarach. Dopiero 
w drugiej połowie XIX wieku z uwagi na taką samą atrakcję niebywale 
szybko rozwinęły się i inne schroniska leżące na szczytach gór. Sławę 
zdobyły głównie Petrovka i Szpindlerovka z torami saneczkowymi na po-
łudniową i północną stronę gór. Urzędy wydały wówczas drwalom bez 
mała cztery tysiące licencji na organizowanie turystycznej sanny. Na Po-
meznich Boudach z uwagi na zmniejszające się zainteresowanie gości 
pobytami w Kowarach czy w Dolnej Małej Upie stopniowo sanny z go-
śćmi w XX wieku były ograniczane. Po wysiedleniu tutejszych mieszkań-
ców w roku 1945 i 1946 rogatych sani do zwożenia drzewa tylko drwale 
z pozostawionych tu czternastu rodzin Bönschów, Braunów, Häringów, 
Hoferów, Hübnerów, Kirchnerów, Mohornów, Patzeltów, Ruse i Sagas-
serów. Z nowych osadników sanie używali w górach tylko leśnicy przy 
transporcie siana do karmników lub zaopatrzenia do chałupy w zimie. 
Kilkadziesiąt najlepszych małoupskich sani rogatych było urzędowo 
zwiezionych na jedno miejsce gdzie po nieudanym ich wykorzystaniu 
prawdopodobnie zostały porąbane na opał. 

Gajowy Josef Tylš w swoim rewirze między szczytem Śnieżki i Červe-
nym vrchem nie potrafiłby sobie przedstawić swojej pracy bez rogatych 
sani. Woził siano do karmników i do zimowego zwierzyńca z czterdzie-
stoma sztukami zwierzyny płowej, której dwa razy dzienie woził sanie 
pełne siana i innej paszy. Kiedy przeszedł na emeryturę zaczął pozna-
wać urzędowo dla nas niedostępne północne zbocza gór. Dzisiaj jest 
świetnym znawcą polskiej strony gór. Także słyszał o zanikłej atrakcji - 
sannie z Pomeznich Bud do Kowar. Dlatego szukał starej ulubionej trasy. 
Dzięki obserwacji warunków śniegowych i stopnia nachylenia leśnych 
dróg doszedł do wniosku, że przed niemalże dwustu laty sanie zjeżdżały 
od przejścia granicznego po dzisiejszym żółtym szlaku turystycznym kil-
kakrotnie przecinającym lub kopiującym dzisiejszą szosę a potem prze-
chodzący pod szczytem Sulicy do Przełęczy Kowarskiej by następnie 
Drogą Głodową dotrzeć do Podgórza. W roku 2000 Josef Tylš zdecydo-
wał się na pierwszy zjazd po trasie naszych przodków. Zaprosił swych 
dwóch kolegów Małego i Wielkiego Radka i jeszcze Libora Hampela, 
którego ojciec, dziadek i pradziadek a prawdopodobnie i starsze poko-
lenia trudniły się zwożeniem drewna. Na przejściu granicznym przeszli 
odprawą celną i z saniami historycznymi. na sanie na worki wypełnione 
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sianem zasiedli jako pierwsi klienci członkowie redakcji czasopisma Kar-
konosze, małżonki i znajomi. Samochody i posypywanie szosy żwirem 
nie pozwoliło na dokładne kopiowanie starej trasy, ale i tak sześciokilo-
metrowy zjazd z różnicą wysokości 550 metrów udał się. Podczas dal-
szych poszukiwań gajowy na emeryturzepoznał w dolinie Jelenia Struga 
Wojciecha Jabłońskiego z Valońskiego Stowarzyszenia Sudeckiego, 
którego pomysł odnowienia zjazdów na saniach rogatych zachwycił. Od 
Josefa wypożyczył sobie jeden egzemplarzi po dłuższym poszukiwaniu 
znalazł na północy Polski jednego producenta. Dzięki temu 3 marca 
2001 roku na Pomeznich Boudach spotkało sią przed Zjazdem do XXI 
wieku dziesięć załóg. Dzięki zjazdom na rogatych saniach poznali się 
starostowie sąsiednich gmin, naczelnik polskich wopistów i pogotowia 
górskiego, członkowie Valońskiego Stowarzyszenia, leśnicy, dziennika-
rze i wąsaty sekretarz Towarzystwa Zamkowego Aichelburg Milan Vích, 
który tu równocześnie reprezentował Ducha Gór (Liczyrzepę). Czescy 
uczestnicy po raz pierwszy poznali polską gościnność i serdeczność.  
W roku 2002 wyszła na jaw niewygoda stałych terminów. Z uwagi na wa-
runki śniegowe wygodnieszy byłby termin ruchomy. Ale jak to pogodzić 
z nabitym kalendarzem? Po suchym roku 2002 udał się bardzo zjazd  
1 marca w roku 2003 na czeską stronę do Spalonego Młyna. W drodze 
powrotnej starosta zaprosił uczestników do gościńca Krakonoš z najcie-
kawszym wnętrzem w Małej Upie ozdobionym stuletnią kolekcją karko-
noskich mebli malowanych, drzwi i zdobionych belek sufitu. W marcu 
2006 było tyle nowego śniegu, że dwadzieścia sani nie mogło zjechać 
po miękkiej trasie od schroniska Jelenka i dlatego drugiego dnia zjecha-
ły po przygotowanej trasie do Kowar. W zeszłym roku akcję wsparła poza 
gminami również Unia Europejska a udział w niej wzięło sześćdziesiąt 
załóg na trzydziestu saniach. W roku bieżącym start jest przygotowany 
na 8 marca a jeżeli pogoda dopisze rano spotkają sią w Małej Upie do-
brzy znajomi z obu stron Karkonoszy. 

