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Po raz pierwszy wędrowałem po grzbietach Karkonoszy z wycieczką 
szkolną. Ze Śnieżki widzieliśmy dolinę Obří důl i Stříbrné návrší, gdzie 
się przy Bursztynowym Szlaku (Jantarová cesta) przed pięćdziesięcio-
ma laty wyfotografowała pięćdziesięcioosobowa wycieczka szkolna nie 
wiadomo skąd. Z tym tylko, że nasza grupa nie opierała się tak jak oni 
o laski, chłopcy nie mieli marynarek a dziewczęta sukienek i kapeluszy; 
czapki i chusty zdradzały inne wyobrażenia na temat obowiązującej 
mody. Poza tym jednak obie wyprawy nie wiele się prawdopodobnie 
różniły. Zaskoczyły nas dalekie widoki z gołych grzbietów leżących  
w paśmie alpejskim. Przekraczaliśmy o pięć metrów granicę państwo-
wą a wychowawczyni klasy ucząca biologii Eva Vaňková pokazała nam 
cyrki lodowcowe, trasy lawin, torfowiska i cenne gatunki kwiatów. Ka-
napki zjedliśmy przy ruinie schroniska Obří bouda. Niektórzy się podra-
pali podczas ślizgania na resztkach czerwcowego śniegu. A w dolinie 
Modrý důl nas zaskoczyła burza. Wycieczka na nas - podobnie jak na 
cały szereg innych takich grup – wywarła silne wrażenie. Z wycieczko-
wiczów stali się później prawdziwi miłośnicy i regularni goście Karkono-
szy. Dlatego wołajmy - wiwat góry! A dzieci zabierajmy z sobą.



SIEDEM CUDÓW KARKONOSZY

Oryginalna świątynia norweska Wang w Karpaczu Górnym Zwiedzające historyczną kopalnię Kovárna w dolinie Obří důl

Pomnik Bertholda Aichelburga w Temnym dole Droga Krzyżowa na Starej Górze w Marszowie Górnym

Ścieżka w Klausovym dole w uzdrowisku Janské Lázně Uregulowane koryto Čertovy strouhy w Szpindlerowym Młynie

Siedem cudów Karkonoszy według Wesołej Wyprawy to obiekty, z którymi wiąże się dramatyczna historia ich ratowania. Cudem tak jest 
przede wszystkim powstanie z popiołów niemalże zanikłych zabytków. Dzięki wysiłkowi konkretnych ludzi udało się te obiekty poznać, 
zaproponować i przygotować rekonstrukcję, zorganizować pieniądze i stworzyć cele kuszące ciekawych i żądnych poznawania turystów. 
Najczęściej nie dostaną się tam samochodem więc poznawanie muszą połączyć ze spacerem w górskiej przyrodzie. 

Roku Pańskiego 1175
By poznać pierwszy i najstarszy z cudów karkonoskich należy przejść na 
północną, czyli polską stronę gór. W najwyższym miejscu centrum turystyki 
górskiej w Karpaczu Górnym stoi świątynia Wikingów z 1175 roku. W Norwegii 
powstało ponad tysiąc stavkyrkje, czyli kościołów kolumnowych, ale zachowa-
ło się ich zaledwie trzydzieści. Dla kraju leżącego na dalekiej północy są zabyt-
kiem najwyższej klasy. Konstrukcja dachu nie spoczywa na ścianach obwodo-
wych, ale jest zawieszona na wysokich drewnianych kolumnach wyciosanych 
z pni drzew pozostawionych na słońcu i deszczu przez okres dwunastu lat. Tak 
przygotowane słupy impregnowane jeszcze smołą z węgla drzewnego wytrzy-
mały ponad osiemset lat. W wiosce Wang w Norwegii środkowej w 1835 roku 
zapadła decyzja o sprzedaży prastarego drewnianego kościoła, by w ten spo-
sób zyskać środki na wybudowanie nowego, większego. Światły malarz i profe-
sor drezdeńskiej akademii sztuk pięknych Jan Kristian Dahl zrozumiał nadarza-
jącą się niepowtarzalną okazję i w 1841 roku kupił kościół bez dachu w licytacji 
w wiosce Wang. Przekonał króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV, aby pokrył 
koszty inwentaryzacji, rozbiórki, transportu i ponownego zmontowania na pół-
nocnych zboczach Karkonoszy gdzie hrabia Christian L. Schaffgotsch ofiarował 
kawałek gruntu. W uroczystości wyświęcenia kościoła na nowym miejscu, któ-
ra odbyła się 28 lipca 1844 roku, wziął udział mecenas Fryderyk. Protestancką 
świątynię nazwano według miejsca jej pochodzenia – Wang. W Karkonoszach 
corocznie ją zwiedzi ponad dwieście tysięcy turystów. Ponoć więcej niż wszyst-
kie świątynie w Norwegii łącznie. Otwarta jest codziennie poza wyznaczonymi 
godzinami, kiedy odprawiane są msze od 9 do 18 godziny (więcej informacji  
w Wesołej Wyprawie nr 10/1997 oraz w WW 21/2003).

Roku Pańskiego 1534
Udostępnienie drugiego cudu Karkonoszy w dolinie Obří důl wymusili wiecz-
nie umazani błotem członkowie Czeskiego Towarzystwa Speleologicznego 
- oddziału Albeřice. Na arenie międzynarodwej biorą udział w odkrywaniu naj-
większych podziemnych jaskiń, ale w domu geologiczna budowa Karkonoszy 
nadziei na wielkie odkrycia dużych szans nie daje. Dlatego pole swoich badań 
poszerzyli o prezentację starych kopalń. Do labiryntu korytarzy wygrzebanych 
w masywie Śnieżki z przerwami co najmniej od roku 1534 – do roku 1959. Po 
raz pierwszy spuścili się do tutejszych starych kopalń w 1988 roku. Udostęp-
nienie kompleksu opuszczonych kopalń historycznych z zawalonymi wejściami 
było wówczas nieosiągalnym marzeniem. By marzenia mogły się spełnić musiał 
się załamać cały system polityczny. Z pracy pod ziemią speleolodzy zrobili za-
wód, wytrwali w trzyletniej bitwie z urzędami o mnóstwo zezwoleń. Za pieniądze 
zarobione gdzie indziej odkopali i wzmocnili zawalone wejście, zabezpieczyli 
dwa pierwsze piętra podestami, drabinami i balustradami. Ze ścian chodników 
i kominów zmyli kurz i pył, by odkryć piękno skał. Po szesnastu latach od po-
czątku badań wprowadzili 2 lipca 2004 roku pierwszych turystów, by im po-
kazać wydrążone wnętrze Śnieżki. Zabytkowa kopalnia Kovárna jest czynna 
tylko w lipcu i sierpniu od czwartku do niedzieli (więcej WW 23/2004 oraz pod 
adresem www.veselyvylet.cz).

Roku Pańskiego 1863
Oryginalny pomnik – mauzoleum ulubionego szlachcica Bertholda Aichelbur-
ga w postaci romantycznego zameczku leśnego udostępnili zarządcy mająt-
ku Marszow na stromym skalistym zboczu Světlej góry nad Temnym Dołem 9 
września 1863 roku. Zadziwiająco szybko podupadł. Tylko dwadzuieścia lat 
wypożyczali sobie goście klucze od zameczku w pańskiej karczmie w dolinie. 
Stopniowo uległa zniszczeniu kamienna sień, schody drewniane prowadzące 
do wysokiej wieży, dziedziniec i strzelnica, wodociąg i wszystkie drogi dojścia. 
Dla nas Aichelburg stał się tajemniczym miejscem zabaw dziecięcych, podczas 
których śniliśmy o jego odnowie. Jeszcze po upływie dwudziestu pięciu lat, 
kiedy u nas w 1992 roku pierwszy porewolucyjny starosta Peca pod Śnieżką 
Milan Vích, zamówił historyczny rekonesans zameczku nie wierzyliśmy w jego 
uratowanie. Wszystko uległo zmianie po założeniu Zamkowego Towarzystwa 
Aichelburg, które pod kierownictwem Oldřicha Lábka potrafiło rekonstrukcję 
zameczku przeforsować. Do dnia dzisiejszego czuję dreszczyk emocji towarzy-
szący przygotowaniom projektu, łączeniu belek drewnioanej konstrukci w hali 
montażowej, wynoszeniu na półkę skalną Bertholda, odnawianiu chodników 
prowadzących do zameczku oraz radość z wody wyciekającej z nowego wo-
dociągu. Przy osadzaniu odrestaurowanego popiersia Bertholda Aichelburga  
w drewnianej sieni zamkowej po raz pierwszy wspomniano o cudzie karkono-

skim. Klucze od zameczku leśnego można znowu wypożyczać codziennie od 
8:30 w Centrum Informaci Wesołej Wyprawy w Temnym Dole i w Pecu pod 
Śnieżką. Zwrócić je należy do godz. 17:30 (więcej WW 7/1995, WW 15+16/
2000, WW 26/2006).

Roku Pańskiego 1876
Parafianie z Temnego Dołu i Marszowa chcieli mieć Drogę Krzyżową prowa-
dzącą do celu pielgrzymek z cudownym źródłem na Starej Górze. W 1871 
roku ogłosili zbiórkę i po pięciu latach mogli swój zamiar zrealizować. Znacznie 
później wandale zniszczyli trzynaście z czternastu stacji. Stopniowo zarasta-
jące bloki piaskowcowe poszczególnych stacji rozrzucone po całym stromym 
zboczu wskazywały na nieuchronny zanik Drogi Krzyżowej. Jednakże w paź-
dzierniku 1985 roku dwudziestu młodych ludzi podjęło próbę odnalezienia roz-
rzuconych fragmentów. Po kilku dniach było wiadomo, że brakuje tylko jeden. 
Następnych piętnaście lat trwało zanim w odnowionych stacjach kamieniarze 
osadzili płyty emaliowe z nowocześnie potraktowanymi obrazami historii ukrzy-
żowania. Autorem płyt jes plastyk Aleš Lamr. Po odnowieniu pięknej kaplicy św. 
Anny już mało kto pamięta poczucie beznadziejności wiążące się z nią i Drogą 
Krzyżową sprzed dwudziestu pięciu lat (więcej WW 5/1994).

Roku Pańskiego 1885
Przejście wąską doliną Klausowym lub Ciasnym dołem w uzdrowisku Janské 
Lázně reklamowane jako romantyczny spacer dziką przyrodą kusił gości uzdro-
wiskowych, którzy jednakże nie odważali się zapuszczać w dolinę bez prze-
wodnika. Dopiero w 1885 roku właścicielka majątku Marszow hrabina Aloisie 
Czernin-Morzinowa kazała wybudować wzdłuż Czernogórskiego potoka chod-
nik. Za wstęp na Drogę Luisiny pobierano opłaty. Dlatego aż trudno uwierzyć, 
że po 1945 roku droga szybko uległa zniszczeniu; mosty zniknęły, w paru miej-
scach obsuwanie się zbocza drogę zerwało zupełnie. Przez wiele lat docierali 
tu tylko leśnicy, miejscowi znawcy, ale przede wszystkim fotografowie. Wodo-
spady, kaskady i przejrzyste tonie z wirującą wodą uwiecznili tacy fotograficy 
jak: Jiří Havel, Karel Hník, Ctibor Košťál, Břetislav Marek i inni autorzy karkono-
skich fotografii. W moczarze za pierwszym zniszczonym mostem stracił swoje 
buty nie jeden turysta z autorem artykułu włącznie. Po długiej dyskusji Dyrekcja 
KRNAP zdecydowała się odnowić pierwszych 600 metrów chodnika w najtrud-
niejszym, ale i najciekawszym terenie. Jesienią 2002 roku spotkała się tu elita 
budowniczych dróg – takiej parady fachowców prawdopodobnie nie uda się już 
nigdy zorganizować. W kanionie wydrążyli w skale nowy fundament pod chod-
nik położony z na sztorc stawianych kamieni oraz odnowili setki metrów ścian 
oporowych z kamieni układanych na sucho. Taki sam chodnik i z mostkiem wy-
budowali przez moczar. Pełny tajemnego uroku zakątek nagle otworzył się dla 
wszystkich zainteresowanych (więcej WW 9/1996, WW 21/2003).

Roku Pańskiego 1901
Decyzja fachowców z cesarsko-królewskiego wydziału leśniczo-technicznego 
o regulacji koryt górskich toków wodnych uszkodzonych przez wielką powódź 
w lipcu 1897 roku sposobem trudniejszym i kosztowniejszym była decyzją ze 
wszech miar słuszną. Wówczas wybudowane kamienne stopnie, zapory, ka-
skady i brukowane koryta służą do dnia dzisiejszego. Szacunek wzbudzające 
dzieło stworzyli kamieniarze z Tyrol na Czertowej strouze w Dolinie Białej Łaby 
nad Szpindlerowym Młynem. Kamienne koryta z miejscowych nieregularnych 
na sucho poskładanych bloków granitowych są w pełni do dzisiaj funkcjonu-
jącym wspaniałym zabytkiem technicznym nie mającym sobie równego w ca-
łych Karkonoszach. Dzieło to wytrzymało napór stuletniej wody a uważnych 
obserwatorów zadziwia prostymi kamieniarskimi elementami dekoracyjnymi 
widocznymi np. na koronie tamy. Pomimo tego, że czterdzieści trzy stopni róż-
nej wysokości znajduje się na obszarze objętym ścisłą ochroną w I i II strefie 
parku narodowego jest „karkonoskie Machu Picchu” od 1997 roku latem od 1 
czerwca do 14 września dostępne od godz. 9:00 aż do godz. 17:00. Wejście 
do doliny Čertův důl z drewnianą budką informacyjną Dyrekcji KRNAP znajdu-
je się zaledwie parę kroków od schroniska Bouda u Bilého Labe (więcej WW 
10/1997).

Roku Pańskiego 2008
Siódmym cudem karkonoskim jest nowa placówka pocztowa zwana Posztowną 
Czeską (Česká poštovna) na szczycie Śnieżki będąca przykładem dobrej archi-
tektury współczesnej. Więcej uwagi jej poświęcamy wewnątrz numeru.
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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

LIBOR HURDA - PRZEDE WSZYSTKIM Z GŁOWĄ!
Pierwsza z dwóch letnich wystaw artysty kowala Libora Hurdy. O jego pracy 
już raz na naszych łamach pisaliśmy . Libor jest autorem pierwszej rzeźby 
powstałej w dolinie Upy po 1945 roku. Od października 2004 roku o ka-
pliczkę na słupie na Chaloupkach w Pecu pod Śnieżką opiera postać piel-
grzyma, wędrowca nadludzkiej wielkości. Obecnie prezentowane metalowe 
rzeźby i fotografie innych dzieł należą do najlepszych wytworów tego artysty 
z ostatnich lat. Na ilustracji prezentowany Centaur motocyklista rzeczywiście 
jeździ. Kinetyczną rzeźbą Moving Target wystarczy lekko poruszyć, by wpra-
wić ją na długo w ruch. Rzeźbę błazna w dybach nazwał Optymistą – sami 
się przekonajcie dlaczego. Inspiracją do stworzenia tej rzeźby była kłódka w 
domu babci autora. Wystawa potrwa do 24 lipca 2008.

JOSEF KALENSKÝ - TYBET, NEPAL, PAKISTAN
Pepa na naszych dwóch ostatnich ekspedycjach alpinistycznych wykonał 
setki zdjęć hór, alpinistów i tubylców. Z wybranych diapozytywów przygoto-
wał zdjęcia dokumentujące wędrowanie do obozowiska wyjściowego, kra-
jobrazy górskie i wspinaczki na ośmiotysięczne szczyty. Wierzę, że zdjęcia 
przynjamniej trochę pomogą zrozumieć to, co kusi alpinistów, by wyruszali 
na tak trudne wyprawy. Wystawa fotografii z Tybetu, Nepalu i Pakistanu zo-
stanie zagajona 29 lipca 2008, czyli dokładnie jeden rok po zakończeniu 
naszej ostatniej wspinaczki na wielką górę. Potrwa z listopadową przerwą do 
połowy stycznia 2009 roku.

Z WESOŁEJ WYPRAWY

Tragarzi z lodowca Baltoro

Centaur Enzo

ODWIEŹCIE SOBIE DUCHA GÓR
Za drzwiami wejściowymi do centrum informacji Veselý výlet w Pecu pod 
Śnieżką wpada człowiek na Ducha Gór, którego nasi południowi sąsiedzi na-
zywają – Krakonosz. Wysoka postać dzieło plastyka Zdenka Petiry wzbudza 
w małych dzieciach zrozumiały strach a starszym przypomina, że poruszają 
się po Karkonoszach. Krakonosz łączony jest z naszymi górami co najmniej 
od XVI wieku. Wśród szerokiego asortymentu pamiątek, prezentów i prak-
tycznych rzeczy w naszych sklepach w Pecu pod Śnieżką i w Temnym Dole 
znajduje się szereg takich, które wykorzystują motyw Krakonosza. Postać 
w długim płaszczu można tu znaleźć na dziesiątkach przedmiotów. Krako-
nosz jest w książkach, na pocztówkach, na grach stołowych, w zeszytach 
do malowania oraz na małych i dużych puzzlach projektowanych przez pla-
styka Jiřígo Škopka. Krakonosz z piernika się przed upieczeniem odcisnął 
w drewnianej formie, figurki o dziesięciu różnych rozmiarach z drewna lipo-
wego rzeźbił rzeźbiarz Václav Kubina. Oryginalny Krakonosz powstanie pod 
waszymi rękoma z wycinanki Markéty Vránowej. Czeka tu również na Was 
mała drewniana postać z ubraniem z kawałków materiału lub jej klasyczny 
wariant ludowy z płaszczem z mchu, piórkiem sojki w kapeluszu i suszonymi 
kwiatami oraz szyszkami pod nogami. Pierwszego Krakonosza do Wesołej 
Wyprawy zyskaliśmy z pracowni Evy i Petra Rýgrowych już latem 1992 roku. 
Ich cynowe figurki z piękną ręcznie wykonaną polichromią sprzedajemy do 
dnia dzisiajszego. Inny Krakonosz ma formą kukiełki inny jest z ceramikia 
ten z pracowni małżonków Steinowych nawet puszcza dym z fajki o zapachu 
kadzidła. Portret malowany umieszczony jest na metalowym odznaku, na 
magnesie, na tarczy na laskę, na ceramicznym lub blaszanym garnuszku, na 
naparstkach, na wisiorkach na klucze na nalepkach samoklejących i rzecz 
jasna na etykietach butelek z krakonoszowymi trunkami – na miodzie pitnym 
i na likierze ziołowym. Malutką rzeźbę Krakonosza ujrzeć można również na 
nakładce na ołówek, na narciarskim breloczku na szczęście zwanym ullr. 
Jest ozdobą pieczątek i glejtu podróżnego Karkonoskiego Królestwa, które-
go mapę wraz z katalogiem otrzymają wszyscy ci, którzy włączą się do gry 
obejmującej wędrowanie po Karkonoszach wschodnich. Do tego wydana 
została również jubileuszowy znaczek turystyczny z wąsalem po obu stro-
nach. A nawet jeżeli żadnego Krakonosza sobie nie wybierzecie możecie 
sobie z nim zrobić zdjęcie pamiątkowe. 

W punktach informacyjnych Wesołej Wyprawy chętnie Państwu pora-
dzimy w sprawie programu pobytu, w kwestiach zakwaterowania, pomożemy 
wybrać mapy i przewodniki. Oferujemy mnóstwo ciekawostek związanych z 
Karkonoszami jak również bez liku gustownych pamiątek i prezentów , które 
mogą Państwo w naszym regionie znaleźć wyłącznie w naszych ośrodkach. 
W Temnym Dole i w Pecu pod Śnieżką wypożyczamy klucze od zameczku 
Aichelburg. Rezerwacji terminów wejścia i zakupu biletów wstępu do kopalni 
historycznej Kovárna w dolinie Obří důl dokonać można wyłącznie w naszym 
centrum w Pecu pod Śnieżką. Jest tam również przez cały czas dostępny 
internet publiczny. W obu ośrodkach czynne są kantory. 

