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„WESOŁA WYPRAWA” 		

Już prawie pięćset lat minęło od przybycia w 1511 r. do Obří Dolu
pierwszych górników, którzy z wnętrza Śnieżki zaczęli wydobywać
bogactwa stworzone przez przyrodę. Pół wieku później przywędrowali tu drwale, żeby wycinać puszczę, a drewno posyłać 170 km po
wodzie do kopalni srebra w Kutnej Horze. Wybudowali drewnianoziemne zapory, zwane klauzami, żeby po ich otwarciu woda zniosła
kawałki drewna w dół. Czterysta lat temu dokończono wyręb prawie
całej pierwotnej powierzchni lasu. Sprowadzeni z różnych miejsc cesarstwa austriackiego górnicy i drwale osiedli tu, wpływając w znacznej mierze na krajobraz kulturowy, jakim go dziś znamy. W większości
są dla nas zapomnianymi dawno anonimowymi osadnikami. Podczas
wycieczek przypomnimy sobie dzieła ich rąk, a dzięki kilku zachowanym historiom, również konkretne osoby. Jednym z miejsc, dokąd
Państwa zabierzemy, jest Obří Důl, gdzie stoi kapliczka na resztkach
nieistniejącej już zapory. Żadna z karkonoskich klauz nie zachowała
się na fotografii, dlatego pożyczyliśmy sobie stuletnie zdjęcie z Alp.
Szczyt Śnieżki jest natomiast prawdziwy.
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W Alpy, żeby
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Takie same klauzy i ryzy jak z fresku w sali głównej Kammerhof w Bad Aussee
budowali tutejsi specjaliści w XVI wieku w Karkonoszach.

Na wycinku najstarszej mapy obrazowej Karkonoszy namalowanej tuż
po 1576 r. klauza na Potoku Černohorskim z uwagą o nowej ryzie do spuszczania pni drzewnych do Upy za 1300 złotych.

Bardzo zaskoczyło nas, że tylko sto lat po zrobieniu zdjęcia tak mało znaleźliśmy
śladów po dużej drewnianej klauzie na rzeczce Rettenbach w Salzkammergut
niedaleko uzdrowiska Bad Ischel.

Drwale, podobnie jak w Alpach, spuszczali klocki drewna stosowego do rzek za pośrednictwem drewnianych rynien, zwanych „Riesen”. W Wielkiej Upie ponownie zostały one wprowadzone – tym razem
także dla długich kłód – przez karpackich drwali po wielkiej katastrofie w październiku 1930 r.

Letnia buda Vorderfatschenbach wysoko nad tyrolską wsią Brandenberg do
dziś jest używana w taki sam prosty sposób, jak kiedyś letnie budy w Karkonoszach w rejonach powyżej 1200 m n.p.m.

Do wykorzystywania łąk siennych i pastwisk wysoko w górach koloniści byli
przyzwyczajeni jeszcze z Alp. Na Růžohorkach stało osiem letnich bud. Pierwszymi znanymi użytkownikami tej budy były w latach 1785 – 1850 trzy generacje
Hoferów z Wielkiej Upy. Po 1945 r. skończyła jako drewno na opał.