Wydarzenia na przejściu granicznym Pomezni Boudy
1602 - osadzenie granitowego kamienia granicznego przy drodze wio-
dącej przez granicę z wyciosanym herbem Schaffgotschów na stronie 
północnej a orłem austriackim na stronie południowej, 1748 – granica 
ziemska zmieniła się w granicę państwową cesarstwa austriackiego, 
1841 – 1 listopada otwarcie urzędu celnego i finansowego w nowym bu-
dynku celnym nr 39, 1854 – 1 stycznia wprowadził się do budynku cel-
nego również pruski urząd celny, 1866 – austriacki i pruski urząd celny 
oddzielają się , 1913 – budynek urzędu celnego od majątku marszow-
skiego wykupiło państwo, 1922 – 3 września odbyło się tutaj spotkanie 
czeskich i niemieckich robotników, 1923 – 18 sierpnia otwarto nowy 
obiekt niemieckiego urzędu celnego, 1924 – 1 lipca otwarto przejście 
również dla samochodów, 1938 – 20 września Niemcy napadli i spalili 
urząd celny zabijając przy tym dowódcę posterunku Eduarda Šimana, 
1938 – 8 października tutejszą granicę przekroczyła armia niemiecka, 
1945 – 9 maja tutejszą granicę przekroczyła Armia Czerwona, 1945 
– 28 maja Gwardia rewolucyjna obok ruin spalonego urzędu celnego 
zastrzeliła siedmiu mieszkańców Małej Upy niemieckiej narodowości, 
1963 – przejście otwarte dla posiadaczy przepustki turystycznej, później 
dla obywateli krajów socjalistycznych, 1964 – 4 stycznia otwarcie nowe-
go wspólnego urzędu celnego nr 100 dla urzędu czeskiego i polskiego, 
1968 - 21 sierpnia ograniczenie ruchu na przejściu granicznym po oku-
pacji Czechosłowacji przez armie Układu Warszawskiego, 1981 – 15 
grudnia zamknięcie przejścia granicznego po ogłoszeniu stanu wyjąt-
kowego w Polsce, 1990 – 2 września prezydent Czechosłowacji Václav 
Havel ostentacyjnie otworzył szlaban graniczny, 1991 – 1 maja otwarcie 
przejścia dla turystów pieszych i rowerzystów, 1994 – 1 kwietnia otwar-
cie przejścia dla samochodów, 2004 – 1 maja zniesienie kontroli celnej 
po wejściu do UE, 2007 – 21 grudnia zniesienie kontroli granicznych po 
wejściu do obszaru Schengen, zamknięcie urzędu celnego.