Pensjonat Veselý výlet w Temnym Dole jest otoczony piękną przyrodą i 
zabytkami kultury. Przed domem mają przystanek letnie i zimowe autobusy 
turystyczne oraz autobusy narciarskie. Goście pensjonatu mogą parkować 
przez cały rok na parkingu przy naszym centrum w Pecu pod Śnieżką. Do-
brze wyposażone pokoje, bezpłatne podłączenie na internet, sauna, masaż 
wodny, duża świetlica z kuchenką dla gości i obfite śniadania są czymś 
oczywistym. Fotografie, cennik, formularz rezerwacji oraz informacje o in-
nych usługach związanych z Wesołą Wyprawą znajdą Państwo na naszych 
stronach internetowych.

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.: 
00420 499 874 298. Otwarte są codziennie od 8:30 do 18:00. Znajo-
mość języka niemieckiego i angielskiego. 
Pensjonat Veselý výlet w Temnym Dole oferuje zakwaterowanie ze śnia-
daniem w pokojach dwu- i trzy-osobowych i apartamencie. Możliwość te-
lefonicznego składania zamówień i rezerwacji miejsc. Bardziej szczegóło-
we informacje prześlemy na życzenie pocztą lub drogą elektroniczną. 
E-mail: info@veselyvylet.cz, www.veselyvylet.cz

POLECAMY
DOBRE USŁUGI

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.

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.

Pensjonat BLESK
Zaledwie parę kroków od Przełęczy Okraj (Pomezní Boudy) w malowniczej dolinie Czarna 
Woda (Černá voda) znajduje się rodzinny pensjonat Blesk. Oferuje noclegi oraz doskonałą 
strawę. Można zamówić wyżywienie pełne lub śniadania podawane formą bufetu z kolacją. 
Pensjonat jest znakomitą bazą dla turystów, rowerzystów, sportowców i rodziny z diećmi, dla 
szkół i przedszkoli. Grupy dziecięce wykorzystują salę zabaw z tablicą szkolną, bibliotekę, za-
bawki, plac zabaw z piaskownicą, łąkę i małe boisko z dwoma bramkami. Obok pensjonatu jest 
przygotowane ognisko z zapasem drewna. W zimie można posiedzieć w holu przy kominku. 
Połowa pokoi ma własne santariaty, pokoje na poddaszu tylko umywalkę z ciepłą wodą. Wi-
eczorem zaprasza stylowy karkonoski bar z morawskimi winami, piwem toczonym, wyśmienitą 
kawą i porządnym kubkiem herbaty. Odpoczywając można przyglądać się kolekcji bez mała 
trzydziestu Duchów Gór – Krakonoszy. Jednego z nich mającego ludzkie rozmiary wyrzeźbił 
Hubert Říha. W przypadku niesprzyjającej pogody można zagrać ping pong, poczytać książkę 
lub obejrzeć wypożyczony film na DVD. Od zimy czynna będzie również sauna.W pensjonacie 
o bowiązuje zakaz palenia. Latem goście mogą parkować przed pensjonatem, w zimie na par-
kingu strzeżonym na Przełęczy Okraj. Bagaże im przewiezie ratrak. 
Pensjonat Blesk, Horní Malá Úpa nr 17, własność rodziny Jiřígo Šámala, tel.: 00420 774 
828 649 lub 499 828 649, e-mail: blesk@penzionblesk.cz, www.pezionblesk.cz, znajo-
mość języka niemieckiego, pisemnie przez e-mail również angielskiego.
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HORNÍ MARŠOV

CZTERYSTA LAT KOŚCIOŁA MARSZOWSKIEGO 1608 – 2008 
W Marszowie Górnym są dwa kościoły: pierwszy nowogotycki z fasadą z ce-
gieł licówek stoi przy głównej drodze i służy swojemu celowi. Zbudowany zo-
stał według projektu słynnego architekta czeskiego Josefa Schulza. Zastąpił 
w roku 1899 dzisiaj już mniej znany, ale o trzysta lat starszy kościół cmentarny 
pod wezwaniem Wniebowzięcia Panny Marii. Latem jest skryty pod koronami 
potężnych lip rosnących na cmentarzu pełnym starych najczęściej niemieckich 
nagrobków. Cmentarz założono podobnie jak i parafię marszowską dokładnie 
przed czterystu czterdziestoma laty. Mały kościółek drewniany z 1568 roku zo-
stał zastąpiony w 1608 roku okazałym - jak na ówczesne czasy - renesansowym 
kościołem kamiennym, którego twórcą był włoski budowniczy Carolo Valmadi. 
Niezwykle trudno możemy sobie wyobrazić jak te okolice wyglądały przed wojną 
trzydziestoletnią, kiedy lasy okoliczne pełne były niedźwiedzi a w górach zaczę-
ły się osiedlać katolickie rodziny z Tyrol, Styrii, Karyntii i Tyrol Południowych. Jak 
byli przyjmowani przez miejscową ludność ewangelicką wyznania luterańskiego 
- możemy się tylko domyślać. W całym Marszowie stało zaledwie parę chalup, 
w Małej i Wielkiej Upie drwale alpejscy przekształcali puszczę w łąki i budovali 
pierwsze domy drewniane. Rozpoczęcie budowy kościoła w 1608 roku wiąże 
się z przyjściem pastora ewangelickiego Zachariasa Schmidta. Zaledwie górale 
przyzwyczaili się do jego kazań wojska cesarskie pokonały 8 listopada 1620 
roku wojska stanów czeskich w bitwie pod Białą Górą. W 1622 roku Marszow 
jako część skonfiskowanego majątku zyskał silny ród Trčków z Lípy. W tym 
samym roku katolicy wypędzili pastora Schmidta z najgorliwszymi parafianami 
z Marszowa. Parafia przez sześć lat nie miała swojego proboszcza. Potem przy-
szedł jezuita Petr Bonaventura, który przekształcił kościół i wierzących zgodnie 
ze swoimi wyobrażeniaemi na temat wiary. Współczesne prace restauratorskie 

w najstarszym budynku w dolinie Upy Górnej ujawniają ciekawe fakty z zamierz-
chłej przeszłości. 

Co skrywał tynk?
Prace ratujące najcenniejsze zabytki naszego regionu przed zniszczeniem po-
stępują wolniej niż przypuszczaliśmy. Prace hamuje brak środków finansowych. 
Na samym początku Towarzystwo Zamkowe Aichelburg zorganizowało opraco-
wanie porządnego projektu rekonstrukcji kościoła. Projekt przygotowali znani 
architekci specjalizujący się w odnowie zabytków kultury Mikuláš Hulec i Daniel 
Špička. Projekt został zatwierdzony przez urząd konserwatorski a urząd budow-
lany wydał zgodę na podjęcie prac. W 2003 roku kościół cmentarny został jako 
trzeci zabytek w regionie trutnowskim objęty programem cieszącym się wysokim 
prestiżem („Program ratowania dziedzictwa architektury Republiki Czeskiej“). 
Prace ratownicze są również regularnie dotowane przez województwo Hradec 
Králové. W lutym 2006 roku kościół stał się własnością gminy Marszow Górny 
(Horní Maršov). Pomimo tego prace jakkolwiek pomału nie zostały wstrzymane. 
Wykonywane są tempem – powiedzmy sobie – piętnastoletnim. W przyszłym 
roku restauratorzy dokończą prace na fasadach zewnętrznych. Potem przyj-
dzie kolej na wnętrze. Odnowę tynków z konieczności wyprzedziła naprawa 
konstrukcji dachu i całego poszycia dachu z łupanych gontów. Zrealizowano 
również zabezpieczenie budynku przed wodą i jego wietrzenie. Zabezpieczono 
również pod względem statycznym sklepienie, przystąpiono do restaurowania 
okien, drzwi i niezbędnych krat. 

Rekonesans i prace restauratorskie wykonują absolwenci szkoły restaurator-
skiej w mieście Litomyšl - przede wszystkim Magda Pichová i Miro Bodanský. 
Dokumentują wszystkie zachowane części tynków i murów, które umożliwiły 

zrekonstruowanie pierwotnego wyglądu kościoła i wyjaśniły budowlaną historię 
zabytku. Ustalić pierwotny wygląd fasady pomogły im resztki wyrytych rysunków 
nierzadko zarośniętych przez porosty. Analiza mikroskopowa ujawniła pierwotne 
dwukolorowe rozwiązanie fasady. Istotne fragmenty fasady zewnętrznej znaleźli 
restauratorzy latem 2005 roku na zachodniej stronie wieży. W odstającym młod-
szym tynku zachował się negatywny odcisk symbolu chrześcijańskiego IHS a na 
niemalże zupełnie oderwanej części tynku uratowali ledwo dostrzegalną wyrytą 
datę 1690. Następna niespodzianka czekała na nich w górnej części wieży. Od-
kryli zamurowane okna. Inny rodzaj muru i tynku na najwyższym piętrze wieży 
ujawnił fakt jej przebudowy - podwyższenia o jedną kondygnację z przesunię-
ciem dzwonnicy o jedno piętro w górę. W dyskusji doszliśmy do wniosku, że 
ujawnione zmiany wraz z odkrytą datą potwierdzają iż były one wyrazem cha-
rakterystycznego dla baroku gwałtownego rozwoju budownictwa sakralnego 
będącego wyrazem wzrastającej mocy kościoła katolickiego. Prawdopodob-
nie wówczas również dostał się do kościoła piękny ołtarz barokowy - element 
nie występujący w tych czasach w kościołach protestanckich. Podczas kiedy 
pozostałe podkarkonoskie renesansowe kościoły, które wybudował Valmadi 
zdobią grzymsy lunetowe w Marszowie ich nie ma. Jednakże podczas odnowy 
północnej strony nawy w lipcu 2007 roku natknął się Miro Bodanský czyszcząc 
tynk wyraźne ślady po usuniętych lunetach. Czy zniknęły przy przebudowie 
pod koniec XVII wieku lub po pożarze w 1740 lub 1868 roku jak na razie nie 
wiadomo. Na pewno kolejne niespodzianki czekają na nas wewnątrz kościoła. 
Już pierwszy rekonesans ujawnił w oratorium napis wykonany czerwoną glinką 
z wyraźną datą 1605. Pod sklepieniem południowej empory po lewej stronie od 
wejścia głównego restauratorzy znaleźli pierwotną dekorację zakrytą później-
szymi warstwami. Po zeskrobaniu młodszych tynków wyłonił się na razie tylko 
fragment wyraźnego fresku renesansowego z symbolami ukrzyżowania Jezusa 
Chrystusa, czyli słupem, kogutem, drabiną i gwoździami. Restaurowanie tynków 
wewnętrznych z pewnością przyniesie jeszcze szereg niespodzianek odkrywa-
jących kolejne tajemnice z historii kościoła marszowskiego. Ołtarz z Panną Ma-
rią pośrodku jest znakomitym dziełem barokowym najprawdopodobniej powsta-
łym w którejś ze znanych śląskich pracowni pod koniec XVII wieku. Jedenaście 
rzeźb z drewna lipowego jest przechowywanych od 1991 roku w depozytorium 
a w roku bieżącym Ministerstwo Kultury nareszcie - po naszych długoletnich za-
biegach - wciągnęło wspaniały zabytek do Programu restaurowani ruchomych 
zabytków kultury. Rzeźbiarz Dan Talavera rozpoczął ze współpracownikami re-
staurowanie dekoracji figuralnej. Po zakończeniu rekonstrukcji wnętrza kościoła 
przyjdzie kolej na rekonstrukcję ogromnej złotem pokrytej konstrukcji ołtarza  
w kształcie drzewa. Kompletna rekonstrukcja ołtarza w ciągu kilku następnych 
lat będzie prawdziwym ukoronowaniem akcji ratowniczej kościoła renesansowe-
go w Marszowie Górnym. 

Zabytek tętniący życiem
Sama rekonstrukcja kościoła Marszow nie zadowala. Chciałby w swój najcen-
niejszy zabytek tchnąć nowe życie. Msze przestano tu odprawiać już w 1950 
roku i przez następnych czterdzieści lat socjalizmu świątynia pozostała zamknię-
ta. Jeszcze przed rozpoczęciem serii rekonstrukcji bez końca partnerzy projektu 
z Towarzystwa Zamkowego Aichelburg, Centrum Ekologicznego SEVER i gmi-
ny Marszow Górny wytyczyli wspólnie śmiałe cele. Poza uratowaniem same-
go budynku przywrócili mu przysługujące mu w przeszłości funkcje. Odnowili 
praktykę odprawiania mszy, obrzędów kościelnych i cywilnych, organizują tu 
programy kulturalne a po zakończeniu rekonstrukcji całego kompleksu z baro-
kową plebanią, grobowcem Aichelburgów, rzeźbą barokową Jana Nepomuka, 
czterechsetletnią lipą a przede wszystkim kościołem renesansowym chcą wy-
tworzyć ciekawy cel turystyczny dla gości Karkonoszy wschodnich. Wierzmy, 
że uda się zorganizować letnie przeglądy w towarzystwie przewodnika znające-
go języki obce. Na przekór temu, że jest jeszcze stale dużo do zrobienia, areał 
wyraźnie ożył. W kościele miały miejsce pierwsze śluby, ewangelickie, cywilne 
i jeden żydowski. Największy tłok w kościele zanotowano w zeszłym roku latem 
podczas ślubu miejscowego cieśli Františka Kučery, który osobiście brał udział 
w rekonstruowaniu konstrukcji i poszycia dachu. Kilkakrotnie w ciągu roku ko-
ściół wypełnia muzyka poważna. Bardzo autentycznie zabrzmiał koncert muzyki 
postnej z okresu szczytowego rozwoju renesansu w wykonaniu zespołu Colle-
gium 419 w marcu 2006 roku. Wówczas w starym kościele prawdopodobnie po 
raz pierwszy podczas występów sopranistki Ireny Pelantowej zabrzmiało czyste 
wysokie C. Vít Míšoň z siostrą Anežką, Šárkou Rotterową i Lenką Jiranową przy-
gotowali dla nas wspaniałe przeżycie w pierwszą niedzielę adwentu w mroźnym 

grudniu 2006 roku. Wybrane utwory jedenastu autorów włoskich wkomponowa-
ne do kompozycji ku czci Panny Marii z okresu wczesnego baroku odpowiadały 
czasom powstania naszego kościoła. Lepsze warunki do organizowania kon-
certów kameralnych oferują Ogrody muzyczne Karkonosza zawsze w ostatnią 
niedzielę lipcową uczestnikom międzynarodowych warsztatów operowych  
w Karpaczu. Czuliśmy się jak w Rudolfinum, najlepszej sali koncertowej w Repu-
blice Czeskiej zaprojektowanej przez znanego już nam architekta Josefa Schul-
za, podczas koncertu nazwanego według tytułu pierwszego utworu Adama V. 
Michny z Otradovic – Niebiańscy kawalerowie w wykonaniu sopranistki Christi-
ny Kluge i tenora Jaroslava Mrázka z akompaniamentem wiolonczeli i klawesynu  
w czerwcu 2007 roku. Muzyka poważna i alternatywna z mistrzowskimi wy-
stępami solistów grających na różnych instrumentach rozbrzmiewa regularnie 
podczas tradycyjnego festiwalu DOTEKY organizowanym przez Centrum eko-
logiczne Sever w czasie przesilenia letniego. W kościele występowali np. Dáša 
Andrtová-Voňková, Oldřich Janota, Vlastislav Matoušek s dcerou, Irena a Voj-
těch Havlovie, regularnie odgrywana jest msza songowa pastora ewangelickie-
go Tomáša Molnára. Chętnie przypomniałbym również niezapomniany występ 
czołowego plastyka czeskiego i teatrologa Petra Nikla z 2003 roku. 

Obchody ze Spiritual kvintetem 
Święta Wniebowzięcia Panny Marii przypadającego na 15 sierpnia w 1608 roku 
jeszcze nie znano. Pomimo tego właśnie tę datę obraliśmy jako jubileuszowy 
dzień kościoła, bowiem już całe stulecia właśnie tego dnia organizowany był 
Jarmark Marszowski. Od momentu odnowienia tradycji w sierpniu 2003 roku 
zawsze od jesieni komitet organizacyjny jarmarku przygotowuje kolejny rocznik 
największego lokalnego wydarzenia kulturalnego. W roku bieżącym postanowił 
skupić się na czterechsetnej rocznicy dokończenia budowy kościoła i uczcić ją 
ciekawym przedsięwzięciem. Pomimo tego, że jeszcze się nie udało całkowicie 
zakończyć prace restauratorskie – rocznica zasługuje na godne jej upamięt-
nienie. Dlatego kościół po wielu wielu latach ponownie zapełnimy ludźmi. By 
dopiąć tego celu zaprosiliśmy do kościoła na występ w piątek 15 sierpnia 2008 
roku sławny Spirituál kvintet. Spodziewamy się, że wokalny koncert czeskiego 
legendarnego zespołu zapełni świątynię do ostatniego miejsca tak jak to bywało 
w dawnych czasach, kiedy był jedynym kościołem dla górali z całego regionu 
pod Śnieżką. Plastyk Stanislav Špelda przygotował z okazji jubileusza kościoła 
arkusz graficzny, którego biało-czarna kopia otwiera niniejszy tekst. Numerowa-
ny oryginał otrzymają wszyscy biorący udział w odnowie zabytku lub pomagają  
w jego ponownym ożywieniu. Na pewno będą wśród nich niektórzy z tych, co 
żyją w tych stronach najdłużej, a których co roku zapraszamy na Jarmark mar-
szowski. Z tymi, co odeszli po 1945 roku po raz pierwszy spotkaliśmy się oficjal-
nie już w sierpniu 1994 roku - w tym roku przyjadą do nas już po raz piętnasty. 

JARMARK MARSZOWSKI 2008 
Piątek 15. 8. 2008 – Święto Wniebowzięcia Panny Marii 
10:00 Msza z okazji Święta Wniebowzięcia Panny Marii w kościele głównym, 
14:30 Spotkanie z okazji 400 rocznicy dokończenia budowy kościoła cmentar-
nego pod wezwaniem Wniebowzięcia Panny Marii, 15:00 Karkonoskie Colle-
gium Musicum - koncert kameralnego chóru mieszanego pod batutą Víta Mišo-
nia, 16:00 Zwiedzanie renesansowego kościoła cmentarnego i plebanii, 17:00 
Spirituál kwintet - koncert legendarnego zespołu w kościele cmentarnym, 20:00 
Koncert organowy Martina Matyska z gościem - z okazji Święta Wniebowzięcia 
Panny Marii w kościele głównym w Marszowie Górnym.

Sobota 16. 8. 2008 Jarmark Marszowski na rynku
od 10:00 do godzin nocnych - stragany z produktami rzemieślników i z poczę-
stunkiem, atrakcje jarmarczne, 10:00 uroczyste zagajenie, przemówienie sta-
rosty, przywitanie gości, 10:15 mażoretki z miejscowości Rtyně v Podkrkonoší, 
10:30 Marszowska historia w wykonaniu mieszkańców Marszowa, 11:00 teatr 
Bez střechy - głównie dla dzieci, 13:30 Krakonoška - orkiestra dęta z Trutno-
va, 14:30 występ polskiego zespołu folklorystycznego Szarotki a Gościniec 
z Mysłakowic, 15:30 teatr Bez střechy i dla dorosłych, 16:30 kapela folkowa 
Casaband, 18:00 kapela trutnowska Vyxlajvand, 20:00 słynny zespół HUDBA 
PRAHA 22:00, kapela Znouzecnost, 23:30 do tańca gra Vyhoukaná sova. Na 
wszystkie imprezy jest wstęp wolny. Atrakcje jarmarczne dla dzieci będą w Mar-
szowie cały tydzień już od środy 13 sierpnia 2008.

www.hornimarsov.cz
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BILET POWROTNY ZA PIĘĆ KORON
Od maja bieżącego roku można z kabiną kolejki linowej samemu wjechać na 
szczyt Czarenj Góry. Bilet powrotny kosztuje tylko pięć koron, czyli 70 gro-
szy. Biletu nie kupuje się w kasie głównej dolnej stacji kolejki linowej Janské 
Lázně – Černá hora, ale bezpośrednio w halu na pierwszym piętrze, gdzie po 
prawej stronie stoi mały drewniany automat. Po wrzuceniu pięciokoronowej 
monety wasza kabinka automatycznie ruszy w kierunku szczytu Czarnej Góry. 
Nie wierzycie? Kolejka linowa przygotowała dla Państwa mały prezent z oka-
zji osiemdziesiątej rocznicy uruchomienia kolejki linowej na Czarną Górę.  
W ciągu dwóch lat pracownik kolejki i wyciągu Martin Maloch z Janskich Łaź-
ni zbudował model pierwotnej kolejki linowej w skali 1:45. Zamiast dziewięciu 
zbudował tylko trzy słupy i dlatego model mnieści się w pięciometrowym fu-
terale z przejrzystego materiału. W przeciwnym razie trasa by miała osiemna-
ście metrów. 