poznać Karkonosze
Po obejrzeniu pozostałości po jeziornej klauzie na Toplitzsee w Styrii, w drodze do kolejnego celu naszą uwagę w osadzie Gaiswinkl zwróciła umieszczona koło drogi strzałka „Haus Otter”. Najpierw pomyślałem nawet, że
napisane jest „Hans Otter”, a więc to samo imię, co u budowniczego zapór
do spławiania drewna z roku 1575 w naszej dolinie Upy. Podjechaliśmy do
ładnego drewnianego domku z imponującą skalną ścianą w tle ze świadomością, że jego mieszkańcy mogą nie mieć pojęcia o tym, jak skończył
specjalista z ich rodu w Karkonoszach. Zazwyczaj nie wiedzą tu nawet o naszych górach na północy Czech. My poznawaliśmy krainę, z której pochodzili niektórzy koloniści dolin u podnóża Śnieżki. Klauzy, ryzy, sanie rogate,
nosidła na plecy, domy zrębowe, letnie budy, a przede wszystkim nazwiska
Otter, Wimmer, Schraml, Kirchschlager są tak samo związane z historią
Salzkammergut jak z historią Karkonoszy. Od połowy lat dziewięćdziesiątych obejrzeliśmy wiele alpejskich dolin, setki cmentarzy, a na grobach i
pomnikach ofiar wojen światowych przeczytaliśmy tysiące nazwisk. Nasze
dzieci odmawiały już uczestnictwa w „turystyce cmentarnej”. Długo poszukiwania krainy przodków naszych poprzedników nie przynosiły efektu. W
każdej karkonoskiej książce krajoznawczej i czasopiśmie przeczytamy, jak
dolinę Upy i sąsiednią Łaby kolonizowali przybysze z Alp. Literatura jednak
ani starsi mieszkańcy nigdy nie powiedzieli, skąd dokładnie. Chyba też dlatego potomkowie alpejskich kolonistów po drugiej wojnie światowej nie powrócili w miejsca, skąd pochodzili ich przodkowie, ale skończyli zazwyczaj
na równinnej północy wschodnich Niemiec. W poszukiwaniach pomogły
reakcje na artykuł Skąd przybyli? (WW 13/1999), a przede wszystkim opracowanie historyka Gustava Erlbecka z 2002 r. Naszą uwagę skierowaliśmy
na odpowiednie rejony Salzkammergut i Tyrolu w Austrii oraz Pustertal we
włoskim Tyrolu Południowym. Wraz z rozwojem Internetu do szukania nazwisk przodków karkonoskich rodzin można było wykorzystać elektroniczne książki telefoniczne i różne wyszukiwarki ludzkich losów. Ale i tak pochodzenie większości karkonoskich rodzin spowija tajemnica, która czeka na
rozwiązanie. Jeśli znajdą się studenci historii, dokumentarystyki lub ekologii
społecznej, którzy w swoich pracach dyplomowych czy doktorskich chcieliby zająć się takimi badaniami, chętnie przekażemy im swoje doświadczenia.
W archiwach i bezpośrednio w Alpach czekają na nich świetne odkrycia.
Pierwowzór Karkonoszy znaleźliśmy w tyrolskiej wiosce Brandenberg,
dwadzieścia kilometrów od górniczego miasta Schwaz. Do odciętej górami
doliny, gdzie spławiać drewno zaczęto już w 1412 r., przyjechaliśmy szukać
śladów rodu Marksteinerów, założycieli karkonoskich wsi Mała Upa i Borowice po północnej stronie naszych gór. Zamieszkaliśmy w jednym z wielu
dobrze działających gospodarstw u młodego gospodarza Christiana Marksteinera. Ze swoją mamą Marią gospodarują na 50 ha łąk, do tego jeszcze
mają wysoko w górach dwie łąki na siano z letnimi budami. Z głównego
korytarza ich domu można przez duże okno obejrzeć nowoczesną oborę
z dwudziestoma dojnymi krowami, które są dobrym źródłem utrzymania.
Ranny udój za pomocą aparatury podłączonej do komputera to codzienna
rutyna. W odpowiedzi na nasze pełne ciekawości pytania dotyczące historii
rodu Marksteinerów pani Maria na stół położyła kronikę górskiej wsi Brandenberg dokończoną w 1996 r. przez miejscowych historyków Helmuta
Hintnera i Ludwiga Rupprechtera. Byliśmy pełni podziwu. Oprócz opisu
wszystkich czynności, ze szczegółami spisana jest tu historia każdego
domu od 1550 r. Dzięki temu po trzech wieczorach studiowania dobrze zorientowaliśmy się nie tylko w Marksteinerach. Wędrując po okolicy, widzieliśmy kilka z 91 „almów”, jak mówi się tu (i nie tylko tu) na enklawy łąkowe wysoko w górach. Ale najważniejsze chwila czekała nas koło osady Markstein
podczas oglądania malowniczego gospodarstwa Brand am Kogl. Według
kroniki stąd najprawdopodobniej przed 1592 r. zniknął ze spisów Georg
Marksteiner, najstarszy syn gospodarza Jakuba. Czy był to ten sam Georg,
który pojawił się na pierwszej liście budziarzy spod Śnieżki, nie wiadomo.
Może znaleźliśmy na razie jedyny konkretny dom, z którego przed ponad
czterystu laty w Karkonosze wyruszył drwal i specjalista od prac związanych
z klauzami. Zrozumieliśmy też, że zbocza osady Latovo Udoli, którą Marksteinerowie założyli w Małej Upie wraz z innymi rodzinami, musiały im się
wtedy wydawać prawie równiną. Bez dziesięciocentymetrowych kolców na
kołach kosiarki prawdziwie stromych łąk na Brand am Kogl nie udałoby się
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dziś skosić. W kronice Brandenberga z wszelkim prawdopodobieństwem
znaleźliśmy też przodków kolejnych karkonoskich rodzin, takich jak Pfluger,
Gschwantner (i chyba także Hintner), które pojawiają się w najstarszych
źródłach w powiązaniu z domami i gruntami w dolinie Latovo údolí oraz na
sąsiednim szczycie Pěnkavčí Vrch. W muzeum architektury tyrolskiej sprzedawane jest DVD z filmem o spławianiu drewna z wykorzystaniem tutejszej
klauzy Erzherzog Johann, dziś już nieczynnej. W Alpach istnieje jedna działająca „Chorinsky Klause” niedaleko Bad Goisern. Tradycyjny spław drewna
tu również jest już tylko atrakcją turystyczną. Po innych zaporach pozostały
najwyżej gromady kamieni i gliny – tak jak po naszych, karkonoskich.
Ośrodki informacji, galeria i sklep z pamiątkami Veselý výlet w Pecu pod
Śnieżką lub w Temnym Dole uczynią Państwa pobyt w Karkonoszach
Wschodnich przyjemniejszym i łatwiejszym. Można tu wypożyczyć klucze
do leśnego zameczku Aichelburg, a w Temnym Dole od września także
do nowo otwartego Muzeum Vápenka w Hornych Albeřicach. Znajdziemy
tu też wszelkie nowości z regionu, bezpłatne materiały informacyjne, mapy
Karkonoszy i okolic, przewodniki, widokówki ze znaczkami, DVD z programami o Karkonoszach w czterech językach, a także czeskie i niemieckie
książki, w tym książki dla dzieci. Dla kolekcjonerów mamy znaczki turystyczne, odznaki, naklejki, znaczki na laski i inne drobiazgi. Przed powrotem
do domu można tutaj kupić oryginalne prezenty i pamiątki, małe obrazki,
fotografie i popularne figurki lub kukiełki Liczyrzepy, kamienie do kolekcji,
wisiorki i podkoszulki przypominające pobyt w Karkonoszach. W Temnym
Dole zamówić można kopie dawnych fotografii Karkonoszy, które posiadamy w swych rozległych archiwach. Popularne wśród turystów są karkonoskie likiery i napoje lecznicze. Veselý výlet przygotował też upominkową „Czekoladę ze Śnieżki“. Można wybierać wśród dziesięciu różnych
opakowań, ostatnie dwie serie zaprojektowali artyści Milan Hencl i Aleš
Lamr, którego znają Państwo jako autora Drogi Krzyżowej na Starą horę.
Wszystkie ilustracje oparte są o motyw Śnieżki, obejrzeć je można także
na Facebooku. Opakowanie zawiera wysokiej jakości czeską czekoladę
mleczną albo gorzką, o 70 % zawartości kakao. Poza informacjami turystycznymi możemy pomoc w przygotowaniu programu pobytu lub wyborze
zakwaterowania. W ośrodku w Pecu pod Śnieżką goście mają dostęp do internetu. Ośrodki mają też kantory, gdzie wymienić można pieniądze. Informacje o wystawach, tych aktualnych i starszych, można znaleźć na stronie
internetowej. Numery czasopisma Veselý výlet, których nakład jeszcze nie
został wyczerpany oferujemy w Temnym Dole, pozostałe można przeczytać
na naszej stronie internetowej.
Pensjonat Veselý výlet w Temnym Dole jest otoczony żywą przyrodą i zabytkami kultury materialnej. Jest to dobry punkt wyjścia do wycieczek w
Karkonosze Wschodnie. Przed pensjonatem latem i zimą zatrzymują się autobusy turystyczne i narciarskie. Goście pensjonatu parkować mogą również przy centrum informacyjnym Veselý výlet w Pecu. Dobrze wyposażone
pokoje, dostęp do internetu Wi-Fi, sauna, wanna z wirówką, duża świetlica z kuchnią i obfite śniadania to niektóre tylko atuty pensjonatu. Cennik
i informacje o ofercie innych usług związanych z Veselým výletem, a także
fotografie można znaleźć na naszej stronie internetowej. W tej samej rubryce są do dyspozycji dane teleadresowe do pensjonatów, hoteli, schronisk
i kwater prywatnych w Hornym Maršovie oraz w Pecu pod Śnieżką.
Informační centrum, galerie, směnárna a obchod Veselý výlet, 542 21
Pec pod Sněžkou 196, tel. 00420 499 736 130. Informační centrum,
galerie, směnárna a pension Veselý výlet, Temný Důl 46, 542 26 Horní
Maršov, tel. 00420 499 874 298. Wypożyczanie kluczy od zamku Aichelburg. Czynne codziennie od godz. 8.30 do 18.00. Mówimy po angielsku
i niemiecku. Aktualności też na Facebooku – Veselý výlet.
Pensjonat Veselý výlet w Temnym Dole oferuje zakwaterowanie ze śniadaniem w pokojach dwu- i trzyosobowych oraz pokoju typu studio. Telefoniczna rezerwacja miejsc w ośrodku informacji. Bardziej szczegółowe
informacje na stronie internetowej, na życzenie możemy też przesłać pocztą.
E-mail: info@veselyvylet.cz		
www.veselyvylet.cz