Zima w Małej Upie
W areale narciarskim Przy Kościele nowością jest „Małoupskie Pleso” 
– jak miejscowi nazwali sztuczny zbiornik wodny zatrzymujący 2127 me-
trów sześciennych wody. Taka ilość wody jest potrzebna do zaśnieżenia 
tutejszych narciarskich tras zjazdowych. Udało się to przed rozpoczę-
ciem bieżącego sezonu. Dobrze się przyjął bar szybkiej obsługi U baby 
i dziadka pod dolną stacją wyciągów narciarskich. Czynny jest przez 
całą zimę od dziewiątej aż do końca zjazdów wieczorowych o dziewiątej 
godzinie wieczorem. Z Pomeznich Bud aż do 24 marca co osiem minut 
zjeżdża tutaj skibus (zimobus). Początkujący i dzieci znajdą zaledwie 
parę kroków pod Pomeznimi Boudami dobrą oślą łączkę z wyciągiem 
Hybnerka z miejscem, gdzie kiedyś stała słynna Hübnerova bouda. Na 
tej samej łące ma swój początek pięciokilometrowa trasa okrężna dla 
miłośników biegówek znany pod nazwą Haida, którym opiekuje się Dy-
rekcja KRNAP. Po wichurze Kyrril w styczniu zeszłego roku udało się 
leśnikom powalone drzewa usunąć i drogi wyczyścić, by mogli na tę 
przyjemną i nietrudną trasę wrócić narciarze. Tuż za granicą po polskiej 
stronie zaczynają się dobrze utrzymywane turystyczne trasy biegowe. 
Alternatywne formy sportu bez nart są dostępne głównie w centrum 
sportowym High 1050 na Pomeznich Boudach. Centrum umożliwia ma-
łym i szkolnym grupom zagrać sobie bardzo dobry ricochet, tenis, fotba-
l,siatkówkę, kopaną siatkówkę, koszykówkę, skorzystać z nowoczesnej 
siłowni, sauny i kąpieli z masażem. Radzimy zapewnić sobie wcześniej 
rezerwację w sąsiedniej Pomezni boudzie. 

Ze współpracy miasta Kowary z gminą Mała Upa zrodziła się otwarta 
we wrześniu wystawa Sanie rogate w Karkonoszach. W centrum infor-
macyjnym Mała Upa na Pomeznich Boudach jest dostępna codziennie 
do końca marca. Obok sani rogatych drwali ostatniego tradycyjnego 
gospodarza maloupskiego Raimunda Sagassera są tu również wysta-
wione małe „osobiste” sanki rogate z wiązką siana przygotowaną przez 
Josefa Tylša. W centrum informacyjnym ze stałą ekspozycją o historii 
Małej Upy goście znajdą ponadto kantor, internet publiczny, kopiowa-
nie , informacje o noclegach, rezerwację noclegów w Małej Upie, ale 
również o wycieczkach do Pragi, sprzedaż map, książek, pamiątek, 
prezentów i paru artykułów spożywczych. Mogą tutaj ponadto zamówić 
instruktora nauki jazdy na nartach , taksówkę, zamówić skibus(zimobus) 
dla większej grupy, znajdą tu również rozkłady jazdy takśe po polskiej 
stronie Karkonoszy wschodnich.

Centrum informacyjne Malá Úpa , Pomezní boudy, Kod Pocz. 542 
27, tel.: 00420 499 891 112, e-mail: info@malaupa.cz ; czynne jest 
codziennie latem od 9:30 do 17:00 a w zimie od 8:00 do 17:00. Zna-
jomość języka niemieckiego. www.info.malaupa.cz
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OSTATNI BIWAK