Pierwsza kolejka linowa w Czechosłowacji jeździła z rynku w Janskich 
Łaźniach pięćdziesią dwa lata do 1980 roku, kiedy ją zastąpiono kabinkowa 
kolejka na dzisiejszej trasie. Przewiozła ponad dziesięć milionów podróżnych 
i stała się symbolem uzdrowiska. Kolejkę linową budowało przez piętnaście 
miesięcy 150 osób. Martin Maloch nad swoją wersją spędził tysiąc godzin. 
Pierwotne słupy zastąpił pociętymi deseczkami pod drukowane złącza i po-
łączone cyną w jak nawierniej przypominające oryginały słupy. Główny silnik 
elektryczny miał pobór mocy 100 kilowattów – model jest napędzany przez 
silniczek dwunastowoltowy. Model nie tylko jest wierną kopią wahadłowej ko-
lejki linowej z dwoma kabinami, ale również najbliższego otoczenia obu stacji 
razem z pobliski mi budynkami. Wtajemniczonym przypomina w wiarygodny 
sposób realia lat siedemdziesiątych. Uważny obserwator rozpozna w wagonie 
nr 1 konduktora Jaroslava Hrncířa. Na dolnej stacji czeka na niego buchal-
ter Jan Vychroň z rozkładem jazdy podczas kiedy przy stacji górnej akurat 

młody remontowiec Stanislav Šedivý i konduktor Jan Cerman wychodzą na 
drugie śniadanie do kiosku Oťasa. Drugi z wymienionych nie może dużo pić, 
bowiem przy dolnej stacji ma zaparkowany motocykl, którym pojedzie do 
domu. W kiosku obaj rozmawiają z elektromonterami naprawiającymi prze-
wody, o czym świadczą odłożone narzędzia i słupy złożone przy zachowanej 
do dnia dzisiejszego stacji transformatorowej. Standa Šedivý stara się dobrze 
zapamiętać opowieści starszych kolegów, by je później zapisać w kronice 
kolejki linowej. Po długich schodach od stacji na rynek schodzi Antonin Stři-
havka kontrolujący wondę towarową wożącą do stacji materiał i zaopatrzenie 
dla kolejki linowej oraz dla budy na Czarnej Górze. Kotek pod jego nogami 
prawdopodobnie symbolizuje to, że długoletni naczelnik kolejki linowej koń-
cem lutego 1978 przejdzie na emeryturę. W pobliżu zaparkowany samochód 
Felicia, podobnie jak i pozostałe wozy są wykonane również w skali 1:45 i są 
własnością Václava Rezka. Dyrektor tutejszych hoteli wyjechał na górę już 
ranną jazdą służbową, by skontrolować pracę Sokolskiej budy i Horskiego 
hotelu. Szczupła blondynka opierajkąca się o jego samochód wygląda jak 
Helena Albrechtová. Czeka na powrót dyrektora, by spytać się o wolne miej-
sca w budach czarnogórskich, gdzie później będzie przez wiele lat pracować. 
Szosą w kierunku Hoffmannovej budy wspina się gazik przypominający gru-
dniowe wydarzenie sprzed dwóch lat, kiedy to auto przy górnej stacji zasypał 
snieg. Aby auto nie musiało czekać w śniegu do wiosny kolejarze podwiesili 
je pod kabinę nr 2 i bezpiecznie zwieźli pojazd na dół do Janskich Łaźni. Przy 
najbliższej konserwacji modelu przybędzie jeszcze na Czarnej górze ambo-
na z ówczesnym leśniczym Vladislavem Berką. Ze starej kolejki oprócz stacji 
dolnej przebudowanej na windę do uzdrowiskowego basenu, wieżowej stacji 
transformatorowej przekształconej w bazę anten i ósmego słupa przekształ-
conego w platformę widokową i jednej kabiny stojącej na ogródku Zdeňka 
Tlachača, pozostały już tylko wspomnienia. Wystawiony model pomoże je 
zachować, co potwierdza duże zainteresowanie jakie miniatura wzbudza.  
W godzinach szczytu przed „kasą“ tworzy się kolejka jak przy starej kolejce 
linowej w czasie Wielkanocy.

Łatwy start z Czarnej Góry 
Na szczyt Czarnej Góry jeździ w ciągu ostatnich osiemdziesięciu lat już trze-
cia kolejka linowa. Tak samo jak w 1928 roku współczesny Czarnogórski 
Ekspres zachował swoje krajowe pierwszeństwo. Od sierpnia 2006 roku ma 
nowa kolejka linowa jako jedyna w kraju kabiny ośmioosobowe. Z wygodnym 
wsiadaniem potrafi kolejka przewieźć w ciągu godziny tysiąc pięćset osób. 
Trasę o długości 2303 metrów z różnicą wysokości 566 metrów pokonuje  
w ciągu niecałych siedmiu i pół minuty. W zimie razem z wyciągiem krzeseł-
kowym i wyciągami narciarskimi tworzy Ski Areał Černá hora – Janské Lázně 
z dwunastu kilometrami tras zjazdowych z tą najdłuższą w całym kraju. Dzie-
więć kilometrów ma sztuczne zaśnieżanie. Również dlatego pięciogwiazd-
kowe centrum narciarskie należy do najlepszych nie tylko w Karkonoszach. 
W sezonie letnim trasy zjazdowe przekształcają się w normalne łąki górskie 
a kolejka linowa Czarnogórski Expres oferuje gościom inne możliwości. Obok 
głównego parkingu można sobie codziennie od 8:30 do 17:00 wypożyczyć 
rower górski z hełmem lub hulajnogę górską do zjazdu z Czarnej Góry. Do 
hulajnogi można kupić trzy bilety na kolejkę za cenę biletów dwóch. Transport 
rowerów, hulajnóg i wózków dziecięcych jest za darmo. Szczyt Czarnej Góry 
znakomicie się nadaje na miejsce startu jakiejkolwiek wycieczki czy spaceru. 
Pierwsza karkonoska rowerowa trasa edukacyjna wiedzie po łatwym terenie 
bez trudnych podjazdów po drogach leśnych Czarnej i Světlej Góry. Na trasie 
okrężnej o długości szesnastu kilometrów rozmieszczonych zostało dziewięć 
planszy informacyjnych. Przy stacji górnej ma również swój początek istnieją-
ca już od osiemdziesięciu lat ulubiona trasa przez Lučiny do Peca pod Śnież-
ką. Rozmieszczone są wzdłuż niej czterojęzyczne plansze informacyjne oraz 
ławeczki drogowskazy. Ciekawe „dygresje” prowadzą np. ku tzw. Szwedzkim 
Wałom z platformą startową paraglidingu, do wieży telewizyjnej, do Czarno-
górskiego Torfowiska lub do zameczku leśnego Aichelburg. Z sześciokilome-
trowym zejściem poradzą sobie również seniorzy i małe dzieci. Można jechać 
na rowerze albo w zimie na nartach. Po drodze zapoznać się można z historią 
znanych bud górskich i enklaw łąkowych, obejrzeć resztki zapory wodnej słu-
żącej do spławiania drzewa w XVI wieku, tajemnicze okopy, poznać okolicz-
ności związane z powstaniem tarasu widokowego. Jedno ze wspomnianych 
stanowisk znajduje się w miejscu byłej górnej stacji kolejki li nowej. 

Pod starą kolejką linową
Pierwsza wisząca kolejka linowa dla ludzi w Republice Czechosłowackiej 
jeździła z centrum uzdrowiska Janské Lázně właśnie na to miejsce. Tutejsza 
kolejka o długości 3174 m pokonująca różnicę wysokości 644 metrów nale-
żała do najdłuższych w Europie środkowej. W chwili jej likwidacji była najstar-
szą działającą jeszcze bez remontu kapitalnego kolejką linową na świecie. 
Do użytku oddana została 31 października 1928 roku. Projekt i wykonnaie 
zlecono fabryce maszyn Franciszka Wiesnera z Chrudimia (po upaństwowie-
niu przyjęła nazwę Transporta). Wykonawstwo zlecono filii brnieńskiej firmy 
„Wayss i Freyrag” z Frankfurtu nad Menem. Układ wahadłowy z dwoma kabi-
nami dla trzydziestu pasażerów mógł przewieźć w jednym kierunku 120 osób 
na godzinę. Dzisiejsza kolejka z 46 kabinami została oddana do użytku 11 
sierpnia 2006 roku ale na innej trasie. Stary drewniany budynek stacji górnej 
zburzono w 1987 roku, czyli parę lat po zamknięciu kolejki. Firma Fischer 
i Hollmann ze Svobody nad Upą wybudowała w 1934 roku dla długoletnie-
go pracownika kolejki Václava Číhy tuż obok stacji domek rodzinny. Po jego 
śmierci obiekt ten zyskały związki zawodowekolei państwowych z miasta Hra-
dec Králové. Po przebudowie natwano dom – na cześć jednego z przodowni-
ków – Rachtova bouda. Również w drugim domu nr 92 wybudowanym przez 
gminę Černá hora mieszkali pracownicy kolejki linowej. Jedynie pierwotny 
kiosk, w którym znany Ferry Fabri w latach 60-tych zeszłego wieku organi-
zował słynne libacje, został zastąpiony przez kiosk nowy znany pod szyldem 
„U staré lanovky”.

Czarnogórski autobus 
Do powrotu z Peca pod Śnieżką, z Wielkiej Upy, z temnego Dołu, z Marszo-
wa Górnego lub Dolnego do Janskich Łaźni można wykorzystać od 31 maja 
do 28 września Czarnogórski autobu (Černohorský bus). W obu kierunkach 
autobus zabiera turystów i rowerzystów niechcących skorzystać z kolejki lino-
wej na Czarną Górę. Z Peca z Dworca Autobusowego autobus ten odjeżdża 
zawsze o całej godzinie od 9:00 do 16:00 oprócz południa. Z Janskich Łaźni 
wraca wyjeżdżając spod kolejki linowej zawsze w połowie godziny – jedynie 
o 12:30 nie jeździ. Trasę tę można rozpocząć na którymkolwiek z ośmiu przy-
stanków autobusowych między Pecem i Janskimi Łaźniami. Wspólny bilet 
na kolejkę i na Czarnogórski Autobus kupić można w kasie kolejki lub u kie-
rowcy autobusu. Jako bonus otrzymają nabywcy wspólnych biletów talon na 
50% zniżkę na jedną jazdę na Pierwszym Karkonoskim Torze Bobslejowym  
w Relaxparku w Pecu pod Śnieżką, gdzie Czarnogórski autobus również ma 
przystanek. 

Kabinowa kolejka linowa Černohorský Express w Janskich Lázniach 
jest czynna codziennie od 9:00 do 18:00 godziny; gospodarzem jest spół-
ka MEGA PLUS, tel.: 00420 499 875 152, e-mail: megaplus@megaplus.
cz, www.cerna-hora.cz

DZIESIĘĆ LAT ROZGLĄDANIA SIĘ Z CZARNEJ GÓRY
Osiem z dziewięciu słupów nośnych starej kolejki linowej w 1983 roku po-
ciąto i odwieziono na złom. Tylko jeden z numerem osiem pozostawiono na 
miejscu. Naczelnik kolejki linowej inżynier Václav Komanec dobrze wiedział, 
że z jego czubka roztacza się wspaniały widok nie tylko na większą część 
Karkonoszy. Jako aktywny turysta przeforsował pomysł pozostawienia słu-
pa i wybudowania platformy widokowej oraz jego bezpłatnego przekazania 
z majątku koleji do majątku oddziału turystycznego SK Janské Lázně. Później 
aż do roku 1990 nic nie działo. Dopiero w nowych warunkach społecznych 
mogła się rozwinąć indywidualna inicjatywa dwóch miejscowych rodzin, które 
pod szyldem Stowarzyszenia Panorama wykupiły słup od klubu sportowego. 
Ale bez posiadania gruntu nie można było przystąpić do realizacji projektu. 
Dopiero wizyta górali z Czarnej Góry u ówczesnego ministra transportu i za-
palonego turysty Jana Stráskiego w 1992 roku pomogła znaleóź rozwiąza-
nie. I tak przekazanie gruntu, prace projektowe i sama realizacja platformy 
widokowej trwała następnych sześć lat. Po skomplikowanych obliczeniach 
zaprojektował inż. Černý kręte schody w osi słupa (106 stopni). Platforma 
z daszkiem została umieszczona na czubku słupa na wysokości 21 metrów. 
Otwarta konstrukcja zapewnia, że silny wiatr wywiewa gromadzący się śnieg 

lub lód, dzięki czemu platforma może być czynna również w zimie. Otwarcie 
najwyższej wieży widokowej w Karkonoszach (wysokość całkowita 25,7m) 
miało miejsce 1 stycznia 1998 roku. Finansowo wsparł projekt operator te-
lefonów ko mórkowych Eurotel – projekt poparł ówczesny dyrektor inż. Ma-
šek. Dzisiaj jest tu również stanowisko kamery panoramicznej pokazującej 
codziennie rano na drugim programie TV czeskiej na żywo warunki narciar-
skie, rowerowe i turystyczne na Czarnej Górze. Na platformie umieszczone 
są również bezpłatne lornetki. W zorientowaniu się w tym, co się widzi, poma-
ga turystom okrągły panoramiczny relief, którego autorem jest Oskar Teimer. 
Na najwyższym punkcie wieży widokowej zawieszona jest chorągiew czeska. 
Wiatry tutejsze nierzadko przekraczają szybkość stu kilometrów na godzinę. 
W takich dniach platforma jest zamknięta. Kiedy pogoda dopisze widoczność 
sięga stu kilometrów. Najpiękniejsze widoki roztaczają się podczas jesien-
nej i zimowej inwersji, kiedy z morza chmur wystają tylko najwyższe szczyty 
czeskich północnych gór z Pradziedem na horyzoncie wschodnim. Różne 
grupy turystyczne już sobie załatwiły otwarcie platformy przy wschodzie lub 
zachodzie słońca. Na wysokości 1289 m n.p.m. odbyło się już pięć ślubów. 
Poza oryginalnym biletem wstępu w kasie można kupić pocztówki ze znacz-
kami, pamiątki i odznaki na laski. Z okazji dziesiątej rocznicy wieży widokowej 
Panorama wydało stowarzyszenie pocztówki pamiątkowe z pieczątką. Poza 
tradycyjnym odznakiem turystycznym Černá hora nr 18 można nabyć i ten 
jubileuszowy. 

Wieża widokowa Panorama na Czarnej Górze nad uzdrowiskiem Janské 
Lázně jest czynna od poniedziałku do piątka przy sprzyjającej pogodzie 
od 14:00 do 16:00 godziny. W soboty i niedziele już od 10:00 godziny. 
Gospodarzem jest Stowarzyszenie Panorama, tel.: 00420 732 323 324, 
777 336 492, bliższe informacje pod adresem: www.cerna-hora.cz.
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PEC POD ŚNIEŻKĄ

POŻEGNANIE SCHRONISKA SOKOLSKÁ BOUDA
Właściciel majątku Marszow Jaromír Czernin-Morzin sprzedał kawałek 
lasu na Černej horze budowniczym kolejki linowej. Część gruntu przy-
legającą do enklawy łąkowej Volské boudy odkupiła od nich w sierp-
niu 1929 roku Czeska Żupa Sokolska. Na leśnym gruncie członkowie 
Sokoła wybudowali największy drewniany obiekt w Karkonoszach 
o czterech kondygnacjach nad kamienną sutereną. W swoim czasie 
nowoczesny dom z mansardowo uporządkowanymi poszczególnymi 
piętrami nawiązywał zastosowanymi technikami ciesielskimi i stolarski-
mi do miejscowych tradycji. Z unikatowego tarasu na poziomie kalenicy 
w tylnej części domu górskiego otwierał się wspaniały panoramiczny 
widok na główny masyw Karkonoszy – podobnie jak z dzisiejszej wieży 
widokowej Panorama. W surowych warunkach na wysokości 1300 m 
n.p.m. drewniane ściany pokryto już w 1933 roku płyty modnego wów-
czas eternitu. Natomiast wewnętrzne drewniane ściany nośne przykry-
ły tynki. Obustronne zamknięcie drewna stało się później przyczyną 
destrukcji opuszczonego obiektu. Osiemdziesięciolecia swego istnie-
nia przypadającego na przyszły rok prawdopodobnie się Sokolská bo-
uda nie doczeka. Stan obiektu odzwierciedla majątkowe karkołomne 
zwroty. W Sokolskiej boudzie z dwustu miejscami w siedemdziesięciu 
pokojach i pięciu salach noclegowych gospodarzył przede wszystkim 
dla potrzeb „żywiołu czeskiego” w wówczas niemieckim środowisku 
hotelarz Jan Černý, który przyszedł w te strony z podobnej boudy Šer-
lich w Górach Orlickich. Szybko się zorientował jak w związku z uru-
chomieniem kolejki linowej wzrasta zainteresowanie o szczyt Czarnej 
Góry i na przeciwnej stronie łąki w 1935 roku wykończył swój własny 
dzisiejszy Horský hotel. Na Sokolską boudę przyszedł dobrzeznaqny 
wśród turystów czeskich Jan Herčík z Voseckiej boudy. Po zabraniu 
Sudetów przez Trzecią Rzeszę w paćdzierniku 1938 roku organizacja 
Sokoła straciła swoje schronisko po raz pierwszy. W ciągu wojny wy-
korzystywała ją młodzież niemiecka a od 1944 roku cały wierzchołek 
Czarnej Góry wraz z wszystkimi obiektami był najściślej strzeżonym 
terenem treningowym grup dywersyjnych SS i walczącej z Armią Czer-
woną armią generała Własowa. W maju 1945 roku przejęli członkowie 
Sokoła znacznie zniszczone schronisko. Wrócił również gospodarz 
Herčík. Po puczu komunistycznym puczu w lutym 1948 roku schro-
nisko zostało organizacji Sokoła skonfiskowane. Podobnie tak jako  
w upaństwowionym Horským hotelu również w Sokolskiej boudzie go-
spodarzyło przedsiębiorstwo państwowe Restauracje i jadalnie a póź-
niej Karkonoskie interhotele. Do rąk założycieli obiekt wrócił w 1990 
roku w bardzo złym stanie a po latach wynjamowania zmieniła się  
w ruinę. Organizacja Sokolska objekt straciła po raz trzeci – tym razem 
dobrowolnie. Zniszczonym objektem interesowały się różne firmy han-
dlu z nieruchomościami. Chciały przebudować zniszczone schronisko 
w blok mieszkań typu apartmanowego po czym je sprzedać. Ucie-

szył nas fakt, że zniszczoną Sokolską boudę zakupiła spółka IHM Group, która  
w miejscu ruiny schroniska wybuduje w pobliżu górnej stacji kolejki linowej nowy 
hotel oferujący w połączeniu z hotelem Omnia uruchomionym przez tę spółkę 
przy dolnej stacji kolejki linowej - usługi najwyższej jakości. Architekci Aleš Lapka 
i Petr Kolář z całą pewnością nową Sokolską boudę zaprojektują jako atrakcyjny 
hotel górski o nowoczesnej architekturze, podobnie jak ich poprzednicy przed 
osiemdziesięcioma laty. 