Pec pod Śnieżką
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6. 8. 1644
Georg jung + Georg ältere
Berauer, Elias + Zacharias Berger, Caspar +
Elias + Friedrich + Georg + Thomas + Tobias Böhnisch-Bönsch, Caspar + Christof
+ Görge + Elias + Michael + Thoma Braun, Michel Brunecker, Friedrich + Thoma Buchberger, Caspar + Hans + Hans Croo,
Görge Demuth, Friedrich Tix-Dix, Joseph Donhäuser, Hans Eicheler, Thoma Elbinger, Tobias Ettrich, Caspar + Michael Fuckner, Georg Glaser, Caspar + Martin + Zacharias Gleissner, Paul Grannich, Thoma Gschwandtner, Elias Hain, Tobias Hampel,
Hans + Michel Hangk, Görge Heinisch, Görge + Michel + Tobias + Thomas Hering, Görge Hintner, Christof + Georg + Zacharias Hofer, Georg Hüttler, Georg + Christof Illchner, Hans + Zacharias Jantsch, Carl Junkher, Tobias Kaubinger, Caspar + Daniel kais. Forstknecht+ Friedrich + Georg + Hans + Christof Kirchschlager, Görge Kirchstein, Caspar + Georg Kneifl, Tobias
Kleinwächter, Tobias Kreil, Martin Kretschner, Görge + Michel + Tobias Krinn, Görge + Zacharias Kugler, Georg Lath, Caspar
+ Hans Lorenz, Danil Lose, Martin Ludwigh, Georg Marksteiner, Tobias Meergans, Thomas Mitterlegner, Görge Mittelegner,
Michel Mitzinger, Hans Mohorn, Christof Patsch, Görge Pischl, Mathes Preller, Michael Regauer, Christof + Georg + Thoma
Renner, Martin Richter, Christian Rothe, Mathes Ruse, Görge + Zacharias Sagasser, Sebastian Salwender, Michel Seidel,
Cristof Schmidt, Daniel Schübel kais. Forstknecht, Michel Steinwender, Adam Tam, Christof Tassler, Andreas + Georg + Görge
+ Hans + Jeremias + Tobias Tippelt, Tobias Wiesser, Georg Wiltner, Tobias Wimmer, Mathes Wolf, Jonas + Ursela Zinnecker

Najstarsza lista budziarzy
Do naszych czasów dochowało się bardzo niewiele źródeł umożliwiających
zapoznanie się z dziejami kolonizacji Karkonoszy Wschodnich, a więc przede wszystkim Wielkiej i Małej Upy z przyległymi najwyższymi partiami osad
Černá Hora, Černý Důl, Albeřice i Lysečiny. O wydarzeniach z XVI i początku
XVII w. wiemy przede wszystkim z kroniki mieszczanina z Trutnova, Szymona
Hüttela. Unikatowym świadectwem jest także najstarsza mapa obrazowa,
powstała po 1576 r. najprawdopodobniej z udziałem Hüttela. Po raz pierwszy wymienia nazwę Petzer (Pec), jak już wtedy mówiono na tę część Wielkiej
Upy, u zbiegu Zelenego Potoku i Upy. Przemianę dzikiego lasu w krajobraz
kulturowy dobrze opisuje trzydziestosiedmiostronicowe sprawozdanie kutnohorskich urzędników z września 1609 r. Więcej światła na problematykę
kolonizacji konkretnych miejsc Wielkiej i Małej Upy rzuca pisana po czesku
najstarsza znana, lecz dotąd niepublikowana, imienna lista budziarzy z 6 sierpnia 1644 r. Trzy zapisane kartki znalazłem w listopadzie 1991 r. w Archiwum Narodowym w Pradze wetknięte w teczkę dokumentów gospodarczych
płk. Jana Jakuba de Waggi, który podczas wojny trzydziestoletniej dostał
dobra marszowskie wraz ze Starymi Bukami jako wycenioną na trzydzieści
tysięcy złotych nagrodę za służbę w zwycięskiej armii cesarza Ferdynanda
II. Prosty spis 115 „budziarzy z lasów zajętych przez cesarza”, jak napisano
w tytule, daje jedyny na razie obraz pierwszych kolonistów krainy leżącej
u podnóża Śnieżki. Za każdym nazwiskiem kryje się jeszcze liczna rodzina. Choć lista spisana została bez przeprowadzenia klasyfikacji, zakładać
możemy związki krwi między poszczególnymi osobami, a przede wszystkim
powiązania z poszczególnymi enklawami założonymi przez pierwszych drwali, górników, budowniczych klauz i węglarzy. Z siedemdziesięciu wymienionych nazwisk w Karkonoszach Wschodnich aż do roku 1945 zachowało się
pełnych czterdzieści. Zaznaczyliśmy je pogrubioną czcionką. Dziś mieszkają
tu potomkowie ostatnich piętnastu rodzin zapisanych w sierpniu 1644 r. Lista
nie zawiera chyba wszystkich pracowników związanych z terenami cesarskimi, za to niektórych znajdujących się tu nazwisk nie znaleźliśmy już w innych
dokumentach. Jako badacz-amator z transkrypcją archaicznie napisanego
tekstu dwadzieścia lat temu nie umiałem sobie poradzić, dlatego udostępniłem kopie w połowie lat 90. przedstawicielom rdzennych mieszkańców
Małej Upy. Transkrypcję najstarszej listy budziarzy wraz z wieloma innymi
uwagami i spostrzeżeniami w pewnym niemieckim czasopiśmie opublikował
w 2002 r. Gustav Erlbeck w świetnym artykule „Alpejczycy w Karkonoszach”. Później zamieszczony również został w napisanej przez Bärbel Köstler
ziomkowskiej książce krajoznawczej o Małej Upie. „Najstarszą listę”, jak na-