Do Pakistanu odjeżdżaliśmy w pośpiechu. Wyruszyć na ekspedycję w środku lata 
dla ludzi pracujących w budownictwie jest swego rodzaju bezczelnością. Jednakże 
w górach Karakoram sprzyjająca pogoda dla wspinaczek jest tylko latem. Wyruszyli-
śmy pomimo tego, że Jirka między innymi kończył budowę kapliczki w Stromkovicach, 
Pepa akurat przyjął nowego szofera na swoją główną koparkę, Martin zabezpieczał 
czynność jakiegoś urzędu a ja przesunąłem na brata wszelkie obowiązki związane 
z dobudową nowej placówki pocztowej na Śnieżce. Jeszcze podczas trzydniowej 
jazdy wzdłuż dzikiej rzeki Indus słyszałem jak dzwoni telefon, pomimo tego, ze tutaj 
nie było żadnego sygnału; bałem się o terminową dostawę nierdzewnych segmentów 
systemu żaluzjowego do nowego obiektu oraz zastanawiałem się jak będzie wyglą-
dała dystrybucja wydania letniego Veselego vyletu. Stopniowo odrywaliśmy się od 
życia w domu i przestawialiśmy się na regularny rytm podróży. Nagle było dużo czasu 
na romowy. Przy wędrówce do obozu wyjściowego omawialiśmy poprzednie wypra-
wy. A ponieważ zawsze kogoś z nas na tej konkretnej akcji brakowało mogliśmy mu 
opowiadać jakie to tam było. Przy czym on już to od nas na pewno kiedyś słyszał, 
ale udawał, że nie. I tak mówiliśmy o tym głównie dla siebie, by jeszcze raz to prze-
żyć i cieszyć się jak to się dobrze skończyło. Jirkowi w opowiadaniu wzbogaconym 
o elementy komizmu nikt się nie mógł równać. Wybuchaliśmy śmiechem i było nam 
dobrze. Po drodze zdobywaliśmy kolejne piękne wrażenia jak na przykład z przejścia 
pod piękną wieżą Trango Tower. Potem po raz pierwszy ujrzeliśmy południową ścianę 
K2, piekliśmy z naszymi tragarzami placki by w końcu ujrzeć szczyt Gasherbrumu 2, 
naszego celu.
W górach Karakoram w zeszłym roku było najgorsze lato od wielu lat. Stale padał 
śnieg a wyprawy z całego świata siedziały w namiotach czekając na poprawę pogo-
dy. Ale szef czeskiej ekspedycji Gasherbrum 2007 Joska Nežerka razem ze Zdendą 
Němcem i Olafem z Norwegii zdążył w porę zdobyć Gasherbrum 1 a my przyszliśmy 
akurat na uroczystość zorganizowaną z tej okazji. Następnie wielu ludzi rozjechało 
się do domów. Na przekór wszystkiemu niektórzy podjęli próbę zdobycia G2 a my 
widzieliśmy jak je zasypała lawina w miejscach, którędy i my chcieliśmy przejść. Za-
łożyliśmy wprawdzie jeden obóz na G2 i weszliśmy do wysokości 6600m, ale świeży 
śnieg zdał nam się zbyt dużym ryzykiem. W następnych dniach śnieg przykrył wszel-
kie trasy do tego stopnia, że musieliśmy nawet zrezygnować ze zniesienia materiału 
pozostawionego na górze. Dni upływały a my mieliśmy mnóstwo czasu na gawędy. 
Pewnego razu Jirka jako znawca wina zorganizował dla naszej czwórki ekspedycyjną 
degustację wina z fachowym wykładem. Zaczął od omówienia tradycyjnych regionów 
z winnicami, poprzez gatunki wina by po dwóch godzinach dostać się do winobrania 
i przydomków. Od wąchania korków poprzez różnorodność zapachów i kolorów aż 
do smaków wina. W tym momencie do namiotu wszedł Joska Nežerka. Przez chwilę 
przysłuchiwał się Jirkowi po czym nerwowo to nie wytrzymał i wyszedł by pozostałym 
w obozie opowiedzieć jak „się upijamy nie mając przy tym ani kropli alkoholu”. Wkrót-
ce spośród Czechów pozostaliśmy sami. Ale nie tylko nasi z uwagi na złą pogodę po 
długich tygodniach czekania zrezygnowali. Następnego długiego wieczoru Jirka pół-
głosem wysłowił długo oczekiwaną obawę: „Chyba po raz pierwszy w ciągu tych dwu-
dziestu lat wspólnych wypraw nie dostaniemy się na szczyt”. Jako ostateczną szansę 
przyjęliśmy inne rozwiązanie: pożegnamy się z materiałem pozostawionym na Ga-
sherbrumu 2 i zdecydowaliśmy się na szybkie wejście na G jeden o wysokości 8068 
m. Droga prowadzi stromymi partiami, na których nie utrzyma sią dużo śniegu wobec 