ARCHITEKTURA HOTELU OMNIA
Udanym obiektem reprezentującym architekturę współczesną, który to fakt gość 
sobie uświadomi dopiero we wnętrzach, jest bez wątpienia hotel Omnia. Jego 
dyrekzor Jiří Kovařík przyznał się nam, że podczas pierwszej wizyty czuł się 
nieswojo, ale dzisiaj obiekt w uzdrowisku Janské Lázně uwielbia. Po przeszło 
półrocznych doświadczeniach z pracy na ostro dodatkowo ocenia wysoko funk-
cyjność wszystkich dekoratywnych elementów hotelu, w którym goście znajdują 
poza noclegiem w trzydziestu trzech pokojach również restaurację, kawiarnię, 
bar, taras, basen, wellnes, halę sportową oraz zaplecze kongresowe i programów 
teambuildingowych. Z zewnątrz hotel zdaje się być budynkiem nie rzucającym się 
w oczy. Jego wyposażenie i wystrój wnętrz zaprojektował atelier architektoniczne 
ADR. Wykończenie wszystkiego do najdrobniejszego szczegółu jest widoczne 
zarówno w pomieszczeniach publicznych jak i w prywatnych, w pokojach dwu-
osobowych, dwupoziomowych oraz dwóch luksusowych apartamentach. Każ-
da przestrzeń ma swoją własną koncepcję i oryginalne wyposażenie. Architekci 
w maksymalnej mierze wykorzystali światło dzienne. Ciekawe jest na przykład 
zaszklenie łazienek. Do współpracy zaprosili znakomite studio wzornicze Stu-
dio Najbrt. Zuzana Lednická zaprojektowała podstawowe logo, formę graficzną 
karty zgłoszenia, futerału na hotelową kartę czipową, tabliczeki na drzwi, syste-
mu informacyjny, koperty hotelowe z ulotkami informacyjnymi dla gości jak rów-
nież strony internetowe hotelu. Gość restauracji nie może nie zauważyć formy 
jadłospisu czy serwetek w kształcie pakowanego cukru jak również hotelowych 
zapałek z czarnymi patyczkami i pomarańczowymi główkami nawiązującymi do 
podstawowej koncepcji kolorystycznej całego hotelu. Hotel stoi o parę kroków 
od kolejki linowej nma Czarną Górę. Równie łatwo jest dostępna okoliczna przy-
roda górska. Dlatego też w produktach dekoracyjnych występują motywy przy-
rodnicze tak jak je zaobserwował fotografik Václav Jirásek. Druki mają strukturę 
słoji w drzewie. O czystej przyrodzie przypominają również pocztówki i katalogi 
hotelowe. Również ubrania służbowe zostały zaprojektowane przez studio E-Da-
niela projektantki mody Danieli Flejšarovej. Dla czterogwiazdkowego hotelu jest 
rzeczą całkowicie naturalną doskonała kuchnia, którą kieruje starszy kucharz 
Martin Haken z praktyką kucharza głównego w restauracjach praskich (Rybí trh, 
Bellevue, Flambeé), szwajcarskich i niemieckich. 

Omnia Hotel **** w uzdrowisku Janské Lázně, Černohorská 327, Kod Poczt.: 
542 25, właściciel: spółka akcyjna RODOP, tel. hotel: 00420 499 859 780, 
fax: 499 859 781, e-mail: hotel@omnia-hotel.com, www.hotel- omnia.com.

ZABYTKI KULTURY
Na pierwszych dwóch stronach zamieściliśmy artykuł 
o siedmiu cudach Karkonoszy. Z równą temu odrobiną 
przesady oprowadzimy Państwa po górskim mieście Pec 
pod Śnieżką demonstrując lokalną „listę zabytków UNE-
SCO”. Najciekawsze obiekty wzdłuż rzeki Upy wprawdzie 
się nigdy na listę zabytków światowego dziedzictwa kultu-
ralnego nie dostaną, ale ich zapis na listę zabytków obję-
tych ochroną w Czechach świadczy o ich wyjątkowości. 
W chwili obecnej na liście jest zapisanych 12 zabytków  

w Wielkiej Upie a 16 w samym Pecu. W przypadku kolejnych 33 obiektów zostały 
podane wnioski o wciągnięcie na listę. Jednakże cały proces może się ciągnąć w 
poszczególnych przypadkach nawet dwadzieścia lat. Zespół skupiony wokół We-
sołej Wyprawy przygotował w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych więk-
szość wspomnianych projektów na podstawie wcześniejszych szczegółowych ba-
dań historycznych i budowlanych Karkonoszy wschodnich. Dlatego teraz zaprosimy 
Państwa do niektórych z ciekawych zabytków. 

W pierwszym wniosku podanym latem 1987 roku wnioskowaliśmy objęcie ochro-
ną domy reprezentujące wszystkie typy rozwojowe architektury ludowej w dorzeczu 
Górnej Upy. By obejrzeć niektóre z nich wybierzemy się nad Wielką Upę na Červený 
vrch. W połowie drogi między budą Jana i gościńcem górskim Borůvka znajduje 
się miejsce z ławeczką i pięknym widokiem doliny Upy ograniczonej Śnieżką, Liščí, 
Luční i Studničną horą. Dzięki trosce właścicieli zachowana tu została cała skala 
górskich domów ludowych. Tuż pod ławeczką stoi pośrodku pięknej kwiecistej łąki 
z zawsze starannie zadbanym otoczeniem brązowo-żółta chałupa nr 22 z półpię-
trem mieszkalnym, z wyraźną przednią mansardą i wielką mansardą do wnoszenia 
siana. Na starej działce budowlanej kazał ją sobie wybudować w 1941 roku przez 
miejscowych cieśli szlifierz szkła w hucie szkła w Temnym Dole Alois Scholz. Jego 
dom zrębowy został najmłodszym oryginalnym obiektem w Pecu. Chałupa sąsied-
nia nr 23 pod wieżą telewizyjną była wręcz przeciwnie aż do tegorocznej wiosny 
najstarszym zabytkiem architektury ludowej w górskim mieście. Konstrukcja dachu 
z płatwą kalenicową powstała jeszcze przed 1700 rokiem. Kiedy cieślowie przed 
osiemdziesięcioma laty w chałupie gospodarza Emanuela Bergera wymieniali część 
belek w ścianie chałupy źle podparli dach a ten się nakłonił. Dach zostawili nachy-
lony. Dachu z typowymi drzwiami we szczycie nie próbował ani wyprostować przed-
ostatni właściciel, kiedy w 1992 roku parter wymurował prefabrykatami. Konserwa-
torzy zyskali wówczas stare belki, ale właściciel nie skorzystał z oferty. Ani obecny 
właściciel nie umiał sobie z najstarszym domem w Pecu poradzić i w maju zabytko-
wą konstrukcję dachu zburzył. Jak uda się próba wybudowania nowej konstrukcji 
z wykorzystaniem kilku oryginalnych krokwi, bant i belek stropowych dopiero zoba-
czymy. Jednocześnie poznamy czy spotkał się dobry inwestor z cennym zabytkiem. 
Udało się to w przypadku pozostałych obiektów objętych ochroną lub do objęcia 
ochroną nominowanych na Červenym vrchu od numeru 17 do 24. Malowniczość 
osady będącej częścią Přednígo Výsluni podkreśla mała kapliczka z 1885 roku, 
z kamiennym tarasem, wałami kamiennymi i chodniczkami lemowanymi kolorowymi 
jesienią jaworami i jarzębinami. Na jedno z najładniejszych miejsc miasta górskiego 
można się dostać szlakiem żółtym tzw. Kubatową cestą z Křižovatky lub ścieżką 
lemowaną aleją stuletnich drzew od Starego Młyna lub wprost z centrum Wielkiej 
Upy drogą biegnącą po warstwicy skręcającą za budą Na cestě. 

Wśród najwcześniej zapisanymi zabytkami są również trzy ciekawe domy na prze-
ciwległej, dawniej Zimowej stronie Wielkiej Upy. Podczas spacerowania w dolinie 
Vavřincův důl widzimy z prawej strony za potokiem o tej samej nazwie trzecią cha-
łupę od dołu nr 262. Już sama orientacja kalenicy zgodnie ze zboczem zdradza 
przybyszowi, że chodzi o bardzo starą konstrukcję dachu – pierwotnie z centralnym 
stolcem. W górnym szczycie zachowały się wrota dwuskrzydłowe służące do ukła-
dania siana na strychu – kolejny element najstarszych domów karkonoskich. Zaled-
wie o kilometr wyżej wiedzie żółty szlak przez osadę nazywaną kiedyś Totenboden, 
czyli martwy grunt. Wysokie i szerokie kamienne wały agrarne są najlepszym wytłu-
maczeniem nietypowej nazwy i przypominają zarazem o pracy pełnej znoju założy-
cieli osady, która wgryza się stumetrową pręgą w dziewiczy las. Nazwa miejsca była 
długo tłumaczona na język czeski jako Budy Martwych, dzisiaj jednakże używana 
jest nazwa bardziej trafna HlušinyPłonne Skały. W lewym górnym kącie osady z tek-
stu w czterech wersjach językowych na planszy informacyjnej Trasy spacerowej 
Aichelburg można znaleźć więcej informacji o objętych ochroną chałupach nr m258 
i 259. Tę z lewej strony z wielkimi mansardowymi wrotami do wnoszenia siana wy-
budował w 1905 roku drwal i rolnik Anton Hampel. Chałupa należy do dzisiaj do 
jego potomków. Jest typowym przykładem domu gospodarskiego z izbą mieszkal-
ną, kuchnią, oborą, drwalnią wysuniętą poza obrysy rzutu poziomego głównego 
obiektu i wielkim strychem w którym przechowywało się siano wnoszone od tyłu 
przez mansardowe wrota przykryte dachem siodłowym. Inną strukturę mają dwa za-
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bytki w środku Wielkiej Upy. Stoją przy Starej silnicy, która 
prowadziła do Peca po drugiej stronie rzeki Upy. Chału-
py nr 204 i 214 są pod względem typu takie same i mają 
podobne początki. Główne prace przy budowaniu chałup 
zrębowych z wysokim półpiętrem mieszkalnym wykonali 
wprawdzie cieślowie, ale listwy ozdobne, okładziny i wy-
rzynane łaty wykonali stolarze, którzy sobie domy drew-
niane zbudowali. W domu zielonym nr 214 miał po jego 
wykończeniu w 1911 roku warsztat stolarski Adolf Tippelt, 
chałupę nr 204 zwaną obecnie Lovecka chata zbudowali 

i ozdobili prawdopodobnie w 1905 roku Albert i Adalbert Steinerowie. Ten najmłod-
szy typ domu ludowego już nie miewał obory a mieszkalne poddasze służyło do 
przenocowania pierwszych letnich gości Wielkiej Upy. Oba domy drewniane objęte 
ochroną należą do najbardziej ozdobnych w Wielkiej Upie. Są dowodem znakomite-
go poziomu rzemiosła przed stu laty. I z tego powodu ich fotografie pojawiają się na 
pocztówkach i w publikacjach. 

Drugi etap wyboru zabytków zrealizowali w 1990 roku pracownicy Państwowej 
Pracowni Konserwatorskiej.Większy nacisk niż na wartości architektoniczne po-
szczególnych domów kładli na miejsce, w którym stoją. Wówczas do objęcia ochro-
ną wytypowali prawie wszystkie oryginalne chałupy w Obřím, Modrym i Zelenym 
dole włącznie z Severką a także kiedyś letnie budy na Richterovkach. Muszę przy-
znać, że mnie wybór niektórych nieszczęśliwie przebudowanych domów wówczas 
zaskoczył, ale dzisiaj wiem, że to była słuszna decyzja. Ochrona inspirowała re-
habilitację wielu z nich. Niektórzy właściciele i z finansowym wsparciem ze strony 
państwa przywrócili swym domom pierwotny kształt. Dobrze wiemy, że najlepszym 
opiekunem zabytku jest światły właściciel. Takimi są bez wątpienia Jana i Hynek 
Spurnowie w osadzie Modry dół. Górska buda Na výsluní nr 102 ma znowu dach 
gontowy, drewniane rynny, wewnątrz podłogi z szerokich desek, zrestaurowane 
ściany zrębowe, drzwi i przedsionek, okna i dziesiątki innych szczegółów, które 
z chałupy czynią przyjemne miejsce dla rodziny górali i ich gości. Naprawione ka-
mienne murki, utrzymywana łąka z owieczkami i odnowiony drewniany wodociąg 
dodają jeszcze zabytkowi na uroku. Jednocześnie buda Na výsluní demonstruje 
właściwy sposób kształtowania dobrych stosunków między właścicielem zabytku, 
konserwatorami i gośćmi Karkonoszy. Wyniki przynoszą radość i korzyści wszyst-
kim.

Trzecia i prawdopodobnie na dłużej ostatnia propozycja uznania większej ilo-
ści zabytków została przez nas przygotowana w nowych warunkach społecznych  
w 1992 roku podczas przygotowywania dokumentacji dla planu zagospodarowania 
przestrzennego. Najciekawszym domem wciągniętym na naszą listę jest Hospoda 
Na Peci, którą zbudował z belek z Zelenego dołu w 1793 roku pański gajowy, sołtys 
i karczmarz w jednej osobie David Hofer. Starsza karczma z funkcją siedziby sołtysa 
stał na głównym skrzyżowaniu w Pecu co najmniej do 1644 roku, kiedy tu regularnie 
miał miejsce dzień sądowy, w który Apperichter, czyli upski sołtys Georg Sagasser 
sprawował urząd. Plan zabudowy z 1946 roku przewidywał przekształcenie skrzy-
żowania w wielki plac i zburzenie sąsiedniego Peckiego Młyna i Hospody Na Peci. 
Po usunięciu młyna w 1947 roku przeciwko zburzeniu jednej z najstarszych zabytko-
wych karczem w Karkonoszach protestowali mieszkańcy gminy. Po raz drugi miała 
krczma zniknąć na podstawie zatwierdzonego planu na końcu lat osiemdziesiątych. 
Po zamknięciu restauracji w 1988 roku drewniany dom jeszcze przed planowanym 
zburzeniem służył robotnikom budowlanym. Zaraz po listopadzie 1989 roku oby-
watele podobnie jak w 1947 roku nie dopuścili do zburzenia zabytku. Od Sylwestra 
1992 roku jest restauracja Hospoda Na Peci znowu czynna. Jest swego rodzaju 
symbolem tego jak trudno niekiedy jest uratować nasze dziedzictwo kulturowe. 

Oprócz kolejnych poszczególnych obiektów wytypowanych przez nas do zapisa-
nia na listę zabytków kultury uzgodniliśmy z konserwatorami wytypowanie określo-
nych stref architektury ludowej objętej ochroną. I tak w Pecu pod Śnieżką do takiej 
strefy należy wspomniana grupa chałup na Červenym vrchu i enklawa łąkowa Wiel-
kie Tippeltowe budy pod szczytem Světlej hory. Ilość typów domu górskiego tutaj 
nie jest tal duża jak na leżącym na przeciwko Červenym vrchu, ale z powodu odle-
głości, trudnej dostępności, braku elektryfikacji, ale głównie dzięki światłym wła-
ścicielom wszystkich siedmiu domów enklawa zachowała swój pierwotny charakter. 
Z uwagi na północną ekspozycję i wysokość nad poziomem morza były Tippeltowe 
budy osadą biedną z prostymi domami. Plastyk z redakcji Wesołej Wyprawy Zde-
něk Petira, który przygotował ilustracje również do tego artykułu jeździuł do jednej 
z chałup Tippeltowych bud zaraz po 1945 roku, czyli zaraz po przymusowym odej-
ściu pierwotnych gospodarzy. Wspomina jak odkrył świat jakby z bajki o Śpiącej 
królewnie. Jednakże do tych w pośpiechu opuszczonych chałup prawdziwe życie 
z izbami pełnymi dzieci, krowami w oborze, kosiarzami na łąkach, drwalami w lesie 
i staruszkami okopującymi pólka ziemniaków i dwuletniego żyta już nigdy nie wróci-
ło. Koło Wielkich Tippeltowych bud biegnie trasa spacerowa Aichelburg a w zimie 

utrzymywana trasa narciarska do biegania z Valšovek do Krausowych bud a latem 
Pierwsza Karkonoska Rowerowa Trasa Edukacyjna. Z technicznych zabytków zapi-
saliśmy do Państwowego Spisu stację pomp wodnych zaopatrującą w wodę Cze-
ską budę na Śnieżce. Właściciel majątku Marszow Rudolf Czernin-Morzin kazaą 
ją wybudować latem 1912 roku na górnym toku Rudnego potoka w Obřím dole. 
Chytre urządzenie potrafiło z wykorzystaniem dwóch trzecich złapanej wody do na-
pędu koła Peltona wytłoczyć jeszcze resztę wody do zbiornika w Czeskiej budzie 
na szczycie Śnieżki. Przy pracy na pełnych obrotach docierało na górę trzydzieści 
litrów wody na minutę. Przy porządkowaniu terenu przy wejściu na taras widoko-
wy i wejścia do nowej Posztowny Czeskiej wykopał Pavel Darjanin w październiku 
2005 roku tabliczkę mosiężną informującą, iż wodociąg i urządzenia zaprojektowa-
ła, dostarczyła i zmontowała Pierwsza Północnoczeska Spółka Budow Wodnych 
w Usti. O systemie ujęć, rurociągów, pomp, odpowietrzaczy i rezerwowym silniku 
naftowym dowiedzą się Państwo wewnątrz stacji pomp wciśniętej w strome zbocze 
przy drodze w Obřím dole. Na planszy informacyjnej zamieściliśmy również zdjęcia 
dokumentujące jej budowę, wyjaśnienie zasady działania Koła Peltona oraz wytłu-
maczyliśmy dlaczego stację pomp nazywa się Trkač. Już przed wielu laty dostar-
czył tu helikopter nowe, o średnicy około jednego metra, koło zębate. Przynajmniej 
możliwość uruchomienia pokazowego tego urządzenia, które znieruchomiało z po-
wodu niedbałości obsługi w zimie 1956 – 1957 roku jest na razie w gwiazdach. 
Podczas zwiedzania szczytu Śnieżki proszę zwrócić uwagę na wystającą z bocznej 
ściany tarasu widokowego czterdziestomilimetrową zardzewiałą rurę z kołnierzem. 
To jest resztka wodociągu z Obrzego dołu. Jako drobną pamiątkę wmurowaliśmy 
ją do kamiennej ściany. Zabytkiem kultury technicznej jest również resztka zapory 
(klausy) na Lučnym potokiem między Zahrádkami a Wysokim Svahem. Nie działa 
już około trzystu lat a niewtajemniczony wędrowiec łatwo ją może minąć. Również 
dlatego o cennym zabytku z czasów zasiedlania Karkonoszy wschodnich w XVI wie-
ku dowiedzą się Państwo z planszy informacyjnej trasy spacerowej Vlčí jáma, która 
tędy prowadzi. Z zapory zachowała się tylko jej dolna część ztemna w kształcie 
potężnego wału. Drewniana część górna ze skomplikowanym układem spustowym 
służącym do wypuszczania wody już dawno zanikła. Tamę wybudowali specjaliści 
z Alp jeszcze przed powstaniem okolicznych enklaw łąkowych. Zatrzymana wów-
czas woda spławiała w dolinę przygotowane w korycie kloce drewna o długości 
jednego sążnia. Po przekształceniu karczowiska w łąki nie było tu drewna do 
spławiania wobec czego zabytek techniki na Lucznym potoku przestano używać. 
Płaskie dno byłego zbiornika wykorzystywało małe boisko a obecnie dolna stacja 
wyciągu narciarskiego Eso. Miasto Pec pod Śnieżką przygotowuje nadgraniczny 
projekt z miastami Karpacz i Kowary, którego częścią będzie również oznaczenie 
najważniejszych zabytków kultury. Zainteresowanie ze strony gości naszym kulturo-
wym dziedzictwem przyczyni się do jego zachowania. 