zywamy ją roboczo, przytaczamy w uproszczonej formie w kolejności alfabetycznej w podziale na rodziny. Dzisiejsi mieszkańcy Karkonoszy Wschodnich
znajdą tu nazwiska założycieli ich łąkowych enklaw, parceli budowlanych lub
górskich domów.
Klauzy do spławiania drewna
Na zakończenie listy budziarzy z 1644 r. wymienionych jest szesnaście przegród, czyli tzw. „klauzur wodnych” lub inaczej „klauz”. Pięć z nich było w
dorzeczu Małej Upy i po jednej na potokach Černohorskim i Honzův w Temnym Dole. Pozostałych dziewięć służyło do spławiania drewna Wielką Upą
i wszystkimi jej dopływami. Ta sama liczba klauz przedstawiona jest też na
mapie lasów królewskich Samuela Globica z września 1668 r. Pozyskiwanie
drewna w późnym średniowieczu w Alpach związane było przede wszystkim
z cesarskimi kopalniami. Spławianie drewna około 1400 r. stało się tu ważną
czynnością, umożliwiającą rozsadzanie skał przy pomocy ognia, wytop rud
i odparowywanie wody z roztworów soli. Najwięcej miejsc z klauzami znaleźliśmy w Salzkammergut w okolicy Hallstattu, Bad Aussee i Bad Goisern,
gdzie wydobywano i przetwarzano sól. Dziesiątki takich zapór usytuowane
były w bocznych dolinach niedaleko kopalni srebra i huty koło Schwazu na
rzece Inn w Tyrolu.
Bogactwo, a dzięki niemu potęga Królestwa Czeskiego zależały w średniowieczu od wydobycia srebra w Kutnej Horze. O poprawne funkcjonowanie
kopalni dbali wszelkimi środkami wszyscy władcy, począwszy od Przemyślidów, a na Habsburgach kończąc. Kiedy w XVI w. Habsburgowie zaczęli
potrzebować dużej ilości drewna dla kopalni i hut, na wzór swoich alpejskich
włości zaczęli zwlekać drewno z dziewiczych dotąd lasów trutnovskich, jak
nazywano wtedy królewską puszczę graniczną w Karkonoszach. Miejscowi
nadleśniczowie zaprosili specjalistów od spławiania drewna, a później też
drwali. Przybysze pochodzili z Alp, dokładnie z dóbr cesarzów Ferdynanda
I, po nim Maksymiliana II, a na koniec Rudolfa II. Cesarski kutnohorski geodeta Jiřík z Řásné wymierzył spadek Małej i Wielkiej Upy, żeby budowniczowie klauz mogli wybrać odpowiednie miejsca do ich budowy. Cesarska
izba odpowiedzialna za budowę zapór i ryz oraz ich działalność wydała na
Upę kilkadziesiąt tysięcy złotych; na dzisiejsze pieniądze byłoby to wiele milionów koron.
W kwietniu 1566 r. z okolic miasta Schwaz w Tyrolu przybyli „klauzemajstrzy” Hans Gauden z Achental i Christoph Jeher z Brandenbergu. Dołączył
też do nich Thomas Pressl z Goisern z Salzkammergut. Wraz z nimi przybyło
też kilku pierwszych „holzknechtów”, jak nazywano wtedy parobków dr-
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walskich. W dorzeczu Wielkiej i Małej Upy pobudowali zapory,
uruchamiając tym samym eksploatację drewna w Karkonoszach
Wschodnich. Największą budowlę dokończono w 1567 r. w Wielkiej Upie. Historyk Michael Kurz z Bad Goisern, który pomógł
nam odkryć miejsca spławu w Salzkammergut, potwierdził, że
mistrzowie klauz po spełnieniu zadania wracali do domów, by po
czasie wyruszyć w inne miejsce w zależności od planów cesarza.
Nie uczestniczyli więc bezpośrednio w kolonizowaniu obszaru,
na którym pracowali. Inny los spotkał klauzemajstra Hansa Otera, który w 1575 r. wybudował w Wielkiej Upie największą karkonoską klauzę, a w rok później podczas wypuszczania z niej wody
zginął. Zgodnie z wpisem w kronice Hüttela, Hans Oter przybył
z Aussig. Nie chodzi tu o, jak opisujemy niżej, Usti nad Łabą w północnych Czechach, ale Altaussee w Salzkammergut na zachodzie Styrii. Jego główna klauza przecinała dolinę koło dzisiejszej
gospody „Tetřívek”, która wcześniej nazywała się „U klausového
lesa” – „Pod klauzowym lasem”. Klauza miała 70 m szerokości
i 10 m grubości. Była w stanie spiętrzyć wodę do wysokości 9
m. Zaporę tworzył szkielet z ociosanych belek, wypełniony kamieniami i dla szczelności też gliną. Kilka razy nawet ta „główna”
zapora została przerwana podczas powodzi, powodując duże
straty w dole rzeki. Po zakończeniu spławów drewna z użyciem
spiętrzonej wody w XVIII w. drewniane części klauzy rozpadły się.
Kamienie posłużyły potem do budowy drogi, a pozostałą glinę
zabrała Upa. Po raz ostatni drewno spławiano w 1882 r. do huty
szkła w Temnym Dole, ale już bez klauzy, tylko z wykorzystaniem wód z wiosennych roztopów. W pięciu miejscach Karkonoszy Wschodnich znaleźliśmy
dobrze widoczne pozostałości po zaporach z XVI w., trzy można obejrzeć na
terenie Peca pod Śnieżką.
Rodzina Wimmerów i Wielka Upa
W czasach spisu budziarzy w 1644 r. Wolfgang Wimmer miał już 82 lata.
Jako „emeryt” nie został spisany, pojawia się natomiast Tobias Wimmer, który mógł być jego synem lub wnukiem. Mimo to Wolfgang Wimmer jest, dzięki
trzem linijkom w marszowskiej księdze metrykalnej, najbardziej znanym
parobkiem drwalskim w Karkonoszach. Ksiądz Christoph Liebhold oprócz
krótkiego wpisu o śmierci drwala napisał bowiem bardzo ciekawą uwagę:
„28 października 1662 r. pochowano z Wielkiej Upy ostatniego w obczyźnie
urodzonego holzknechta ze Styrii pochodzeniem z Aussig; zmarł jako stuletni”. Słowo „Steiermark”, a więc Styria, jest słabo czytelne, dlatego zostało
przez historyków podczas transkrypcji ominięte, potem zaś wszyscy długo
powielali, że ostatni drwal przybył tak samo jako Hans Oter z Aussig, a więc
Usti nad Łabą. Nie miało to sensu, ale dopiero dr Reinhard Lamer powiedział
nam 10 lat temu, że na alpejskie miasteczko Altaussee o długich tradycjach
drwalskich, w skrócie mówiono Aussig. Potem po raz pierwszy obejrzałem
oryginał wpisu w księdze metrycznej i odszyfrowałem – Steier i w kolejnej
linijce bez znaku dzielenia: marck. Rozdzielenie słowa wprowadziło kiedyś
w błąd odkrywcę ciekawego wpisu, który korzenie rodu drwali przesunął
do Czech Północnych zamiast do serca Alp Austriackich. Nagle wszystko
zaczęło pasować, a my mogliśmy poznać nie tylko pana Lamera, autora ciekawej książki o jego rodzinnym Trutnovie, ale przede wszystkim krainę, skąd
przed 450 laty przybyła w Karkonosze część osadników.
Według Szymona Hüttela do Trutnova dotarły dwie duże grupy holzknechtów za Szwazu, którzy mieli pracować w rejonie Upy. W 1567 r. było to ponoć
370, a w 1591 trzystu drwali. Jednak informacja dotycząca 4 czerwca 1591
r. nie jest zupełnie jednoznaczna – możliwe, że poczęstowani w trutnovskim
zamku piwem i chlebem drwale byli tymi samymi, którzy już wcześniej osiedli
w górach, ale zbuntowali się a poczęstunek dostali dla załagodzenia sytuacji. Według katastru terezjańskiego w 1722 r. podatek płaciły dwie rodziny Wimmerów w Wielkiej i trzy w Małej Upie. Dopiero spis poszczególnych
posiadłości w katastrze józefińskim z 1785 r. umożliwia nam przypisanie
poszczególnych rodzin do konkretnych miejsc. Dwieście lat po powstaniu
„głównej klauzy” w Wielkiej Upie, a zwłaszcza w jej sąsiedztwie, mieszkało
10 rodzin Wimmerów. Osada nad nieistniejącą już dawno klauzą do dziś nie