Po powrocie z ekspedycji mój pierwszy spacer 
po Karkonoszach zawiódł mnie na trasę space-
rową Vlčí jáma w Pecu pod Śnieżką. Już po paru 
krokach za parkingiem Zielony Potok z daleka 
widziałem dużą planszę reklamującą wyposa-
żenie sportowe zawieszoną na domu z servi-
sem narciarskim Petra Kosa. Ostry szczyt góry 
na dużej fotografii przykuł moją uwagę jak ma-
gnes. Przeszedłem przez mostek i przyjrzałem 
się z bliska. Na Ziemi są tysiące gór, ale tylko 
jedna w tej chwili potrafiła mnie rozjątrzyć. 
Ani bezpośrednio w górach nie widziałem tak 
wyraźnie naszej ostatniej trasy wspinaczki, 
miejsca, do którego aż dotarliśmy, ale przede 
wszystkim ostrogi śnieżnej, w której zostawili-
śmy Jirkę Daňka. Wczoraj w nocy po czterech 
miesiącach od powrotu zaprowadziłem do fo-
tografii Honzy Vestáka niczego nie spodziewa-
jących się przyjaciół. I ich palce wędrowały po 
obrazie poznając krytyczne miejsca wyprawy. 
Brat nas przy tym sfotografował. Jednocześnie 
wszyscy już po raz setny uświadomiliśmy sobie 
jak bardzo nam Jiří brakuje.

czego na podjęcie wspinaczki wystarczy parę ładnych dni. Przez satelitę zapytaliśmy 
się telefonem pani Aleny Zárybnickiej z Czeskiego Instytutu Hydrometeorologicznego 
o prognozę pogody. Jej odpowiedź dała nam trochę nadziei. Według modelu w okoli-
cach Gasherbrumu może być w następny weekend ładna bezwietrzna pogoda. 

Na nieznaną dla nas trasę wyruszamy w czwartek i po pięciu godzinach biwaku-
jemy na przełęczy wprost pod G1 na wysokości 6450 m. Od strony Tybetu wieje sil-
ny wiatr. Rano pogoda jest taka sama. Pomimo tego z Igorem i Sergejem z Ukrainy 
decydujemy się kontynuować wspinaczkę. Przed nami stromy Japoński kuloár, nad 
którym znajduje się ostatni obóz na wysokości 7100m. Wierząc prognozie na następ-
ne dni wspinamy się po stromym zboczu pomim o strasznego wiatru. Chcemy być we 
właściwym czasie na właściwym miejscu. Ukraincy próbują zdobyć ten szczyt już od 
pięciu tygodni. W górnym obozie spędzili ponad tydzień. Są dobrze zaaklimatyzowa-
ni i wkrótce nas wyprzedzają. Jiři jak zawsze radzi sobie z naszej czwórki najlepiej 
i wspina się dosyć daleko przed nami. Z góry stale zsuwają się małe lawinki, śnieg 
mamy wszędzie, nie można się ani napić. Każdy sam musi sobie torować od nowa 
drogę. Gdyby nie haki zostawione przez poprzednie wyprawy nie dałbym sobie rady. 
Trochę się uspokoję, kiedy po spotkaniu po siedmiu godzinach wspinaczki w ostatnim 
obozie i Jirka przyzna, że to było trudne. Następnego dnia tylko gotujemy a w połu-
dnie rzeczywiście wypogodziło się. Z dołu dobija jeszcze Australijczyk Mick Parker 
i chyba sześciu Węgrów. Wszyscy tu byli już przed trzema tygodniami, ale dopiero 
teraz wyczuwają okazję do dotarcia na szczyt. Pochwalili Jirkę – widzieli nas wczoraj 
jak sobie radziliśmy w żlabie. Ten w sposób dla siebie specyficzny skomentował to: 
„Przez chwilę byłem dumny”.