Grób żołnierzy Armii Czerwonej
Ostatni starosta niemiecki w Pecu Ferdinand Rössler z Jelenich łąk w Zelenym 
dole był po aresztowaniu w maju 1945 roku oskarżony przed sądem ludowym  
w Trutnowie o zastrzelenie trzech rosyjskich jeńców. Jeniecki obóz pracy znajdo-
wał sią w pobliżu budy Lesovna w Růžovym dole a więzieni żołnierze pracowali 
głównie przy wyrębie lasu. Krótko przed końcem wojny musiał starosta odwieźć 
ku hałdom w Obřím dole trzech więźniów, którzy tam mieli być za nie ustalone 
przewinienie straceni. Ich groby oznaczały prawosławne krzyże drewniane. Po 
wojnie starosta Rössler bronił się przed sądem twierdząc, że więźniów puścił 
a ich ucieczkę zamaskował fałszywymi grobami. Bez wyroku został w więzieniu. 
Dopiero w czerwcu 1948 roku pracownicy lokalnej rady narodowej zdecydowali 
się na otwarcie grobów w obecności policjanta Brandejsa. Mieli przygotowane 
trzy trumny i wykopany wspólny grób na cmentarzu w Wielkiej Upie. Otwarte gro-
by były rzeczywiście puste. Kronikarz Josef Šourek o tym napisał tylko zwięzłą 
notatkę: „Pomimo tego przygotowane trumny pogrzebali na cmentarzu w Wiel-
kiej Upie”. Ferdinand Rössler wyjechał do rodziny w Niemczech a na grobie czer-
wonoarmistów latami składano kwiaty a pionierzy trzymali warty honorowe. Po 
dokończeniu pierwszego budowlano historycznego rekonesansu architektury 

ludowej i małych elementów krajobrazowotwórczych 
udałem się do Trutnova w 1986 roku na ówczesną po-
wiatową radę narodową, by sprawdzić, które ze zdoku-
mentowanych chałup, pierwotnych pensjonatów, bud 
górskich, kapliczek, pomników i zabytków techniki znaj-
dują się na państwowej liście zabytków kultury objętych 
ochroną. Lista w przypadku Peca pod Śnieżką obejmo-
wał tylko dwie pozycje. Dawno przebudowaną chałupę 
Rustonka i fikcyjny grób czerwonoarmistów.

www.pecpodsniezkou.cz
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ŠPINDLERŮV MLÝN

Pierwotna buda przy Śnieżnych Kotłach, 1890 r.

Pomnik cesarza niemieckiego Wilhelma I, 1914 r. Śnieżne Kotły , 1920 r.

Kamienny chodník na Wielki Szyszak, 2007 r.

MIEJSCA NAJWYŻEJ POŁOŻONE
Miasto górskie Szpindlerowy Młyn sięga na stronie wschodniej aż do 
drugiego najwyższego miejsca Karkonoszy aż do szczytu Luční hora 
(1555 m n.p.m.). Sylwetkę potężnego masywu rozrytego dolinami Hra-
zenym i Loveckim dołem wysoko nad osadą Svatý Petr znamy jako do-
minujący motyw miasta i nie ma dziwu, że występuje na większości kar-
konoskich i miejskich prospektów. Szczyt Luční hory nie jest dostępny, 
ale w pobliżu wiedzie główna droga wejściowa ze Szpindlerowego 
Młynu na Śnieżkę biegnąca po zboczach Kozich Grzbietów lub drugi 
wariant wejścia doliną Białej Łaby. Pod względem turystycznym jest 
również bardzo ciekawe drugie wysoko położone miejsce Szpindlero-
wego Młynu w okolicy Śnieżnych Kotłów. Ale w takim razie musimy się 

udać w przeciwnym kierunku. Nasza ulubiona trasa okrężna zaczyna 
się na ostatnim przystanku autobusu na Przełęczy Karkonoskiej w po-
bliżu Szpindlerowej budy. Po głównym grzbiecie idziemy czerwonym 
szlakiem koło obecnie zamkniętej budy Petrova bouda i posuwamy się 
pod górę mijając najpierw mniejsze Śląskie Kamienie a następnie więk-
sze Czeskie Kamienie. Kawałek przed przełęczą nad budą Martinova 
bouda stoi po lewej stronie drogi chyba najlepiej wymyślony pomnik 
zmarłego turisty w Karkonoszach. Tekst czeski i angielski przypomina 
śmierć w zamieci śnieżnej Richarda Kolmana, dyrektora Czechosło-
wackiej Agencji Prasowej w Pradze, w dniu 15 stycznia 1929 roku. 
Smukły granitowy obelisk owalnego profilu z wypolerowanym końcem 
na napis przypomina elegancję pierwszej republiki. Szkoda, że jest 
obecnie do połowy zakryty naskładanymi kamieniami. 

Wielki Szyszak
Jedynym szczytem o wysokości przekraczającej 1500 m n.p.m. w Kar-
konoszach zachodnich jest obły szczyt Wielkiego Szyszaka o wyso-
kości 1509 m. Nie jest tak znany jak sąsiednie Śnieżne Kotły, ale na 
jego najwyższy punkt już parę dziesięcioleci turyści nie mają dostępu. 
Trasa zimowa wytyczona tyczkami z przełęczy nad Martinovką biegnie 
wolnym terenem po południowej stronie góry. Nasza letnia trasa bie-
gnie po północnej stronie, czyli po stronie polskiej. Jest poskładana 
z wielkich bloków granitowych porośniętych zielono-żółtymi porostami, 
których kolory ożywają po ich zalaniu deszczem lub zmoczeniu przez 
mgłę. Unikatowy chodník przecina rozległe gołoborze z największymi 
nagromadzonymi głazami granitowymi w Karkonoszach. Kamieniarze 
wyrównali aż dwumetrowe bloki skalne w wąski chodník wyszlifowany 
w trakcie stu lat swego istnienia przez buty tysięcy wędrowców. W jed-
nym z bloków skalnych jest wyciosana data 1900 oraz inicjały J. B. Ale 
chodník jest starszy – niemieckie Towarzystwo Karkonoskie zorganizo-
wało jego budowę jeszcze przed 1888 rokiem. Sensu napisu szukaj-
my raczej w chęci wyrażenia radości z przełomu stuleci niż w podpisie 
twórcy jakiegoś dzieła. Po osiągnięciu Wysokiej Plani chodník biegnie 
dalej nad krawędź Śnieżnych Kotłów. Dawny chodník boczny, który 
wiódł na szczyt Wielkiego Szyszaka już dawno zarósł trawą. W zasię-
gu wzroku szczyt rumowiska przecina opuszczony chodník kamienny  
a w najwyższym punkcie sterczy dobrze widoczny kikut czterobocznej 
mogiły. Kiedy w marcu 1888 roku zmarł organizator zjednoczenia Nie-
miec cesarz Wilhelm I, zorganizowało Towarzystwo Sportowe z Jeleniej 
Góry największy pomnik kamienny na grzbietach Karkonoszy. Pośrod-
ku czterometrowej piramidy odslonili 1 czerwca 1888 roku napis na tra-
dycyjnym krzyżu maltańskiego typu: „Wdzięczni turnerzy założycielowi 
rzeszy niemieckiej Wilhelmowi I.“ Jeszcze jeden metr wysokości doda-
wały pomnikowi potężne ważące pięćset kilogramów W. O trzydzieści 
lat później, być może w rezultacie doświadczeń z pierwszej wojny świa-
towej, zniknęła brązowa płaskorzeźba głowy pierwszego cesarza nie-
mieckiego, krzyż z napisem a wkrótce potem i żelazne W. Na bardzo 
zniszczonej mogile niespodziewanie dobrze się zachowała na północ 
wskazująca rama dla krzyża i płaskorzeźba. A górne W zastąpił przybe-
tonowany czerwono-biały słupek graniczny.

Śnieżne Kotły
Drugim obiektem po Śnieżce przyciągającym największą uwagę są 
skalne cyrki lodowe Duży i Mały Śnieżny Kocioł. Przede wszystkim 
goście z Cieplic koło Jeleniej Góry a później ze Szklarskiej Poręby wy-
prawiali się już przed dwustu laty kilkugodzinne wędrówki po to, by móc 
zajrzeć do trzystumetrowej przepaści najbardziej dzikiej naturalnej sce-
nerii w Karkonoszach. Ciekawe miejsce wkrótce odkryli również letni 
goście ze Szpindlerowego Młyna, przychodzący tutaj z przewodnikiem 
od lat sześćdziesiątych XIX wieku. Skromny poczęstunek tu dużo 

wcześniej oferowała przedsiębiorcza kobieta mająca pierwszą prowi-
zoryczną budkę co najmniej od 1830 roku przy Wodospadzie Łaby. 
Nieco później podobną umieściła przy Śnieżnych Kotłach a później 
na przełęczy nad Martinovą budą. Ostatnia informacja o niej pochodzi 
z 1847 roku i wspomina Stříbrný hřeben i takie samo prowizorium oraz 
towarzystwo siedmiu psów. Drewnianą budę przylepioną do skalnego 
występu zwanego Amboną Ducha Gór (Krakonošova kazatelna) ka-
zał wybudować właściciel majątku po północnej stronie Karkonoszy 
hrabia Leopold Schaffgotsch w 1837 roku. Zmiotła ją wichura więc  
w 1861 roku na jej miejscu wybudowano nową z granitowych ciosów. 
Służyła jako skromna gospoda i miejsce noclegowe ponoć z dwudzie-
stoma miejscami, gdzie mogli przenocować przewodnicy i goście, któ-
rzy chcieli widzieć wschód słońca. W miejscu tym nie ma wody dlatego 
chwytano wodę deszczową do wielkich beczek jakie są widoczne na 
starej fotografii.

Zasadniczą zmianę miejsca i całej panoramy Karkonoszy zachod-
nich przyniosło wybudowanie nieprawdopodobnego hotelu górskiego 
z siedmiopiętrową wieżą pośrodku. W latach 1895 – 1896 wybudował 
ją według projektu architekta w służbach Schaffgotschów dla właści-
cieli Alfreda Gubischa i Alfreda Teichmanna za sto tysięcy marek Ri-
chard Greulich. Szczególna grupa jakby zlepionych domów po oddaniu 
do użytku latem 1897 roku stała się największą atrakcją całego Ślą-
ska. Najlepsze stoły w długiej i wąskiej restauracji stały wzdłuż szklanej 
ściany północnej, by goście przy jedzeniu mieli przed oczyma otchłań 
lodowcowego cyrku. Na miejscu był również atelier fotograficzny ofe-
rujący gościom wyfotografowanie na tle przyrodniczej atrakcji. W razie 
niesprzyjającej pogody goście mogli się wyfotografować podobnie jak 
przy Obří budzie pod Śnieżką przed wielkim płótnem z namalowanymi 
Śnieżnymi kotvami. Wysoka wieża służyła jako wieża widokowa. Silne 
światło umieszczone na najwyższym piętrze sygnalizowało turystom  
w dolinie, że w hotelu są jeszcze wolne pokoje. W owych czasach była 
Buda przy Śnieżnych Kotłach równocenną konkurencją dla obu bud na 
Śnieżce. Również tutaj główną atrakcją były wschody słońca. Po dru-
giej wojnie światowej buda opustoszała. Znikn ął stary kamienny dom. 
Polském budynek z wieżą przypominał zamek i dlatego nazwali go na 
wzór zamku krakowskiego Wawelem. W 1961 roku budę przekształco-
no w nadajnik radiowo- telewizyjny. Po gruntownej przebudowie objekt 
otrzymał dzisiejszy kształt. Jest pełen anten zabezpieczających emisję 
sygnałów telewizyjnych i radiowych oraz innych danych cyfrowych dla 
znacznego obszaru południowozachodniej Polski. Dla turystów najwy-
raźniejszy obiekt na grzbietach Karkonoszy jest niedostępny. Śnieżne 
Kotły są zarazem niezwykle cennym stanowiskiem botanicznym po pół-
nocnej stronie gór. Poza reliefem terenu wyżłobionym przez lodowiec 
przyczyniła się ku temu również występująca na powierzchnię warstwa 
bazaltowa tworząca alkaliczne podłoże. Tutejsze skalnice i inne cenne 
kwiaty przez całe stulecia poszukiwali zielarze oraz twórcy amatorskich 
i naukowych zielników. Zdumiewający jest fakt, że pomimo zerwania ty-
sięcy cennych tutejszych unikatowych roklin cenne gatunki zachowały 
się do dnia dzisiejszego. Jeszcze w czasach Schaffgotschów Śnieżne 
Kotły uznane zostały za obszar objęty ścisłą ochroną. Do Śnieżnych 
Kotłów wiodą ze Szpindlerowego Młynai inne drogi niż opisany chod-
ník graniczny od Szpindlerowki. Prosta wiedzie od miejsca zwanego 
Dívčí lávky obok Medvědí budy do Martinovki a dalej do przełęczy 
przez Wielki Szyszak. Ciekawa droga wiedzie przez całą dolinę Labský 
důl ze stromym podejściem ku Łabskiej budzie a stamtąd prosto do 
Wawelu. Dużo trudu można zaoszczędzić korzystając z kolejki linowej 
na Medvědín a następnie idąc przez Zlaté návrší do źródeł Łaby i koło 
Violíku do Śnieżnych Kotůw. Wszystkie szlaki z możliwością zejścia na 
dno Śnieżnych Kotłów oferują różne warianty okrężnej trasy. 

Więcej informacji można znaleźć w Turystycznym Centrum Informa-
cyjnym, TIC Špindlerův Mlýn, Svatopetrská 173, Kod Pocztowy 543 51, 
tel.: 00420 499 523 656, fax: 499 523 818, e-mail: tic@mestospindle-
ruvmlyn.cz. Znajduje się w budynku Urzędu Miejskiego i jest czynne 
codziennie od 8:30 do 17:00. Oferuje informacje o mieście, turystyce, 
warunkach narciarskich, aktualne informacje Pogotowia Górskiego 
i Dyrekcji KRNAP w języku niemieckim, angielskim i rosyjskim. TIC jest  
w Urzędzie Miejskim w centrum Špindlerowego Młynu zaledwie 20 m 
od głównej drogi do osady Svatý Petr. Budynek jest trochę schowany za 
wielkie plansze z mapami miasta i okolicy. 

www.mestospindleruvmlyn.cz
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KARKONOSKI PARK NARODOWY

KARKONOSZE POD LODEM
Dzięki doświadczeniom nabytym w wysokich górach można sobie wy-
obrazić stojąc na szczycie Śnieżki ściekający lodowiec wgłąb doliny Obří 
důl w epoce lodowcowej np. przed stu tysiącami lat. Główna masa lo-
dowca wypełniała a zarazem szlifowała Upski Kocioł. Trwałe pola firno-
weleżały na stromych zboczach: Studničnej hory, Hřebinku čerta i pod 
Upską krawędzią. Pierwsze głębokie pęknięcia w lodowcu pojawiały się  
w miejscu złomu terenu na poziomie Dolnego Wodospadu Upskiego, gdzie 
z rozłamanego lodu sterczały jasoniebieskie seraki tworzące lodowcowy 
wodospad. Pod nim na powierzchni lodu pojawiały się wielkie głazy uno-
szone w kierunku Peca pod Śnieżką z szybkością kilkudziesięciu metrów 
na rok. Ze stopniowo ubywającej warstwy lodu wypadały kamienie i drob-
niejszy materiał formując boczne moreny. Najpierw przy Kapliczce a na-
stępnie przy boudzie Čochtan ściekały z prawej strony boczne lodowce 
Małego i Dużego Studničnegto Kotła a niżej lodowiec doliny Modrý důl. 
Pod dzisiejszą stacją kolejki linowej na Śnieżkę wyciekała z brany lodow-
cowej rzeka Upa płynąca przedtem trzy kilometry schowana głęboko pod 
lodem. Każdego ciepłego dnia wypadał z topniejącego lodowca dalszy 
unoszony materiał tworząc groblę, którą dzisiaj nazywamy moreną czoło-
wą doliny Růžový důl. W najbardziej chłodnym i obfitym w opady okresie 
lodowiec docierał jeszcze o pięć kilometrów dalej aż do dzisiejszej re-
stauracji – Hospoda Na Peci. Największy zakres zlodowacenia dokumen-
tuje nie tylko kształt doliny Bukové údolí wymodelowanej do profilu litery 
U, lecz również wielkie głazy narzutowe rozrzucone w sypkim materiale 
i odkryte przy kopaniu fundamentów hotelu Horyzont w drugiej połowie 
lat sześćdziesiątych zeszłego stulecia lub niedawno przy pracach wyko-
powych pod domy apartamentowe nad hotelem Hořec.

Alpejskie zlodowacenie wytworzyło w najwyższych partiach dolin karko-
noskich fascynujące scenerie nie występujące poza Karkonoszami ni-
gdzie indziej w Czechach. Miejsca, w których tworzył się lodowiec w pro-
cesie osiadania i stłaczania nowych warstw śniegu nazywamy cyrkami, 
karami lub kotłami. Formy te są fenomenem karkonoskiego krajobrazu. 
Po czeskiej stronie gór są najczęściej zorientowane południowo-wschod-
nio, bowiem były uzupełniane śniegiem przynoszonym przez najczęściej 
występujące wiatry północno-zachodnie. Grawitacja i ciśnien ie stale no-
wych warstw lodu wprawiały cały lodowiec w ruch tak, że ściekał z karów 
do niżej położonych miejsc. Po drodze lodowce szlifowały boczne ściany 
dolin zmieniając ich profil z profilu w kształcie litery V na profil litery U. Do-
liny ukształtowane przez lodowiec nazywamy w Karkonoszach doły. Dla-
tego jest poprawna nazwa Dół Białej Łaby w Szpindlerowym Młynie a nie 
Dolina Białej Łaby. Doły i doliny mają nad płaskim dnem bardzo strome 
zbocza, z których często zsuwają się lawiny uniemożliwiające tworzenie 
się lasu głęboko pod naturalną granicą jego wystŁpowania. Na trwale nie-
zalesionych miejscach z dostatkiem wody i słońca mają szansę wyrosnąć 
najcenniejsze rośliny. Dlatego kotły są najcenniejszymi botanicznymi ob-
szarami objętymi najściślejszą ochroną. Ich wyjątkowy charakter w dużej 
mierze przyczynił się do wytworzenia Karkonoskiego Parku Narodowego 
przed bez mała pięćdziesięcioma laty. Lista kotłów lodowcowych i dołów 
jest równocześnie listą najbardziej atrakcyjnych zakątków Karkonoskiej 
przyrody i celów waszych letnich wędrówek po górach. Najgłębszym 
i najszerszym karem jest Upski dół w Obřím domu. Warstwa lodu osiągała 
tutaj aż sto pięćdziesiąt metrów grubości. Najgłębsze miejsce karu leży 
aż o 550 metrów niżej niż sąsiedni szczyt Śnieżki. Pośrodku Upskiego 
dołu leży znany botaniczny ogródek Ducha Gór Krakonosza (Krakono-

šova zahrádka). Zboczem Upskiego dołu wiedzie atrakcyjna trasa tury-
styczna z Obřího dolu do Obří pláni. Ale najpiękniejszy widok karu oferuje 
sam szczyt Śnieżki. W leżącej po przeciwnej stronie górze Studnicznej 
lodowce wyżłobiły kolejne dwa kary: Mały i Wielki Studniczny Kocioł. Czy 
ich jęzory sięgały aż na dno Obřígo dołu nie wiadomo na pewno. A jeżeli 
tak, to tylko w okjresach największego zlodowacenia. Do całkowicie nie-
dostępnych miejsc można zajrzeć tylko z daleka np. z drogi w Obřím dole 
lub z Szerokiego Grzbietu. Wielki Kocioł tworzy wyjątkowe tło osadzie 
Modrý Důl.