ma czeskiej nazwy. Kiedyś mówiono na nią Klausenwald, a więc „las wkoło
klauzy”. Z rodem Wimmerów związane są różne tutejsze domy, z rekreacyjnych na przykład Horalka, Diana, Aurora, a także byłe gospodarstwa na
wysoko położonych, oddalonych enklawach łąkowych w miejscach takich
jak Šimonova Stráň, Karlův Vrch i Větrník, który do 1945 r. nazywano Wimmerbergiem. Jedną letnią budę Gottfried Wimmer miał w Růžohorkach. Ród
przybył do Wielkiej Upy prawdopodobnie z małej osady Wimm, w której dziś
doliczylibyśmy się 25 domów na południowym skraju miasteczka Altaussee.
Wimmerowie jeszcze w kraju swojego pochodzenia byli protestantami, co
niosło ze sobą problemy – na przykład w 1734 r. zostali wygnani z rejonu
Hallstattu do Siedmiogrodu. Problemy pojawiły się też w Karkonoszach, gdzie w XVII w. zostali zmuszeni do przejścia na katolicyzm. Dziś według książki
telefonicznej w Altaussee mieszka co najmniej 40 rodzin Wimmerów, w Pecu
pod Śnieżką po wysiedleniu ostatnich trzech rodzin w latach 1945 – 1946
nie mieszka żadna. Pozostały po nich cztery enklawy łąkowe z granicami
oznaczonymi kamieniami, kilka drewnianych domów i niewyraźne wspomnienia o minionych czasach spławiania drewna do Kutnej Hory.
Na Śnieżkę też przez Šraml
Na Śnieżkę najłatwiej jest dotrzeć kolejką linową, która
w obecnym kształcie działać będzie najprawdopodobniej
do maja 2012 r., potem ma nastąpić jej przebudowa. Najkrótsza piesza trasa to zielony szlak z centrum Peca koło Větrníku do schroniska Růžohorky i dalej żółtym na szczyt. Szybkim marszem cała wspinaczka
z 800-metrową różnicą wysokości trwa dwie godziny. Z Wielkiej Upy natomiast największą różnicę wysokości można pokonać, wjeżdżając wygodnie wyciągiem krzesełkowym na Portášky, skąd prowadzi już tylko łagodna droga
na Śnieżkę, także przez Růžohorky. Jeśli będziemy chcieli iść z Wielkiej Upy
pieszo, to warto przejść się bardzo ciekawą drogą przez dolinę Šraml. Żółty
szlak o trudno zauważalnym początku wkrótce zmienia się w tradycyjną kamienistą drogę wzdłuż czystego górskiego strumienia. Z uwagi na małą ilość
wody, w tej dolinie nigdy nie było żadnej klauzy, do spuszczania w dół drewna
drwalom wystarczały tu ryzy. Trochę dziwna nazwa „Šraml” należy do najstarszych toponimów w Pecu pod Śnieżką, a jej pochodzenie zaprowadziło
nas w okolice styryjskiego Bad Aussee, gdzie znaleźliśmy w źródłach historycznych wiele rodzin drwali Schrammów i Schrammlów. W połowie drogi trasę przecina leśna droga zwózkowa, której jedna odnoga prowadzi na
mniej znaną enklawę łąkową Karlův Vrch, skąd rozciąga się ciekawy widok
na całą dolinę Peca. Z tylnego górnego rogu łąki prowadzi popularny wśród
miejscowych skrót do schroniska Růžohorky.
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Wrzeszczy jak wariat z klauzy
Po pełnej utrapień podróży z rodzinnego Altaussee wiosną 1575 r. Hans
Otter wreszcie dotarł do Trutnova. Kilka dni jazdy zaprzęgiem spowodowało powstanie większej liczby bolesnych miejsc na ciele, niż miał
łotrzyk przywiązany do pręgierza przed miejskim ratuszem. Tu Hans zatrzymał się, żeby zasięgnąć języka, gdzie znajdzie nadleśnego Kaspara Nussa. Ma go wspomagać w jego działaniach, a przede wszystkim
ma zapewnić Hansowi lokum i pełen brzuch. Nie zastał go, ale za to
zapoznał się z trutnovskim rajcą, który zadał mu wiele pytań. Był naprawdę ciekawski, a kiedy dowiedział się, że nowo przybyły jest tym długo
oczekiwanym ekspertem od spławu drewna, zaczął wypytywać o różne metody pracy leśnika. Hans po dziesięciodniowej podróży z Alp był
dość skwaszony, dlatego zamiast opowiadać, zaprosił Szymona Hüttela,
jak nazywał się ów czterdziestopięcioletni człowiek, do obejrzenia prac
w samych górach. Był zadowolony, że w ten sposób udało mu się go
pozbyć i pieszo wyruszył na zwiedzanie Starego Miasta, gdzie w domu
zwierzchności znalazł dobre jadło oraz łóżko. Rzekę grodziła tu wtenczas zapora do przechwytywania spławionego drewna, ale podczas
całego jego pobytu nie przypłynęło ani jedno polano, które można by
wyciągnąć z wody i przeliczyć przed dalszą podróżą do Kutnej Hory.
Klauzenmajster wiedział już, że naprawdę go tu potrzebują.
Wkrótce Hans Otter powędrował ze swoimi pomocnikami w górę rzeki
Upy do małej wioski Maršov. Wśród lichych drewnianych chłopskich domów i resztek opuszczonej hamerni, przypominającej o wcześniejszym
wydobyciu i obróbce rudy żelaza, znalazł wielki dom, na który wszyscy
mówili „Collhaus Jego Cesarskiej Miłości”. Jak się jednak okazało, nie
służył on tylko interesom izby królewskiej, ale też osobistym potrzebom
mistrzów leśniczych, którzy hodowali tu nawet kilka sztuk bydła i kóz.
Hans, nie zwracając uwagi na kiepskie warunki, zabrał się od razu do pracy. Bo w górach parobcy drwalscy mieli przygotowane tysiące klocków
drewna stosowego, które spuścili drewnianymi ryzami w dolinę i czekali,
kiedy Hans da radę spławić je w dół do Trutnova. Dopiero potem mieli
dostać zapłatę za pracę. Ciekawi byli, jak poradzi sobie z problemem,
bo woda z wiosennych roztopów już dawno spłynęła, a w rzece było jej
ledwo po kolana. Ale Hans Otter swoje wiedział. Już w 1569 r. kutnohorski królewski geometra Jiřík z Řásnej wymierzył spadki wszystkich
tutejszych rzeczek i potoków. Dlatego mógł Hans wybrać dwa miejsca,
gdzie wybuduje duże zapory. Po spuszczeniu z nich wody porwie ona
przygotowane polana aż do Trutnova, a dalej popłyną same do Starego
Kolina niedaleko Kutnej Hory. Pierwszą klauzę zaczął budować na Małej
Upie. W jej przewężeniu holzknechci wykopali ze zboczy po bokach glebę i razem z głazami układali ją w drewnianym na zrąb łączonym szkie-