W niedzielę 29 lipca 2007 roku wyruszyliśmy o drugiej godzinie nad ranem. Było 
jasno i nie wiało. Chyba po raz pierwszy w życiu wspinamy się na szczyt z ludźmi z in-
nych wypraw – trochę dziwne uczucie. Po dwóch godzinach Jirka zdejmuje pierzo-
we spodnie – pogoda jest idealna. Zamieniamy parę słów a później idę sam jakieś 
czterdzieści metrów za jego grupą tworzoną przez Węgrów. Wschodzi słońce. Robię 
zdjęcia panoramy Karakoramu – przed nami sterczy pięć kolejnych szczytów Gasher-
brumu a za nimi wystaje najtrudniejszy szczyt świata K2. Robię kilka zdjęć grupki 
nade mną. Jirka jest wśród nich. Zbocze nie jest ani tak strome jak się wydawało 
z dołu. O w pół do dziewiątej jesteśmy na wysokości prawie 7800 metrów. Mam przy-
jemne uczucie, że szczyt jest już tak blisko. Nagle sie wszystko zmienia. Obok mnie  
w obłoku śniegu pada alpinista. Tylko po pomarańczowym plecaku poznaję Jirkę i jed-
nocześnie sobie uświadamiam, że jeżeli nie udało mu się zatrzymać przed skalnym 
progiem – jest źle. Nie widzę co się dzieje pode mną. Krzyczę do Pepy pode mną. 
Ten w szoku pyta się, kto spadł aż na sam dół. Igor a Sergej bez słowa zawracają 
i schodzą z nami. Ani przy trzeciej próbie nie zdobędą szczytu. Mick jest już bardzo 
wysoko. Węgrzy ani nie zwolnili. Pepa schodzi nieprawdopodobnie szybko. Po mniej 
więcej godzinie stoimy przy Jirce. Jego dusza już odleciała przez pobliską przełęcz do 
jego ukochanego Tybetu, yb tam się ponownie zbudzić do nowego życia. Tego sobie 
przynajmniej życzymy. Chcemy wyciągnąć ciało poza tor lawinowy. Igor przygotowuje 
liny. Nie wiem jka długo nam trwało pokonanie pięćsetmetrowego popziomego od-
cinka - jestem zupełnie wyczerpany. Na ostrodze nad obozem na wysokości 7200 m 
wygrzebujemy ostatni biwak Jirki. Przy głowie wbijamy cekin z czeską flagą, z którą 
chciał sobie zrobić zdjęcie na szczycie. My się już nigdy nie pozbędziemy uczucia, że 
tam na górze opuściliśmy przyjaciela. 
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DEKORACJE I WYPOSAŻENIE
DOMÓW GÓRSKICH

Restauracja schroniska Pruska bouda na Śnieżce – sufit kaseto-
nowy, boazeria, lampy naftole, krzesła firmy Thonet, zegar ścienny  
(1920 rok).

Weranda hotelu Krakonoš w Szpindlerowym Młynie – trofea myśliwskie, 
dywan – chodnik, srebrne sztućce, kwiaty żywe i cięte (1929 rok).

Hoffmannova bouda w uzdrowisku Janské Lázně – trójkolorowy piec 
kaflowy, meble wiejskie, drewniane lampy, malowane drzwi i belki su-
fitu (1936 rok).

Bar hotelu Tippeltova Pomezní bouda – Drużba w Małej Upie – ściany  
z wieszakami, żywe kwiaty, fortepian, reklamy (1914 rok).

Restauracja schroniska Zineckerova bouda – Vatra nad Szpindlerowym 
Młynem – rzeźbiony żyrandol drewniany, ozdobne obrusy, meble i ścia-
ny pokryte malowanymi dekoracjami (1932 rok).

Gościniec Kaffeebaude – dom nr 100 w Karpaczu - malowane meble 
wiejskie, kolekcja talerzy i kufli, zegar stojący, obrazki świętych, cera-
mika z Bolesławca (1936 rok).
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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 wschod-
nich i środkowych zaczynają się trzema cyframi: 499 (w relacji międzynarodowej 00 420 
499). Informacje o numerach telefonicznych uzyskać można pod numerem 1180.

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

Policja: Stały dyżur w Trutnowie i Vrchlabi 158, wypadki drogowe: 974 539 251; dy-
żur 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 i Pec pod Śnieżką - Zelený 
Potok 774 772 774), 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.

Kamera panoramiczna: codziennie na drugim programie czeskiej TV od 7.50 do 8.30. 
Bezpośrednia transmisja z kamer umieszczonych w punktach obserwacyjnych: Harra-
chov, Paseky nad Jizerou, Rokytnice nad Jizerou, Benecko, Vítkovice, Mísečky, Svatý 
Petr, Černá Hora, Pec pod Sněžkou, Velká Úpa, Malá Úpa, Černý Důl, Mladé Buky. Aktu-
alny widok rejonu Śnieżki jest dostępny na adresie www.humlak.cz (webcam).

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).

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

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.

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

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

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

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

Do tworzonej bazy
dokumentacyjnej dla potrzeb

badań nad historią budownictwa,
ekspozycji na temat historii Karkonoszy

i czasopisma Veselý výlet

WYKUPUJEMY
stare fotografie, pocztówki, mapy, przewodniki,

książki, legitymacje, dokumenty oraz
przedmioty związane z Karkonoszami.

Veselý výlet, Temný Důl 46
542 26 Horní Maršov

tel. fax: +420 499 874 221