Geomorfolog Josef Partsch opisał w książce Karkonosze w epoce lo-
dowcowej już w 1894 roku zjawiska związane z tym okresem tak szczegó-
łowo, że nie pozostawił swym następcom dużo szans na odkrycie jeszcze 
innych pamiątek po epoce lodowcowej. Na przykład wytłumaczył zaska-
kująco duże rozmiary lodowca Vlčí jámy w niesprzyjającej ekspozycji sło-
necznej i małej wysokości nadmorskiej. Przeciwwagą niskiego położenia 
lodowca były wielkie ilości układającego się śniegu przynoszonego przez 
wiatry północnozachodnie z masywu Liščí hory i Zadní Planiny. Rozmia-
ry płaskowyżów nad doliną z lodowcem miały decydujące znaczenie dla 
jego wielkości i dynamiki spływania. Z Vlčí jámy lodowiec spływał aż do 
dolnej stacji wyciągu narciarskiego Javor leżącej na wysokości zaledwie 
826 m n.p.m. Obie jego moreny czołowe Partsch uznał za napiękniejsze 
przykłady moren czołowych w całych Karkonoszach. Jest tragicznym 
błędem, że w zeszłym roku w jej lewej części koparka jej znaczną część 
usunęła kopiąc dół pod fundamenty nowego domu apartamentowego.
W małym, lecz ciekawym karze dzisiaj znajdują się niektóre narciarskie 
trasy zjazdowe areału narciarskiego w Pecu pod Śnieżką a jego głównymi 
partaimi wiedzie letnia trasa spacerowa Vlčí jáma. W porównaniu z Vlčí 
jámą był lodowiec w wyżej położnej Liščí jámie wręcz karłem. Podobnie 
wyglądała sytuacja z lodowcem Lvígo dołu pod wschodnim masywem 
Śnieżki, który nie miał wystarczających przydziałów śniegu, by mógł 
wytworzyć większych rozmiarów kar jak na przykład Obří důl, w którym 
układał się śnieg wydmuchany z dołu Białej Łaby, Białej Łąki i innych 
miejsc głównego masywu Karkonoszy wschodnich. Najszerszy lodowiec 
karkonoski powstał w Łabskim dole a jego pięciokilometrowa długość 
była zadziwiająca. Pozostawił po sobie kilka moren aż do zbiegu z Białą 
Łabą w miejscu zwanym Dívčí lávky. Łabski kocioł jest tak szeroki, że na 
jego dnie Łaba tworzy nawet meandry. Stromą ścianę karu o wysokości 
270 metrów zdobią dwa wodospady: mniej wyraźny Łabski i największy 
czeski wodospad Pančický. W Łabskim kotle szlak turystyczny z kilkoma 
serpentynami wiedzie bezpośrednio z dna cyrku aż na płaskowyż. Za-
chwycający jest widok Łabskiego Kotła z Bucharowej cesty biegnącej po 
najpiękniejszej krawędzi Łabskiego Kotła. Pobliskie Kotły Wielki i Mały 
są najwyraźniej się rysującymi karami przy spojrzeniu na masyw Karko-
noszy od południa. Ślady czynności lodowcowej w kotle są dobrze znaną 
scenerią. Typowy podwójny kar dzieli podobnie jak w przypadku Stud-
nicznych kotłów wąski skalny grzebień. Botanik Josef Šourek po prze-
badaniu całych Karkonoszy w ciągu dwudziestu dwóch lat powojennych 
uznał Wielki Kocioł wraz z Upskim Kotłem za dwa najbogatsze stanowiska 
z botanicznego punktu widzenia po czeskiej stronie gór. W każdym karu 
występuje przeszło dwieście różnych, często bardzo rzadkich gatunków 
roślin. Przez Mały Kocioł wiedzie szlak turystyczny tzw. Krakonoszowa 
cesta łącząca Dworaczki z Miseczkami. Piękny widok obu karów otwiera 
się od Harrachowych kamieni niedaleko Zlatego návrší. Kolejne ślady po 
lodowcach na południowej stronie gór znajdują się w Pecu pod Śnież-
ką w Zelenym i Modrym dole. Wprost przy drogach dostawczych przed 
Jelenimi Łąkami i przed boudą Milíře widoczne są wielkie głazy narzuto-
we przyniesione tu przez lodowce. Lodowce kiedyś wypełniały również 
Dlouhý dół i dół Białej Łaby, które jednakże zachowały profil w kształcie 
litery V. Według Josefa Partscha o tutejszych bardzo starych lodowcach 
świadczą nie tylko głazy narzutowe, ale i resztki nawarstwionego materia-
łu w morenach. Podobnioe wygląda sytuacja we Lvim dole w Małej Upie, 

gdzie lodowcowe nanosy materiału nad zbiegiem potoków Jeleniego 
i Krzyżowego są wyraźniejsze.

Prawdziwe frykasy polodowcowe znajdują się jednakże po północnej 
a więc polskiej stronie Karkonoszy. Tutejsze lodowce nie były tak długie, 
ale wydrążyły w głównym masywie doskonałe kary. Wyjątkowe są przede 
wszystkim trzy stanowiska. Podwójny cyrk Śnieżnych Kotłów z potężnymi 
ścianami skalnymi i cyrki Małego i Wielkiego Stawu wypełnione jeziorami 
polodowcowymi. Lodowiec Małego Stawu łączył się z lodowcem Wiel-
kiego Stawu gdzieś w okolicy domku myśliwskiego przy drodze letniej 
do schroniska Samotnia. Wszystkie trzy stanowiska zdobią potężne wały 
moren lodowcowych. W miejscach z zamkniętą moreną czołową po-
wstały jeziora polodowcowe. Poza dwoma znanymi Stawami dwa małe 
jeziorka znajdują się na dnie Wielkiego Śnieżnego Kotła. Wszystkie trzy 
wspomniane miejsca są zarazem cennymi stanowiskami botanicznymi. 
Josef Šourek znalazł na przykład w cyrku Małego Stawu ponad trzydzie-
ści gatunków jastrzębców, w Małym Śnieżnym Kotle piętnaście karkono-
skich gatunków występujących wyłącznie tutaj, z tego cztery endemity 
w skali światowej. Jeziorko było również kiedyś w cyrku Czarny Kocioł 
pod górą Śmielec. Zupełnie równe dno tutejszej łąki z największym ka-
mieniem narzutowym w Karkonoszach fakt ten potwierdza. Kolejnym 
pięknie ukształtowanym karem jest cyrk Szrenicki pod górą o tej samej 
nazwie w zachodniej części Karkonoszy. Łatwiej dostępnym i znacznie 
bardziej znanym cyrkiem jest kar Łomniczki wydrążony w północnym 
zboczu Śnieżki i leżącej na przeciwko Kopy. Tutejszy atrakcyjny chodnik 
turystyczny prowadzi z płaskiego dna cyrku prosto w górę ścianą skalną 
koło wodospadu Łomniczki, symbolicznego cmentarza ofiar północnej 
strony gór aż do Śląskiego Domu na Równi pod Śnieżką. Wszystkie cyrki 
na polskiej stronie mają północnowschodnią ekspozycję, można do nich 
zajrzeć z góry lub przejść przez nie po turystycznym chodniku. Wyłącznie 
obszar Wielkiego Stawu jest zamkniętym terenem objętym ścisłą ochro-
ną. 

Ostatnie lodowce karkonoskie roztajały – w skali geologicznej – do-
piero niedawno a mianowicie przed około dziesięcioma tysiącami lat. 
W znacznym stopniu wpłynęły na ich obecne ukształtowanie a zado-
mowione tutaj systemy ekologiczne wzbogaciły o cenne gatunki roślin 
i zwierząt. Więcej na temat epok lodowcowych w Karkonoszach można 
dowiedzieć się z ekspozycji Kamień i życie w Karkonoskim Muzeum we 
Vrchlabi. Uzupełnieniem ekspozycji jest krótkometrażowy film w różnych 
wersjach językowych. Informacje te są również dostępne w muzeum Dy-
rekcji KRNAP w Obřím dole w Pecu pod Śnieżką.

KARKONOSZE Z LOTU PTAKA
Do szeregu miejsc z pamiątkami z epoki lodowcowej morzemy dotrzeć 
tylko latem, dlatego też poznawanie zjawisk lodowcowych wiąże się 
przedce wszystkim z turystyką letnią. Wyobrażenie o specyficznym re-
liefie Karkonoszy możemy obecnie zyskać również w domu przegląda-
jąc akurat wydaną publikację Karkonosze z lotu ptaka fotografika Petra 
Tomana. Praca wyjątkowa na czeskim rynku księgarskim prezentuje 
z niecodziennej perspektywy najciekawsze miejsca czeskiej strony gór. 
Polodowcowe kotły i doliny występują w niej w głównej roli. Petra Tomana 
znamy przede wszystkim jako autota setek najróżniejszych widokówek 
z Karkonoszy i ich okolic. We wstępie podkreśla trudności na jakie na-
trafia fotograf spędzający dziesiątki godzin w samolocie nad górami we 
wszystkich porach roku głównie w latach 2006 – 2008. Wymienia rów-
nież administracyjne bariery uniemożliwiające fotografowania polskiej 
strony gór. Komentarz do 240 fotografii napisali redaktorzy czasopisma 
Krkonoše Radovan Vlček, Jiří Dvořák i Jiří Bašta. Najlepsze zdjęcia lot-
nicze Petr Toman wydał również na pocztówkach we trzech formatach. 
Książkę i pocztówki można nabyć w punktach informacji z placówkami 
Wesołej Wyprawy włącznie.
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MAŁA UPA

Pomezní bouda, 1904 Historyczne centrum Przy Kościele (U kostela), 1925 Chałupy i łąki Dolnej Małej Upy, 1935 Zabytkowy Młyn Mohorny, 1896

Gmina górska przy granicy z Polską zachowała swój autentyczny charakter ja-
kiego gdzie indziej w Karkonoszach już się nie znajdzie. Większość jej obszaru 
pokrywają głębokie lasy. W dolinie Lwi Dół rozległe porosty świerkowe mają już 
nierzadko ponad dwieście lat. Najwyższym punktem gminy jest szczyt Śnież-
ki. Tutejsza stacja kolejki linowej stoi na gruncie małoupskim. Urząd gminny  
w Pomeznich Boudach jest najwyżej położonym urzędem gminnym w Cze-
chach. Podobny prym dzierży tutejszy kościół. Dla Małej Upy są charaktery-
styczne chałupy górskie i budy rozproszone po łąkach. Między Pomeznimi Bo-
udami a Spalonym Młynem w najniżej leżącej części gminy została wytyczona 
drewnianymi wskazówkami trasa spacerowa po Małej Upie. Przy zabytkach 
oraz w innych istotnych miejscach rozmieszczono wzdłuż trasy łącznie trzy-
dzieści planszy informacyjnych z tekstami w czterech językach opisującymi 
historię miejscowości górskiej, jej walory kulturalne i przyrodnicze jak również 
zagmatwane losy ludzkie. Przed wyruszeniem warto wpaść do centrum infor-
macji w Pomeznich Boudach, gdzie można zwiedzić małe muzeum. Ciekawym 
eksponatem jest jeden z trzech silników niemieckiego Junkersa JU-52, który 
w 1945 roku rozbił się na Śnieżce. Pozostałe eksponaty, fotografie i teksty są 
etnograficznego charakteru. W odległości zaledwie stu metrów od centrum 
informacji od jak żywa oferuje swe usługi gospoda górska Pomezní bouda 
z letnim tarasem. 

Pomezní bouda
Restauracja czynna już jest w tym obiekcie bez przerwy od roku 1870.  
W Małej Upie najdłużej. W chałupie zbudowanej przed 1771 rokiem, gospo-
dę prowadziła jeszcze przed 1841 rokiem rodzina Johanna Kirchschlagera 
pochodzącego z Niklovego Vrchu. Jednakże nowemu właścicielowi, którym 
był Friedrich August Blaschke, w 1860 roku dom spłonął. Jego syn Hermann 
Blaschke w 1868 roku wybudował na szczycie Śnieżki schronisko Česká 
bouda. Po dwóch latach je sprzedał a za zyskane pieniądze odnowił Blasch-
kebaude. W niemalże nie zmienionym kształcie stoi tu do dnia dzisiejszego. 
Z gościnności pierwszego w Małej Upie domu hotelowego typu z murowanym 
parterem, z murem pruskim na pierwszym piętrze i podwyższonym strychem 
mieszkalnym korzystali przede wszystkim turyści przyjeżdżający z sąsiednie-
go Śląska. Od nazwiska kolejnego właściciela hotelik z restauracją nazywał 
się Goderbaude. Stefan Hofer zmienił nazwę na Pomezní Goderova bouda.  
W czasach, kiedy wszystkimi hotelami zarządzało przedsiębiorstwo Karkono-
skie Hotele obiekt nazywał się Devětsil. Po prywatyzacji w 1989 roku przywró-
cono mu najstarszą nazwę.

Z Przełęczy Okraj idzie się do Dolnej Małej Upy przez osadę Czarna Woda 
(Černá Voda), Rotterovy boudy i dolinę Rennerowego Potoku. Można wy-
brać i wygodniejszą drogę obok Nowych Domków i Rennerovych bud z tu-
tejszym areałem narciarskim. 

Rennerovy Boudy 
Czasy zasiedlania Karkonoszy wschodnich przypominają pierwotne na-
zwy miejscowe. Niektóre z nich są używane do dziś. Na przykład nazwy łąk 
przypominają ich założycieli. W ramach naboru organizowanego przez urząd 

królewski i cesarski przybyli na tereny pod Śnieżką około roku 1566 budow-
niczowie tam i drwale z alpejskiego obszaru monarchii. Przez sześćdziesiąt 
lat wyrąbywali i spławiali drewno dla potrzeb kopalni srebra w Kutnej Horze. 
Poszczególnym rodzinom lub brygadom drwali nadleśniczowie cesarscy przy-
dzielili miejsca do wyrębu nie przypuszczając, że drwale się na nich usadowią 
a poręby przekształcą w łąki. Jego nazwa wywodzi się od nazwiska Renne-
rów, którzy jeszcze w 1785 roku zamieszkiwali trzy z siedmiu a w 1841 roku 
pięć spośród piętnastu miejscowych chałup. Po 1911 roku na Rennwerovkach 
już Rennerowie nie mieszkali a przed drugą wojną światową nikogo już o takim 
nazwisku nie było w całej Małej Upie. Na pewno nie mogli się spodziewać, 
że ich łąki staną się kiedyś znanymi terenami narciarskimi a ich dzierżawcy 
nie będą się żywić koszeniem siana i wypasem krów. Pierwsza trasa zjazdo-
wa z wyciągiem narciarskim z Rennerovych bud na grzbiet Pomezní hřeben 
została dokończona w sierpniu 1961 roku. Obecnie jest zaśnieżana śniegiem 
technicznym i wyrównywana przy pomocy nowoczesnej techniki. Ponadto mi-
liony widzów mogą widzieć łąki Rennerove boudy z otoczeniem w programie 
telewizyjnym Panorama.

Widok centrum historycznego Przy Kościele właśnie przy spojrzeniu od 
Rennerowych bud jest najbardziej malowniczy. W oryginalnych domach 
drewnianych są od 1990 roku znovu czynne gospody z ulubionymi stoła-
mi pod gołym niebem. Na dużej planszy informacyjnej prezentowane są 
historyczne fotografie, na których można obejrzeć między innymi i część 
wnętrza kościoła przez większość roku zamkniętego. 

Kościół i plebania
Ironią losu dzięki cesarzowi Józefowi II doczekały się swoich kościołów Malá 
i Velká Úpa, Špindlerův Mlýn i Černý Důl. W tym samym bowiem czasie zli-
kwidował dziesiątki klasztorów w całej monarchii. Według legendy bawiąc  
w Małej Upie chciał się dowiedzieć, jak jest to możliwe, że górale mają tak ład-
ne gospodarstwa wskąd inąd biednym regionie. Nalegał tak długo, aż uzyskał 
odpowiedź za obietnicę wybudowania kościoła. W taki sposób dowiedział się, 
iż wszyscy miejscowi dorabiają sobie przemytem z sąsiednich Prus. W latach 
1789 – 1791 górale wybudowali sobie kościół, uzyskali nadzór kościelny oraz 
szkołę. Wkrótce jednak doczekali się również urzędu celnego i straży granicz-
nej. Ale swemu cesarzowi pozostali wierni, o czym świadczy płyta pamiątkowa 
umieszczona w kościele pod wezwaniem apostołów Piotra i Pawła. Ich obraz 
jest ozdobą głównego ołtarza. O górniczej przeszłości regionu świadczy św. 
Barbara i godło górnicze na bocznym ołtarzu. Mało wyraźna data 1788 r. przy 
wejściu głównym prawdopodobnie upamiętnia datę założenia parafii i ksiąg 
metrykalnych. Drewniany kościół spłonął w 1805 roku zapalony przez piorun. 
Ale górale wybudowali od razu nowy, ten który znamy dzisiaj. Z tego okresu 
pochodzi również plebania z dachem dwuspadowym charakterystycznym dla 
budynków urzędowych. Frontowy ryzalit z przedsionkiem i pokojem dla gości 
na piętrze został dobudowany później. Pod koniec XIX wieku tutejszy pleban 
Alois Krsek opracował unikatne drzewo rodowe całej miejscowości. Całych 
sześć lat studiował zapisy swoich poprzedników po czym dla każdej rodziny 
opracował własne drzewo genealogiczne. Wprowadził 112 kolorów i odcieni, 

dla ułatwienia w zorientowaniu się w powinowactwach, aby mógł z czystym 
sumieniem pobłogosławić małżeństwu dwojga ludzi z Małej Upy nie spokrew-
nionych z sobą.

Od kościoła droga prowadzi prosto w dół do Spalonego Młyna, ale trasa 
spacerowa wiedzie lasem po wschodniej stronie osady z paroma miejsca-
mi odypoczynkowymi i pięknymi widokami. Ławeczkę na zacisznym miej-
scu spacerowicze znajdą na skraju łąki pełnej kwiatów. 

Gospodarstwo Sagassera
W 1566 roku i tutaj rosła puszcza. W owym roku cesarski i królewski skarb 
sprowadził drwali z alpejskiej części monarchii, którzy osiedlili się tutaj razem 
z rodzinami. Karczowiska przekształcili w łąki a z wykopanych kamieni układali 
tzw. wały agrarne. Jeden z nich znajduje się wprost przed nami. Na najstar-
szym znanym nam cesarskim spisie drwali z 6 sierpnia 1644 roku znajduje się 
115 nazwisk a wśród nich są dwaj Sagasserowie. Raimund Sagasser urodził 
się 5 maja 1915 roku w chałupie nr 61 na przeciwległym zboczu. W 1939 
roku ożenił się z Franziską Braunovą z pobliskiej chałupy, która jako panna 
pracowała w Młynie Mohorna i w boudach Jana i Obří a trzy lata w restauracji 
na Śnieżce. Razem kupili tę drugą chałupę i przez całe życie hodowali krowy 
na własnej łące. Raimund zawsze przez sześć dni w tygodniu pracował jako 
robotnik leśny. Ręczną piłą ścinał i dzielił ogromne świerki, belki i metrowe 
klocki, by je następnie zwieźć w dolinę na saniach rogatkach (rohačky). Dla-
tego mógł zostać w Małej Upie i po roku 1945, kiedy wszyscy sąsiedzi musieli 
odejść do Niemiec. Łąki bez gospodarzy stopniowo dziczały i jedynie wzoro-
wo utrzymywane gospodarstwo Sagassera z daleka świeciło świeżą trawką, 
dobrze utrzymanym budynkiem i uporządkowanym otoczeniem. Dopiero 9 
września 1989 roku zmęczony gospodarz sprzedał ostatnie dwie krowy a tym 
samym w Małej Upie po 423 latach zaniknęło ostatnie tradycyjne gospodar-
stwo górskie.

Kolejny punkt widokowy z ławeczką znajduje się nad pensjonatem U Won-
dráčků skąd trasa wiedzie lasem koło wyjątkowej chałupy nr 110 z małoup-
skimi drzwiami dachowymi do wnoszenia siana. Po prawej stronie prosimy 
zwrócić uwagę na gospodę z ciekawym wystrojem wnętrza i małą atrakcją 
dla dzieci. 

Krakonoš i Čertův mlýn
Niedługo po 1900 roku kilku gospodarzy małoupskich sprzedało peryferyj-
ne grunty lekarzom z Breslau - Wrocławia a miejscowi cieślowie zbudowali 
im kopie chałup górskich. W ten sposób przyszli do Karkonoszy wschodnich 
pierwsi „chałupnicy - wczasowicze.“ Ówczesne domy letniskowe w Dolnej Ma-
łej Upie znane są dzisiaj jako Skalní hrad, Modrý pavilon (pierwotnie Honzíček) 
i Krakonoš. Zdobią je eleganckie łacie, listwy, okiennice oraz różne ludowe 
ornamenty z dzwonnicą na kalenicy włącznie. Najbogaciej zdobioną chałupę 
Krakonoš kupił prawdopodobnie w 1910 roku doktor Karl Ludloff. Wnętrza wy-
zdobił kupionymi od górali obrazkami świętymi malowanymi na szkle, starymi 
talerzami, kuflami, kołowrotkami, ale przede wszystkim meblami malowanymi, 

które posłużyły jako wzór, według którego rzemieślnicy pomalowali mu nowe 
wówczas krzesła, skrzynie, szafy, półki na talerze, drzwi i belki sufitu. Część 
unikatowego sprzętu tego z początków XIX wieku oraz tego skopiowanego na 
początku XX wieku znajduje się we wnętrzach Krakonosza do dnia dzisiejsze-
go. W odróżnieniu od innych domów weekendowych wyposażenie tej chałupy 
uratował po 1945 zarządca obiektu i kronikarz gminy Antonin Provazník. Ten 
również uzupełnił wnętrze chałupy swymi pracami i zbudował ruchomy Czarci 
Młyn poruszany przez wodę potoka. Obecne postaci z bajek i sam młyn są już 
trzecią wersją tej atrakcji.