lecie tamy. Żeby zapora nie przepuszczała wody, szczeliny umacniali
gliną. Umieszczony pośrodku upust zabezpieczony był grubym pniem.
Wreszcie klauza wypełniła się masą wody. Hans Otter posłał najrozumniejszego pachołka, żeby przeciął zabezpieczający klauzę pień. Kiedy
tylko stawidło otwarło się, woda wydarła się z taką siłą, że biedny drwal
nie zdążył odskoczyć i zginął. Przygotowane polana nurt szybko porwał
i niósł do Trutnova. Holzknechci wreszcie dostali swą zapłatę. Niestety
kolejne spuszczanie wody z klauzy również nie obyło się bez ofiar. Wkrótce holzknechci zaczęli między sobą losować, który pójdzie przecinać
zabezpieczający konstrukcję pień, w przypadku dużych zapór było to
losowanie o życie.
Rok później klauzenmajster Hans Otter dokończył największą karkonoską klauzę w górskiej osadzie Wielka Upa. Zbudowana w poprzek doliny rzeki Upy mierzyła 70 metrów szerokości i prawie 10 m głębokości. Jej
budowa kosztowała kasę królewską 2500 złotych, nic więc dziwnego,
że na jej pierwsze otwarcie popatrzeć przyszło wiele osób, wśród nich
nadleśny Kaspar Nuss i trutnovski rajca Szymon Hüttel. Wśród parobków
atmosfera była napięta. Już od kilku miesięcy nie otrzymali zapłaty za
pracę i ich rodziny głodowały. Gdyby w swoich nędznych budach nie
hodowali bydła, dawno by już pomarli. A teraz jeszcze to. Jeśli otwieranie
poprzednich klauz było bardzo niebezpieczne, to otwieranie tej było równoznaczne z pójściem na pewną śmierć. Odmówili losowania. Hans wiedział, że wodę musi wypuścić dziś, inaczej klauza pęknie i szkody będą
ogromne. Nie pomogły groźby ani oferowanie sowitej narody. Nadleśnego Nussa bunt holzknechtów zdenerwował, nalegał na klauzenmajstra,
aby ten szybko rozwiązał sytuację. Hans wyrwał jednemu z drwali siekierę i sam zaczął otwierać upust. Fala wody z całkowicie pełnego zbiornika
była ogromna. Hans walczył o życie jak lew, ale nurt był silniejszy. Utonął. Szymon Hüttel całe zdarzenie opisał potem w kronice Trutnova, ale
jednej rzeczy tam napisać zapomniał. Jeszcze nad bezwładnym ciałem
Hansa Ottera nadleśny Nuss oświadczył, że klauzenmajster był szalony, że sam poszedł otwierać klauzę. Ta idea tak mu się spodobała, że
rozporządził, aby następnym razem klauzy otwierały tylko osoby chore
psychicznie. Od tej chwili do otwierania klauz sprowadzano „opętanych”
z domów wariatów. Przywiązywano ich łańcuchem do zabezpieczającej
kłody, którą po napełnieniu klauzy musieli przeciąć. Czekając na pewną
śmierć biedacy krzyczeli często kilka dni i nocy. Dla drwali było to na tyle
straszne przeżycie, że w Pecu i Wielkiej Upie jeszcze trzysta lat później
mawiano: „Wrzeszczy jak wariat z klauzy”.
Może było to tak, może trochę inaczej. Nasze opowiadanie, wraz z innymi
tekstami o rozwoju krajobrazu w Karkonoszach, zawarte jest w wydanej
przez ośrodek ekologiczny SEVER książce, którą kupić można w ośrodku
informacji Veselý výlet.

Koło Vlčí jámy
Letnia trasa przez znane tereny narciarskie Vysoký Svah,
Zahrádky i Hnědý Vrch nie prowadzi co prawda przez
najwyższe punkty Peca pod Śnieżką, ale idąc nią ujrzy
my mało uczęszczane miejsca, gdzie można pospacerować. Odbić można
w kierunku Severki, na Zelený Důl, na Liščí i Černą horę albo skorzystać
z wyciągu krzesełkowego na najwyższą w Karkonoszach wieżę widokową
na Hnědym Vrchu. Ścieżka oznakowana strzałkami „Vlčí jáma” zaprowadzi
nas między Vysokim Svahem a Zahrádkami nad potok Luční, gdzie zachowały się dobrze widoczne pozostałości klauzy. Wał ziemny po ponad 400
latach od budowy jest o połowę niższy, niż dawniej. Można sobie wyobrazić, o jak imponujące budowle kiedyś chodziło. Bezpośrednio nad pozostałościami zapory Josef Kraus wybudował w 1935 r. schronisko Klausenhöhe, a więc „Wzgórze nad klauzą”. Dziś nazywa się po prostu „Racek”.

Pensjonat Nikola
W samym centrum miejscowości Pec pod Śnieżką przy głównej drodze prowadzącej do centrum
narciarskiego znajduje się nowy pensjonat rodzinny Nikola. Pensjonat dysponuje 12 dwuosobowymi pokojami oraz apartamentem. Wszystkie pokoje gościnne posiadają własne urządzenia
sanitarne, telewizor, lodówkę i mały sejf. W obiekcie jest do dyspozycji bezprzewodowe Wi-Fi
podłączenie do internetu. W pensjonacie Nikola można zarezerwować noclegi ze śniadaniem; kolacje i dla grup zamówią dla Państwa w sąsiedniej restauracji Encián gril. Menu dostaną Państwo
po korzystnej cenie. W zimie można założyć narty tuż na progu i zdjąć je dopiero po powrocie po
całym dniu spędzonym na najlepszych trasach zjazdowych. W pobliżu pensjonatu mieszczą się
wypożyczalnie sprzętu narciarskiego. A po nartach lub po dłuższym spacerze górskim przyjemnie
oświeży i zagrzeje sauna lub solarium, w sali gier jest również ping-pong. Pensjonat ma własny
parking czynny przez cały rok.
Pensjonat Nikola, Pec pod Sněžkou, Kod Poczt. 542 21, właścicielka: Alena Novotná, tel.
00420 499 736 151, fax: 499 736 251, e-mail: nikola-pec@volny.cz, www.nikolapec.cz, znajomość języka niemieckiego.