Jeszcze przed Spalonym Młynem mija się odgałęzienie na historyczną le-
śną drogę Emminy, prowadzącą najczęściej po warstwicy nad doliną Małej 
Upy aż do końca Drogi Krzyżowej na Starej Górze.

Spalony Młyn Mohorny 
Zaledwie parę kroków od przystanku autobusowego stał najbardziej znany 
dom Dolnej Małej Upy. Pierwszy młynarz wspomniany przez dokumenty hi-
storyczne Augustin Kneifel gościł we wrześniu 1779 roku cesarza Józefa II, 
który miał tu swą kwaterę razem z generałem Laudonem podczas inspekcji 
pól bitewnych wojny prusko-austriackiej w 1778 roku. Tutaj ponoć wyraził ce-
sarz zgodę na wybudowanie kościoła i szkoły w Małej Upie. Syn Augustina 
Hieronymus Kneifel sprzedał młyn Antoniemu Pischelowi z Marszowa Górne-
go a ten w 1848 roku sprzedał zabudowania wraz z młynówką Augustinowi 
Mohornie z Peca. Młynarz i karczmarz zarazem Johann Mohorn na własny 
koszt dokończył w 1861 roku bitą drogę od skrzyżowania „Křižovatka”. W ten 
sposób umożliwił dojazd do gościńca powozom z gośćmi najczęściej z uzdro-
wiska Janské Lázně. Powodzie w latach 1858, 1882 i 1897 uszkadzały za 
każdym razem nie tylko młyn z gospodą, tartakiem i ścieralnią drewna oraz 
wytwórnią gontów, lecz równeż drogę dojazdową. W roku 1879 Młyn Mohorny 
kupił karczmarz ze Szpindlerowego Młyna Johann Hollmann. Po powodzi w 
lipcu 1897r. uszkodzony obiekt zyskał Wenzel Adolf i przebudował na popu-
larny hotel z restauracją. W nowym obiekcie z murem pruskim na pierwszym 
piętrze pozostawił oryginalną część młyna z pomieszczeniem pamiętającym 
pobyt cesarza Józefa II. Młyn Mohorny spłonął 4 czerwca 1940 roku. Kamien-
ną wytwórnię gontów zburzono w 1960 roku.

Trasa spacerowa ze Spalonego Młyna prowadzi dalej po drodze zwanej 
Pěnkavčí cesta nad doliną Lvi Dół na Portášky, koło Sagasserovych bud do 
Šramlu i przez samotnię Šimonova stráň do centrum Peca pod Śnieżką. 

Centrum Informacji Malá Úpa, Pomezní Boudy, PSČ 542 27, tel.: 
00420 499 891 112, e-mail: info@malaupa.cz, czynne codziennie latem od 
9.30 do 17.00, w zimie od 8.00 do 17.00. Dobra znajomość języka niemiec-
kiego. 

www.info.malaupa.cz

20 21



Stanislav Špelda
Kvíčala 115, 542 32 ÚPICE

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 wła-
sny parking. 
Pensjonat Weronika, Pec pod Sněžkou, nr 309, Kod Poczt. 542 21, kierownik: Věra Holíko-
vá, tel.: 00420 499 736 135, fax: 499 736 134, tel. kom. 00420 608 281 321, e-mail: veroni-
ka.pec@centrum.cz, www.penzionveronika.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 wyposażone 
apartamenty różnej wielkości. Mają jedno, dwa lub trzy pomieszczenia, łazienkę, TV sateli-
tarną, 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 można 
również ze skibusu, którego przystanek jest w pobliżu. Z powrotem można dojechać na nartach 
aż przed sam dom. Wprost od willi Eden wiedzie najkrótszy zielony szlak turystyczny na Śnieżkę. 
Latem można posiedzieć na zewnątrz przy rożnie.
Willa Eden, Pec pod Śnieżką, Kod Poczt. 542 21, właściciele Jana i Jiří Hanzalowie, 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. 

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

Czasopismo sezonowe Veselý výlet, Temný důl nr 46, 542 26 Horní Maršov, tel. 499 874 298, fax: 499 874 221, e-mail: info@veselyvylet.cz, www.veselyvylet.cz,  
wydawca/redaktor: Miloslav i Pavel Klimešowie, redakcja językowa: Věra Pokorná, Jarmila Klimešová, opracowanie graficzne: Květa Krhánková, ilustracje: Květa Krhánková, 
Zdeněk Petira, Stanislav Špelda, fotografie: Hans Bönsch, Pavel Klimeš, Ctibor Košťál, Rudolf Slavík, Petr Toman i archiwum wydawców, skład: Tisk OFSET a. s. Úpice, tel. 
499 881 171, druk: Garamon s. r. o. Hradec Králové tel. 495 217 101, tłumaczenie na język niemiecki Hans-J.Warsow, na język polski Andrzej Magala, zamknięcie numeru: 
11. 6. 2008, nakład: 60 000 egzemplarzy, w tym 28 000 egzemplarzy w czeskiej wersji językowej, 24 000 w niemieckiej a 8 000 w polskiej. W przypadku zainteresowania 
doręczenia następnego numeru pocztą (następny numer 31/zima 2009) 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.

znak ochronny

Wszelkie prawa zastrzeżone!

POLECAMY DOBRE USŁUGI

Lesní bouda
Jedna z najbardziej znanych karkonoskich samotni stoi na granicy Czarnego Dołu (5 km) i Peca 
pod Śnieżką (3 km) na wysokości 1104 m n.p.m. Oferuje noclegi różnej kategorii począwszy 
typem turystycznym a na apartamentach z pełnym wyposażeniem skończywszy. Gospoda gór-
ska czynna przez cały dzień i prawie przez cały rok przyciąga narciarz, rowerzystów i turystów 
pieszych. Ci pierwsi na nartach zjazdowych łatwo tutaj mogą zjechać od górnej stacji wyciągu 
krzesełkowego Hnědý Vrch. Taka sama trasa bywa celem wypraw letnich. Przez Dolní Dvůr do 
Leśnej budy może nawet dojechać autobus z seniorami lub dziećmi na zielonej szkole. Przy 
budzie jest letni basen i basenek z masażem wodnym i pięknym widokiem. W zimie boisko do 
siatkówki zmienia się w najwyżej położone lodowisko w kraju. Atrakcją Leśnej budy jest małe go-
spodarstwo górskie wykorzystujące okoliczne łąki. W lecie jest na farmie około piętnastu sztuk 
zwierząt. Krowy tu zostają tylko do października , kozy i owce przezimują na podwórzu gospo-
darstwa. Pierwotnie nauczycielka wychowania fizycznego a obecnie znakomicie sobie radząca 
właścicielka budy Markieta Kreiplová zaprasza do odpoczynku na przedprożu budy z pięknym 
widokiem do szerokiego kraju lub na pasące się zwierzęta. W gospodzie możn a wybierać z sze-
rokiej oferty miejscowych przysmaków lub okosztować karkonoskie sery i inne wyroby z mleka 
koziego i krowiego. 
Lesní bouda, jakkolwiek w Pecu pod Śnieżką, ma adres: Černý Důl nr 187, Kod Poczt. 543 
44, właścicielka Markéta Kreiplová, tel., fax: 00420 499 896 343, tel.kom.: 602 148 099, 
e-mail: info@lesnibouda.cz, www.lesnibouda.cz, dogodne ceny, znajomość języka niemiec-
kiego.

Kitl Šlaftruňk – piękny podarunek z Karkonoszy
Doktor Jan Josef Antonin Eleazar Kittel (1704-1783) był sławnym lekarzem z pogranicza między 
Karkonoszami i Górami Izerskimi. Nie ulega wątpliwości, że leczył również chorych w Karkono-
szach wschodnich. Z uwagi na swe niezwykłe zdolności lecznicze, gotowość niesienia pomocy 
biednym a przede wszystkim hznaczne bogactwo był jeszcze za życia podejrzewany o paktowa-
nie z diabłem. Jego zdolności były tak sławne, że wzmiankę o nim zapisaą sobie do notesu sam 
cesarz Josef II, który Kittela w jego domu w gminie Krásná odwiedził. Poza cenną recepturą po 
doktorze Kittlu zachowały się do dnia dzisiejszego niektóre pamiątki. W miejscowości Krásná 
zwiedzić można jego dom zwany ze względu na jego rozmiary Burk, czyli gród oraz kościół św. 
Józefa wybudowany za pieniądze Kittela ponoć jako wykupne za jego pakt z diabłem. Do domu 
można sobie jako pamiątkę odwieźć wino lecznicze Kitl Šlaftruňk. Zrobione jest według tajnej 
receptury z winogran i siedmiu ziół leczniczych. Šlaftruňk uspokaja i rozluźnia. Pije się w małych 
dawkach na dobranoc. Są dwa gatunkik: złoty i rubinowy. Różnią się przede wszystkim smakiem. 
Złote jest słodkie i bardziej aromatyczne. Rubinowe jest raczej wytrawne.
Spis sklepów z Kitl Šlaftruňkiem i inne innformacje są dostępne pod adresem www.kitl.cz. 
Dystrybucję w regionie Karkonoszy realizuje sklep hurtowy z winem Victoria Wine, obcho-
d@victoriawine.cz lub 00420 608 473 532, nabyć je również można w placówkach Wesołej 
Wyprawy. 
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REGION ŽACLÉŘSKI

LISTY DO SALY     Eva Rennerová
Podczas drugiej wojny światowej cieżko pracowały w Górnym Vrchla-
bi, Temnym Dole, Hostinn em, Trutnowie, Libči, Bernarticach, Lu-
bawce i również w Žacléřu – dziewczęta żydowskie wywiezione na 
prace przymusowe. W archiwach nie zachowało się dużo dokumentów –  
w przypadku obozu żaclerskiego lista nazwis więzionych kobiet sporzą-
dzony w 1944 roku przez dozorczynię Emmę Machovą. Podaje zwięźle 
nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer więźnia, narodowość. Przy 
spojrzeniu na listę nazwisk nasuwają się mi pytania. Kim były te kobiety? 
Jak wyglądały? Co przeżywały w obozach pracy przymusowej? Jakie 
były ich dalsze losy? Co się stało z ich rodzinami? Pod każdym nazwi-
skiem i numerem skrywa się los człowieka, który na zawsze zostanie 
dla nas ukryty. Muzeum Miejskiemu w Żaclerzu nadarzyła się wyjątkowa 
okazja ujawnienia losów jednej dziewczynki ze wspomnianej listy. Histo-
ria dziewczynki z numerem więziennym 22781, losy Saly Garncarz. 

Tajemnica Saly
Podczas przeszukiwania odsyłaczy Žacléř – Schatzlar na internecie od-
kryłam strony New York Public Library. Informowały o cieszącej się po-
wodzeniem wystawie Letters to Sala, czyli Listy do Saly. Prezentowała 
dramatyczną historię młodej dziewczyny żydowskiej, która podczas dru-
giej wojny światowej przeszła przez siedem obozów pracy przymusowej. 
W latach 1942 – 1945 hitlerowcy więzili ją w Żaclerzu. Sale Garncarz 
udało się pomimo groźby okrutnej kary w przypadku ujawnienia ukryć 
ponad 350 listów i fotografii od bliskich i przyjaciół. O uratowanych li-
stach i swych przeżyciach nikomu nie mówiła ani po zakończeniu wojny. 
Dopiero przed operacją serca w 1991 roku swoją tajemnicę ujawniła 
córce Ann Kirschner. Wstrząśnięta Ann zdecydowała się podjąć poszu-
kiwań bliższych informacji o więziennych losach matki. Wyniki swych 
badań zawarła w książce Sala’ s Gift (Dar Saly) wydanej w Nowym Yorku 
w 2006 roku oraz w wystawie przechodniej prezentowanej już w Nowym 
Yorku, Washingtonie, Tucsonie i innych miastach w USA. W Europie jak 

na razie była prezentowana tylko w żydowskiej synagodze w Krakowie. 
Kiedy zwracaliśmy się do autorki wystawy z prośbą o jej wypożyczenie 
do Czech nie bardzo wierzyliśmy, że Ann Kirschner wyrazi zgodę. Ann 
i jej matka Saly Garncarz odpowiedziały natychmiast – były zachwy-
cone pomysłem zorganizowania wystawy w miejscu więzienia Saly  
w Żaclerzu. Wkrótce otrzymaliśmy przesyłkę z całą wystawą na płycie 
CD. Muzeum przygotowało tłumaczenia na język czeski, wydrukowało 
poszczególne plansze i uzupełniło je sobie znanymi danymi o obozie 
żaclerskim. Od 2 maja jest Żaclerz drugim miejscem w Europie, gdzie 
jest prezentowana wystawa.

Historia Saly
Sala Garncarz przeżywała szczęśliwe dzieciństwo w dużej gminie ży-
dowskiej w kwitnącym pod względem gospodarczym górnośląskim 
Sosnowcu. Była najmłodsza z jedenastu córek Chany i Josefa Garn-
carza. Z siostrą Raizel jako pierwsza z rodziny uczęszczała do polskiej 
szkoły podstawowej i do szkoły dla dziewcząt żydowskich Bais Yaakov. 
W szkole mówiły po polsku, w domu jidysz. W 1940 roku życie rodzin 
żydowskich uległ gwałtownej zmianie. W październiku otrzymała siostra 
Raizel nakaz dostawienia się na sześć tygodni do żydowskiego obozu 
prac przymusowych. Sala chciała uratować głęboko wierzącą intelek-
tualistkę Raizel od obozowego reżimu i zaproponowała, że zgłosi się 
zamiast niej. Rodzice na to się w końcu zgodzili. Nikt nie przypuszczał, 
że sześciotygodniowy pobyt trwać będzie długich pięć lat. 

Stacja docelowa Geppersdorf
„Gdybyście mogli zajrzeć do głębi mego serca ujrzelibyście jak bar-
dzo zrozpaczona byłam. Pomimo tego starałam się uśmiechać, jak 
tylko to było możliwe. Ale moje oczy tonęły we łzach. Człowiek musi 
iść śmiało dalej nawet, kiedy serce jest złamane.“ Geppersdorf, po-
niedziałek 28 października 1940 roku, notatka w dzienniku Saly. 

28 października 1940 roku została Saly wraz z setkami innych mło-
dych żydowskich kobiet i mężczyzn przewieziona do obozu Geppers-
dorf organizacji Schmelt. Przed transportem poznała się z pewną siebie 
Alą Gertner, która rodzicom Saly obiecała, że się ich szesnastoletnią 
córką zaopiekuje. Ala swoją obietnicę spełniła będąc dla Saly mocnym 
punktem oparcia. Zapewniła dla nich osobne pomieszczenie i więcej 
żywności. Mężczyźni z geppersdorfskiego obozu pracowali na budo-
wie autostrady, kobiety najczęściej w pralni. Saly naprawiała mundury 
niemieckich żołnierzy. Pierwsze listy od rodziny i przyjaciół otrzymała 
kilka tygodni po przyjeździe do obozu. Korespondencja była cenzuro-
wana. Więźniowie korzystali bądź z szybszej poczty Rzeszy albo z po-
wolniejszej, ale godnej większego zaufania poczty gminy żydowskiej. 
Saly ukrywała każdy list czy fotografię w ubraniu, pod pościelą, w pod-
łodze, na toaletach lub je przekazywała do przechowania przyjaciołom. 
Po rocznym pobycie w Geppersdorfie mogła Saly z Alą na jeden week-
end odwiedzić rodzinę w Sosnowcu. Ali udało się zatrudnić w urządzie 
żydowskim w Bendsburgu. Z powrotem do obozu wracała Saly sama. 
Żegnając się nie wiedziała, że po raz ostatni widzi Alę, rodziców, siostrę 
Layę, Dinę i innych krewnych. Zanim w listopadzie 1942 roku dostała 
się do Żaclerza przeszła przez pięć żydowskich obozów pracy przymu-
sowej przy czym niektóre były od Sosnowca oddalone tylko o parę ki-
lometrów. Latem 1942 roku pracowała w Gross Sarne (Sarny Wielkie), 
Laurahütte (Siemianowice Śląskie), Brande (Prady), jesienią 1942 roku 
w Gross Paniow (Paniowy) i w Blechhammer ( Blachownia Śląska). I tam 
pracowała jako praczka i krawcowa. Rozkazy przeniesienia przychodzi-
ły nagle i wzrastało niebezpieczeństwo, że nie zdąży wyjąć z ukrycia 
swojego skarbu. Ale zawsze się jej to udało. 

Harry
„Moja mała narzeczona, kiedy Cię będę mógł na zawsze trzymać  
w swych objęciach? Będzie to najszczęśliwsza chwila w mem życiu.“ 
Gross paniow, 1942, Harry w liście do Saly. 

W obozie Gross Paniow wybuchła z powodu złych warunków higie-
nicznych epidemia tyfusu. Po ogłoszeniu sześciotygodniowej kwaran-
tanny wstrzymana została na krótko praca. W rozluźnionej atmosferze 
Saly zbliżyła się z przystojnym więźniem, czeskim żydowskim kupcem 
Harrym Haubenstockem. W przygnębiających warunkach więzienia 
przeżyła swą pierwszą miłość. Harry pisał do Saly miłosne listy na naj-
różniejszych kawałkach papieru, w których ją nazywał „moja mała na-
rzeczona“. Ich wspólne szczęśliwe chwile nie trwały długo. Po deporta-
cji do obozu Blechhammer Harry usiłował o to, by nie zostali rozdzieleni 
ani przy kolejnym transporcie, ale daremnie. Harrego posłali do obozu 
Dyhernfurth a Saly do Żaclerza. Tuż przed rozstaniem obiecali sobie, że 
się spotkają w Pradze, aż się wszystko skończy. Jeszcze w 1943 roku 
utrzymywali pisemny kontakt. 

Żaclerz
Pierwsze żydowskie dziewczęta razem z saly przyszły do żydowskie-
go obozu prac przymusowych w Żaclerzu jesienią 1942 roku. Pra-
cowały w fabryce włókienniczej firmy G.A. Buhl & Sohn, właściciel 
fabryki już w czerwcu zaczął budować pomieszczenia dla obcych pra-
cownic. Po przyjeździe SS Obersturmführera Fritza Ritterbuscha, po-
wierzonego w marcu 1944 roku zarządzaniem obozami w okolicach 
Trutnova również obóz żaclerski stał się jedną z filii obozu koncen-
tracyjnego Gross-Rosen. Z dochowanej listy dowiadujemy się o 111 
dziewczętach z Węgier i Polski w wieku od 16 do 34 lat. 7 grudnia 
1944 roku doszło kolejnych piętnaście węgierskich dziewcząt. Saly 
Garncarz wspomina o reżimie w obozie: „każdego rana była pobud-
kao w pół do piąte. Na śniadanie dostawałyśmy kubek brązowawej 
cieczy bardzo mało przypo minającej kawę i cieńką kromkę chleba. 
O piątej zaczynaliśmy dwunastogodzinną zmianę. Na stojąco obsłu-
giwałyśmy duże maszyny włókiennicze. Moja maszyna często się 
psuła, co mi kładziono za winę. W południe miałyśmy krótką przerwę 
na obiad najczęściej składający się z zupy z kartoflanymi obierkam, 
niekiedy z kawałkiem chleba.W niedzielę zazwyczaj dostałyśmy i ma-
sło a roku zupę wzbogaconą o cieńki płatek końskiegomięsa. Kiedy 
któraś z nas znalazła w zupie większy kawałek kartofla pokroiła go 
i podzieliła się z innymi.”

Pod koniec wojny malały dostawy surowców i w pracy były przestoje. 
Dziewczęta piechotą chodziły w zimowych miesiącach do fabryk w Bar-
narticach. Kiedy i te fabryki przestały pracować musiały kopać okopy. 
Pilnowali ich uzbrojeni członkowie SS z psami. Wieczorem mogły więź-
niarki przynajmniej trochę odpoczywać. Starały się czas wykorzystać 
na higienę osobistą na ile to umożliwiały warunki. Każdy wieczór myły 
się w lodowatej wodzie. Szczotka na włosy Saly, jedyna, którą miały 
do dyspozycji, wędrował co wieczór z rąk do rąk będąc przedmiotem 
niezwykłej wartości. Przed snem opowiadały sobie historie o rodzinie 
i przyjaciołach z lat przedwojennych, o przeżyciach minionego dnia, 
ale głównie o przyszłym życiu. Nad obozem nadzorowały Elisabeth 
Bischoffová, Emma Machová i Luise Ulrichová. W porównaniu z innymi 
miejscami więźniarki oceniały je całkiem pozytywnie zwłaszcza Emmę 
Machovą. Dziewczęta węgierskie jej nawet 5 maja 1945 roku dedyko-
wały sztukę teatralną „Sen artystki” (Der Traum der Künstlerin), którą 
napisały w trakcie pobytu w Żaclerzu. Kopia rękopisu sztuki jest pre-
zentowana na wystawie. Główną postacią „wesołej tragedii” jest śpie-
waczka operowa oczekująca wizyty swych byłych koleżanek ze szkolnej 
ławy. Jeszcze ma chwilę czasu i zasypia. Śni się jej, że jest w instytucie 
z trzema przyjaciółkami, ale instytut jest jakiś dziwny. Dziewczęta stop-

niowo zapoznawają śpiewaczkę z reżimem w instytucie. Wykonują cięż-
ką pracę w pomieszczeniach pełnych kurzu, są surowo karane a jadło-
spis składa się tylko z brukwi. Śpiewaczka po przebudzeniu stwierdza, 
że sen przenika do rzeczywistości.

Wolność
Obóz żaclerski został wyzwolony 8 maja 1945 roku. Zachwyconym 
dziewczętom i kobietom spełniły się kilkuletnie marzenia. Saly wspomi-
na jak przy przyjeździe czołgów Armii Czerwonej tak głośno krzyczała, 
że na drugi dzień w ogóle nie mogła mówić. W obozie zostały jeszcze 
przez kilka następnych dni – od mieszkańców dostały ubranie i jedze-
nie. Zastanawiały się dokąd skierować pierwsze kroki na wolności. Saly 
wyjęła z kryjówki w podłodze pod łóżkiem ukryte listy i wyruszyła na po-
szukiwanie swych bliskich. W domu w Sosnowcu nikogo z krewnych nie 
było. Pojechala więc do Pragi chcąc znaleźć Harrego. Dowiedziała się, 
że przeżył pochód śmierci, ale nie chciał się z nią spotkać. Nadzieja na 
wspólną przyszłość z Harrym zrozpaczonej Saly rozwiała się w jednej 
chwili jak dym. Współwięźniarka z obozu żaclerskiego Susi Ginterová 
przekonała ją, że musi dalej szukać swoją rodzinę. Liczna grupa tych, 
co przyżyli miała być podobno w Bergen-Belsenie. Razem z Susi ruszy-
ły do Niemiec w przerwie w podróży w bawarskim miasteczku Ansbach 
spotkały inne byłe więźniarki żydowskie. Saly poznała okrutną prawdę. 
Z licznej rodziny Garncarzy uratowała się tylko ona i jej dwie siostry  
Raizel i Blima. Obie się już leczyły w Szwecji, gdzie po wielu wysiłkach 
udało się jej nawiązać z nimi kontakt. 
„Nie wieżę swym oczom, twój list dotarł akurat w chwili, kiedy czu-
łam się opuszczona i zrezygnowana. Nie wątpiłam, że żyjesz, ale nie 
wiedziałam dlaczego ty, która najlepiej wiedziałaś jak przeżyć się nie 
odzywasz.” Karstad, 6 grudnia 1945 roku, Raizel w liście do Saly.

Nowe życie
Podczas noworocznych uroczystości w naprawionej barokowej synago-
dze ansbaskiej po raz pierwszy zwrócił uwagę na Saly żołnierz amery-
kański Sidney Kirschner. Kilka dni później zdobył się na odwagę i ode-
zwał się do niej. Jego żydowska rodzina również pochodziła z Polski.  
W 1915 roku przeniosła się z Warszawy do Nowego Yorku. Po kilkumie-
sięcznej znajomości Sidney się jej oświadczył. Wyjechał do Nowego 
Roku jak najszybciej załatwić dokumenty imigracyjne. Końcem maja 
1946 roku Saly przypłynęła do Stanów Zjednoczonych i już po tygodniu 
odbył się żydowski obrzęd ślubny. Początki były dla Saly bardzo trudne. 
Straciła matkę i ojca a obie siostry były ciężko chore. Z Raizel spotkała 
się dopiero w 1947 roku a z Blimą dopiero w 1949 roku. Obie osiadły 
również w Nowym Yorku. 

Saly Garncarz z mężem Sidneyem wychowali troje dzieci: Josepha, 
Ann i Davida. W 1994 roku wspólnie wybrali się do Europy. Saly wró-
ciła do miejsc związanych z jej przeszłością. Odwiedziła Oświęcim, 
gdzie zginęli rodzice i koleżanka Ala Gertnerová, miasta, w których była 
więziona, Pragę i Ansbach. Podczas wizyty w Sosnowcu i mieszkaniu,  
w którym mieszkała z rodzicami i rodzeństwem konstatowała: „Jest to 
najgorsze doświadczenie w moim życiu. Cieszę się, że jestem tutaj. 
Teraz jest to dla mnie zamkniętym rozdziałem. Już nigdy nie chcę 
tutaj wrócić. Widzę tu swą rodzinę... Tutaj wyrastałam i kochałam tutaj 
każdy kąt tego pomieszczenia. Nie widzę rzeczy. Widzę tylko osoby. 
Widzę je na każdym kroku.”

Miejskie Muezum i Centrum Informacji Žacléř, Rýchorské nám. 
10, 542 01 Žacléř, tel. 00420 499 739 225, e-mail: muzeum@zacler.
cz. Czynne codziennie oprócz poniedziałków od godziny 10:00 do 
16:00. Proszę przyjąć zaproszenie na wystawę Listy Saly, która po-
trwa do 31 sierpnia 2008.        www.zacler.cz
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BUDOWALIŚMY NA ŚNIEŻCE

Pięć zmontowanych segmentów placówki pocztowej kontroluje w czerwcu 2007 roku architekt Jan Mach, Martin Rajniš i główny cieśla Adam Strakoš.
Tylko oni znają naprawdę wszystkie części i sekrety nowego obiektu na Śnieżce.

W całkowitym dokończeniu płaszcza obiektu po opóźnieniu spowodowanym przyczynami charakteru administracyjnego przeszkodziła na początku listopada 
szadź, ale i tak do końca 2007 roku budynek był przygotowany do oddania do użytku. Funkcję izolacji cieplnej pełnią wewnętrzne ruchome deski izolacyjne. 

Wygląd nowej czeskiej placówki pocztowej zwanej Česká poštovna zmienia się w zależności od pozycji ruchomych żaluzji poruszanych napędem hydraulicznym. 
Ten sam system zastosowano w przypadku oświetlenia obiektu spodniego, ukrytego pod ziemią w miejscu, gdzie dawniej były piwnice schroniska Česká bouda.

Kaplicę św. Wawrzyńca na Śnieżce budovali murarze i cieślowie szesnaście 
lat w okresie od 1665 aż do 1681 roku pomimo tego, że ich tutaj pracowało 
sześćdziesięciu. W pracy im ponoć przeszkadzały złe duchy. My natomiast ra-
zem ze współpracownikami pracowaliśmy na Śnieżce, na najwyższym miejscu 
Czech przez ostatních pięć lat. Złych duchów wprawdzie nie widzieliśmy, ale 
surowego tutejszego klimatu mieliśmy aż po uszy. Schronisko Czeska bouda 
zostało zamknięte przez higieników w 1990 roku. Później już tylko niszczała. 
Zawalił się sufit verandy, drewnianą konstrukcję zaatakowały grzyby. Ze ścian 
odrywały się płaty blachy i czerwony eternit. Po wielu latach Dyrekcja KRNAP 
uzgodniła z właścicielem zniszczonego domu miastem Pec pod Śnieżką jego 
zniesienie. W maju 2003 roku pożądano nas o opracowanie projektu roz-
biórki. W ciągu września i października to schronisko rozebraliśmy. Setki ton 
materiału na dno doliny zwiozła kolejka linowa ale głównie stal, beton i cegły 
odwiózł śmiglowiec. Częścią umowy między miastem i konserwatorami było 
zezwolenie na wybudowanie obiektu zastępczego na czeskiej stronie szczy-
tu Śnieżki. Na członka urzędu miejskiego i właścicielkę małej Czeskiej Po-
sztowny Jaroslavę Skrbkovą uśmiechnęło się szczęście. Przyszła inwestorka 
przedłożyła projekt posztowny w kształcie chaty zrębowej z przylepioną su-
chą ubikacją a uczestników dyskusji zatkalo. Dyrekcja KRNAP i miasto Pec 
pod Śnieżką w końcu wyraziły zgodę, aby na miejscu Czeskiej boudy powstała 
nowa posztowna z powierzchnią zabudowaną 74 m2 a w miejscu byłej piwnicy 
prawie równie duży dom podziemny jako zaplecze dla obsługi. 

Latem 2004 roku ze szczytu Śnieżki znieśliśmy starą stację transforma-
torową. Wówczas nasz zespół otrzymał nagrodę czasopisma Architekt za 
niektóre prace twórcze w Karkonoszach. Chyba dlatego nas w Pecu popro-
szono o pomoc przy wyborze projektanta dla placówki pocztowej - poštovny 
na Śnieżce. Uświadamialiśmy sobie ogromną odpowiedzialność za powstanie 
oryginalnej architektury współczesnej harmonizującej z miejscem i przyrodą. 
Chcieliśmy zwrócić się do pięciu dobrych architektów czeskich, ale przyszedł 
nam na myśl Martin Rajniš. Znaliśmy się już kilka lat, ale nie zawodowo, lecz 
jako podróżnicy. Również dlatego, że zaprojektował naszemu przyjacielowi, 
doskonałemu fotografikowi Pavlowi Štěchowi prosty drewnia ny dom bez 
ciężkiej stali, betonu i cegieł. Martin Rajniš z werwą puścił się do pracy. Po 
uzgodnieniu z panią inwestorką zaprojektowali z kolegą Patrikiem Hoffmanem 
drewniany dom na szczyt Śnieżki. Dyrekcja KRNAP długo się wahała czy bry-
ła na planie prostokąta o rozmiarach 17 na 4,5 metra z płaskim dachem jest 
tym właściwym rozwiązaniem. Architekci przytoczyli mnóstwo argumentów, 
by przekonać konserwatorów i strażników przyrody. Tym głównym był fakt, że 
drewniany dom dotyka się Śnieżki tylko zakopanymi metalowymi nóżkami. Nie 
ma żadnych betonowych fundamentów, nie ma żadnego mokrego murowania. 
Dom składa się z małych łatwo przenośnych segmentów, które łatwo można 
rozłożyć i zmontować na innym miejscu. Na wzór domów na obszarach polar-
nych stoi ponad metr nad terenem z dłuższą osią w kierunku przeważających 
wiatrów zachodnich. To, że wiatr może się dostać pod dom zapobiega wy-
twarzaniu się zasp. Rajniš i Hoffman wcześniej już zbudowali więcej domów 
poskładanych tym samym systemem. Z tym tylko, że niezwykle surowe wy-
runki klimatyczne na Śnieżce zmusiły ich do wymyślenia unikatowego płasz-
cza. By chronić szklane ściany wysunęli przed nie system otwierających się 
żaluzji, które zatrzymają główną masę śniegu, deszczu, wilgoci. Za nimi są 
hermetycznie zamknięte zaszklone ramy a wewnątrz belki nośnej konstrukcji. 
Podczas ładnej pogody w ciągu jednej minuty cały płaszcz obiektu się otwie-
ra a obiekt staje się przeźroczysty. Podczas złej pogody żaluzje zostają za-
mknięte a światło przenika do wnętrza przez pas matowych szkieł osadzonych  
w drewnianej fasadzie. Taras widokowy nad płaskim dachem wprawdzie budy-
nek uczynił droższym, ale dodał Pocztownie na atrakcyjności. Panoramiczny 
widok z najwyższego punktu w kraju na wysokości 1610 metrów przyciągnie 
bez wątpienia mnóstwo turystów. Taras widokowy pomoże Pocztownę finan-
sować. Również pod względem architektonicznym taras wyraźnie upiększył 
bryłę obiektu. Wejść na górę można po schodach w wieży złożonej z setek 
modrzewiowych deseczek połączonych stalowymi kolcami i spiętych siecią 
stalowych linek w sztywne walce. Na tej samej zasadzie trzyma się kupy cała 
Pocztowna. 

Jesienią 2005 roku przygotowywaliśmy powierzchnię pod nowy obiekt. 
Wyrównaliśmy tysiące kamieni z byłych fundamentów i piwnic. Musieliśmy 
również się zdecydować czy w ogóle mamy się podjąć realizacji eksperymen-
talnego domu z ograniczonym budżetem i mnóstwem nieznanych szczegółów. 

Ale miejsce budowy nas skusiło. Dobrej jakości drewno sosnowe na wnętrza 
i modrzewiowe dobrze nasycone smołą drewno na konstrukcje zewnętrzne 
zdobyliśmy w najstarszym poroście rewiru leśnego Choustníkovo Hradiště. 
Według dobrze przygotowanej dokumentacji, z wykresami najdrobniejszych 
elementów spółdzielnia EXCON Steel i inni dostawcy wyprodukowali ponad 
6000 elementów stalowych, nasza firma przygotowała co najmniej 11 937 
elementów drewnianych a około 1500 sztuk elementówsystemu hydraulicz-
nego dostarczyły trzy firmy specjalistyczne. Do tego użyliśmy jeszcze tysią-
ce sztuk elementów łączących różnego typu i rozmiarów. Okna o rozmiarach 
108x52 cm z dwoma szkłami z izolującym gazem wewnątrz po przewiezieniu 
z Liberca na Śnieżkę w rzadkim powietrzu wydęły się o jeden centymetr na 
każdej stronie. W prowizorycznych warunkach trzeba było wypuścić trochę 
gazu, by zmniejszyć ciśnienie. W czerwcu 2006 roku urzędy wydały zgodę 
na realizację budowy. Do zim yudało sią wybudować tylko spodni obiekt 
izolowany kilkoma warstwami izolacji cieplnej i wodoszczelnej. Cały jest ob-
łożony kamieniami, które zostały z rozbiórki starego schroniska. Przstrzeń 
mieszkalną zdradzają tylko trzy żaluzjowe okna. W hali montażowej w dolinie 
poddany został próbie jeden z pięciu modułów górnego obiektu z rozkołysa-
niem hydraulicznego systemu otwierania fasad włącznie. Główny obiekt Pocz-
towny zmontowaliśmy na Śnieżce w dniach od 22 maja do 10 sierpnia 2007 
roku, kiedy został zaprezentowany publiczności przy okazji pielgrzymki św. 
Wawrzyńca. Potem prace na dwa miesiące zostały wstrzymane. Zakres prac 
i sposób ich finansowania udało się uzgodnić dopiero pod koniec paździer-
nika. Pomimo tego w surowych warunkach wczesnej zimy pocztownę prawie 
kompletnie dokonczyliśmy. Tylko sześć pełnych dni ro boczych nam zostało 
na prace wykończeniowe w maju tego roku. Wyposażenie wnętrza w trakcie 
zimy i wiosny wykonała sama właścicielka Pocztowny we własnym zakresie. 
Pierwszej próbie wytrzymałości została Pocztowna poddana podczas orkanu 
Ema 1 marca 2008 roku. Wiatr na Śnieżce osiągał szybkość 216 km na go-
dzinę. W czerwcu już chyba nic nie będzie stało w drodze otwarciu nowego 
obiektu na Śnieżce.

Montaż eksperymentalnego domu był wielką przygodą. Pomimo bardzo 
dokładnych wykresów niezbędne okazały się liczne konsultacje z projektanta-
mi i wprowadzenie szeregu zmian. Najtrudniejszym zadaniem była produkcja, 
montaż i uruchomienie systemu hydraulicznego otwierania fasady. Niekiedy 
czułem się pracując na Śnieżce jak na wysokogórskiej wspinaczce. Każdy 
z naszej grupy musiał stale pamiętać o suchych rękawicach na zmianę, o dru-
giej czapce, o kurtce od deszczu i o kurtce od wiatru, o czymś chłodnym do 
picia w upale i o wystarczających zapasach gorącej herbaty kiedy dokuczało 
zimno. Trudne chwile nas czekały podczas montowania próbnego segmen-
tu do starej Pocztowny w marcu 2006 roku. Podczas pięknej pogody łatwo 
było wyciąć dziurę w domku. Ale zanim udało się osadzić zmontowaną kon-
strukcję, zaszkloną ramę i fasadę z żaluzjami rozpętała się burza śnieżna. Do 
wieczora ściana była umocowana a my musieliśmy po ciemku brodzić się po 
pas w śniegu na Růžovą horę do kolejki linowej. Budowa domu spodniego 
jesienią 2006 roku wypadła na okres deszczy i długo nie udawało się dokoń-
czyć przynajmniej kawałku dachu. Montowaliśmy nawet kiedy wiatr osiągał 
szybkość stu kilometrów na godzinę, kiedy nawet czterometrowe dyle latały 
w powietrzu a my musieliśmy zabezpieczyć niedokończony segment. Deszcz 
przychodził z minuty na minutę, zamieć pokrywała śniegiem kilkakrotnie  
w ciągu dnia materiał i narzędzia. Pomimo tego, że obsługa kolejki linowej nam 
pomagała, wielokrotnie z uwagi na silny wiatr wyjechaliśmy tylko na Růžovą 
horę a dzień roboczy zaczynaliśmy raźną wspinaczką na szczyt Śnieżki. Biada 
jeżeli po serii pięknych dni zapomniał ktoś w domu czapkę i ciepłą kurtkę. 
Przyszła zmiana pogody a zapominalskiemu nie pomogły ani „puste włókna“, 
jak tutaj zwykliśmy mówić. Pani inwestorka na budowę Pocztowny na szczy-
cie Śnieżki przyjechała się popatrzeć w zeszłym roku dwa razy. Było trudnym 
zadaniem wyjaśnianie ludziom w dolinie problemów z jakimi się borykaliśmy 
przy montowaniu obiektu, kiedy i w środku lata wiatr porywał narzędzia i ma-
teriał. Budowa Pocztowny na Śnieżce nie była zwykłą pracą jaką wykonujemy 
o kilkaset metrów niżej. Myślę, że dała nam w skórę i bez pomocy złych du-
chów podobnie jak naszym poprzednikom przed trzystutrzydziestoma laty. Ale 
nową czeską Pocztownę zaliczamy do siedmiu cudów Karkonoszy z innych 
powodów. Na Śnieżce udało się przeforsować przykład dobrej współczesnej 
architektury, który został zrealizowany z niezbyt silnym pod względem finan-
sowym inwestorem. 
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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; dyżur  
w Pecu pod Śnieżką 499 736 233, w Svobodzie nad Upą 499 871 333, w mieście Špin-
dlerův Mlýn 499 433 333, komisariat Policji Miejskiej w uzdrowisku Janské Lázně 499 
875 133 i 603 345 538; Špindlerův Mlýn 499 433 354, 606 484 805, Žacléř 499 876 
135.

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

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.

Kamera panoramiczna: codziennie na drugim programie czeskiej TV od 7.50 do 8.30. 
Bezpośrednia transmisja z kamer umieszczonych w punktach obserwacyjnych: Harra-
chov, Rokytnice nad Jizerou, Benecko, Mísečky, Špindlerův Mlýn, Černá Hora, Pec pod 
Sněžkou, Malá Úpa, Černý Důl.
Aktualny 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).

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.

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, schronisko Rýchorská bouda 499 895 107.

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