Richterovy boudy
Wysoko nad miastem Pec pod Śnieżką przy głównej drodze na grzbiety gór stoi na wysokości 1206 m n.p.m. jedno z najlepiej wyposażonych schronisk wysokogórskich. Nowoczesny
obiekt oferuje 110 miejsc noclegowych spośród których 29 znajduje się w sąsiedniej Červenej
boudzie. Większość niż jedna trzecia pokoi ma własną łazienkę, pokoje dwu-, trzy-, cztero i pięcioosobowe przeznaczone głównie dla wycieczek szkolnych mają umywalki. Do dyspozycji
gości jest winda i jeden pokój dla osób na wózku, sauna, WIFI internet, TV a w kilku pokojach
wielofunkcyjne projektory danych z ekranami, siłownia. Obiekt ma własne wielofunkcyjne boisko
(np. na koszykówkę, siatkówkę, siatkówkę nożną i tenis). W zimie ma do dyspozycji dwa wyciągi
narciarskie i utrzymywane ośle łączki. Goście do śniadań i kolacji mogą sobie wybrać obiad i napoje z dziennej oferty lub ze stałego jadłospisu w restauracji. Restauracja jest czynna codziennie
od godz. 10:00 do 22:00 i jest dostępna również dla gości z zewnątrz. Kuchnia specjalizuje się
w starych tradycyjnych daniach czeskich, ale oferuje pełną skalę dań na zamówienie jak również
dań bezmięsnych i wegetariańskich, sałatek jarzynowych, knedle jagodowe, naleśniki owocowe,
szarlotki – specjalnością są naleśniki z ciasta drożdżowego polewane jagodami. Oferta obejmuje
również zimne zakąski, puchary lodowe, maliny na gorąco i tradycyjne lemoniady czeskie. Toczy
się tutaj piwo jasne Bernard 11° ponadto ciemne piwo butelkowe i bezalkoholowe piwo Pilsner.
Kolekcja win obejmuje głównie wina z morawskich piwnic Motýl Mikulov, którą skompletował degustator win Radek Jon. Obsługa baru została specjalnie przeszkolona w przygotowywaniu kawy
Rioba baristou przez Jaroslava Patrouša - mistrza kawy Republiki Czeskiej z 2004 roku. Obaj są
przedstawicielami firmy Makro Cash & Carry. Latem można zamówić grilowanie na akcje firmowe
i rodzinne uroczystości. Transport bagażu lub osób ratrakiem lub gazikiem można zamówić u kierownictwa ośrodka.
Richterovy boudy w Pecu pod Śnieżką nr 81, Kod Poczt. 542 21, Ośrodek szkoleniowy Ministerstwa Szkolnictwa Młodzieży i Kultury Fizycznej RCz,. Kierowniczka Lenka Janoušková,
tel.:, fax: 00420 499 896 249, tel.: 724 975 386, e-mail: info@richtrovyboudy.cz, ceny umiarkowane, znajomość języka niemieckiego. www.richtrovyboudy.cz

Pensjonat 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 dwuosobowych 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 warzywa 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, właściciele Miluška i Milan Hlaváčovi, tel. 00420 499 874 112, e-mail: hlavac.milan@iol.cz, znajomość
języka niemieckiego. www.uhlavacu.cz

7

Nowa trasa
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Wyrobiska kopalni Kovárna.

Miło nam, że możemy zaprosić Państwa na najciekawsze przedsięwzięcie, jakie odbędzie się w Karkonoszach tego lata. Jeśli podobają
się Państwu propozycje „Wesołej Wyprawy” – pełne ruchu i przygód,
umożliwiające zapoznanie się z górską przyrodą i dziedzictwem historii
– proponujemy udanie się w wakacje do polodowcowej doliny Obří důl.
Dokładnie 500 lat od pierwszego uderzenia górniczym narzędziem w
zbocze Śnieżki speleolodzy z Czeskiego Towarzystwa Speleologicznego Albeřice poszerzyli możliwość zwiedzania dawnej kopalni Kovárna o
miejsca, o obejrzeniu których jeszcze kilka lat temu nie mogliśmy nawet
marzyć. W ciągu zeszłego roku w kopalni Kovárna przygotowano nową
trasę. Nadaje się dla bardziej wysportowanych turystów. Kto w minionych
latach był w sztolni Barbora, idąc do wnętrza Śnieżki pierwszą trasą, ten
pamięta, że pod sobą miał – wydawałoby się niedostępną – czarną przepaść. Dotychczas można było poruszać się tylko po najwyższych częściach Kovárny – i nadal jest to możliwe. Pierwszą, lżejszą trasę nazywamy trasą A. Jednak od soboty 2 lipca do niedzieli 28 sierpnia 2011 r. 360
osób będzie miało możliwość obejrzenia nowej trasy B. Ostatni górnicy
byli tu przed pół wiekiem, potem już tylko kilku poszukiwaczy przygód
rekrutujących się przede wszystkim spośród zbieraczy minerałów, a w
ciągu ostatnich dwudziestu lat wyłącznie członkowie Speleo Albeřice.
Po drabinkach ze stali nierdzewnej i z koszem ochronnym oraz po poziomych tarasach wśród wykutych w skale sztolni i szybów zejdziemy na
głębokość 50 m. Dla lepszego wyobrażenia – jest to prawie wysokość
hotelu Horizont w Pecu albo wieży kościoła we wsi Horní Maršov. Aż do
sztolni „Półpiętra” schodzimy wolno. Na przystankach przewodnik zapozna nas z zaskakująco dużymi przestrzeniami wykutymi w skale. W ciągu
pięciu wieków górnicy różnymi metodami, od prostego walenia w skałę
żelazkiem i perlikiem, przez rozsadzanie skał ogniem aż po wykorzystanie
prochu, wydobyli stąd całą rudę żelaza, a prawdopodobnie także miedzi.
Na górze widać średniowieczne narzędzia górnicze, na dole pozostałości wyposażenia z czasów współczesnych – wydobycia wstrzymanego
w 1959 r. Nową trasą B poprowadzą nas zawodowi speleolodzy ze Speleo Albeřice. Niektórzy z nich uczestniczyli w ekspedycjach w alpinistyce porównywalnych z wejściem na ośmiotysięcznik. Odkrywając jedne
z największych podziemnych przestrzeni świata w Nowej Zelandii, wiele razy schodzili w nieznane ogromne jaskinie i zawsze udawało im się
wrócić na powierzchnię. Należący do nich od dwudziestu lat kompleks
kopalni Kovárna z siedmioma kilometrami korytarzy znają doskonale. Dla
bezpieczeństwa turystów wymagają tylko słuchania poleceń oraz zabrania porządnych butów i ciepłego ubrania z uwagi na ponad dwugodzinny
pobyt w temperaturze 7o C. Dzieci w wieku ponad 10 lat muszą być w to-

warzystwie osoby dorosłej. Pod ziemię można wziąć ze sobą do kieszeni
tylko mały kompaktowy aparat fotograficzny. Plecaki, kamery i lustrzanki
zostają na górze zamknięte w budynku.
Dawną kopalnię Kovárna w dolinie Obří důl prowadzi Czeskie Towarzystwo Speleologiczne, grupa Albeřice, wyłączność na sprzedaż biletów wstępu ma Miejskie Centrum Informacji Veselý výlet w Pecu pod
Śnieżką. Bilety zarezerwować można osobiście lub telefonicznie pod nr
00420 499 736 130, ew. z odpowiednim wyprzedzeniem pocztą elektroniczną pod adreseminfo@veselyvylet.cz. Kopalnia czynna jest w każdą
pogodę, na dojście spod Centrum Informacji w Pecu do drewnianego budynku przy wejściu do kopalni należy przewidzieć 1,5 godz., a na miejscu
jeszcze 15 minut na szkolenie przed zejściem pod ziemię oraz czas na
przebranie i założenie sprzętu ochronnego.
Kopalnia Kovárna czynna jest w lipcu i sierpniu. Nietrudna trasa A trwająca godzinę otwarta jest zawsze od czwartku do niedzieli z wejściami
o godz. 10.00, 11.30, 13.00, 14.30 i 16.00. Trudniejsza trasa B zajmie
prawie trzy godziny. Wchodzić można w sobotę i niedzielę o godz. 10.15 i
14.45. Każde wejście to jedna grupa licząca najwyżej 10 osób.
W latach 80. w Karkonoszach nie było już żadnych jaskiń niezbadanych
przez speleologów z grupy Albeřice. Ponieważ nie mieli już co odkrywać
w tym, co stworzyła przyroda, ich zainteresowanie zwróciło się w kierunku ponownego odkrywania znanych i dawno zapomnianych podziemnych
przestrzeni stworzonych przez ludzi. Doświadczenia w dostawaniu się
pod ziemię w powiązaniu ze znajomością geologii złóż kierującego grupą
Radko Táslera przyniosły w efekcie dokładne zbadanie wszystkich wyrobisk w Karkonoszach. W samej dolinie Obří důl opisali ich ponad setkę,
z czego 28 określili jako wyrobiska główne. Ich datowanie nie jest proste.
Trutnovski kronikarz Szymon Hüttel urodził się w 1533 r., ale w kronice
wpisał wiele istotnych wydarzeń z okresów wcześniejszych. Z pewnością
ich daty określał na podstawie jakiegoś wiarygodnego źródła. Odnośnie
roku 1511 zapisał, że 23 kwietnia w Trutnovie górnicy z Meyxen, czyli
Miśni, ogłosili otwarcie szkoły w Hrisengront, jak kronikarz nazywał Obří
důl. Ponieważ chodzi o najstarszą pewną informację, właśnie rok 1511
uważamy za datę rozpoczęcia wydobycia w dolinie Obří důl. O starszym
wydobyciu nie mamy żadnego wiarygodnego dokumentu, mimo to według Radko Táslera możliwe, że złoża eksploatowano tu jeszcze przed
górnikami z Miśni.
Kiedy podczas zwiedzania zabytkowego kompleksu kopalni Kovárna
dotrzemy do najniżej położonego punktu trasy B, czyli „Półpiętra“, pod
nami na głębokości kolejnych 25 m znajdować się będzie niedostępny
na razie system korytarzy kopalni Prokop. Jednym z mierzących w sumie
4 km korytarzy jest sztolnia dziedziczna prowadząca na powierzchnię.
Od 1959 r. jej ujście na ok. 100 metrach jest zasypane. Pozwolę sobie
zaprorokować, że speleolodzy ze Speleo Albeřice, a wraz z nimi inni miłośnicy historii górnictwa, nie spoczną, dopóki nie będzie można wejść
przez górną sztolnię Barbora, przejść przez całą kopalnię Kovárna, a po
70 m w dół wyjść dziedziczną sztolnią Prokop znów na światło dzienne
ledwo parę kroków od kapliczki na dnie doliny Obří důl. Do tego brakuje jeszcze kilku milionów koron na dalsze nierdzewne drabinki, uruchomienia podziemnej kolejki, przekopania się i zabezpieczenia zawału, a
przede wszystkim ogromnego nakładu sił, żeby to wszystko doprowadzić
do końca, do momentu, kiedy pierwszy gość nałoży na siebie kombinezon ochronny, rękawice i kask z lampką. Wszystko, co już zrobili ludzie
skupieni wokół Radko Táslera, daje nam nadzieję, że kiedyś to nastąpi.
Na razie na najniższe piętro kopalni Prokop można popatrzeć tylko na
wystawianych fotografiach.
Radko Tásler – „Dawne podziemia Karkonoszy”
Z okazji otwarcia nowo udostępnionych części kopalni Kovárna i upłynięcia 500 lat od rozpoczęcia wydobycia rud w dolinie Obří důl w 1511 r. ga-

w podziemia Śnieżki
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leria Veselý výlet w Pecu pod Śnieżką organizuje wystawę fotografii speleologa i geologa Radko Táslera. Na 35 zdjęciach wykonanych w trudnych
warunkach dawnych kopalni zobaczyć można przede wszystkim Kovárnę,
a także inne miejsca, gdzie normalnie nikt z nas nie może zajrzeć. Wśród
zdjęć są także te wykonane przed rozpoczęciem prac nad udostępnieniem. Z pewnością ucieszy to osoby rozważające obejrzenie starej lub
nowej trasy w kopalni Kovárna. Kolejne fotografie pochodzą z dawnej kopalni w Wielkiej i Małej Upie, Černym Dole, Temnym Dole, z Herlíkovickiej
Sztolni koło Vrchlabí, z doliny Svatý Petr w Szpindlerowym Młynie i innych
miejsc w Karkonoszach. Dla porównania Radko wystawił również kilka fotografii z naturalnej jaskini Bohemia w Nowej Zelandii, którą w ciągu 5 wypraw od 1990 r. zbadali na długości prawie 12 km i do 713 m głębokości.
Odkryli tu unikatowe zdobienia naciekowe tworzone przede wszystkim
przez aragonit. Na zdjęciu z roku 1990 zobaczyć można, dlaczego główną kopułę nazwali wtedy „Marzeniem albeřickich speleologów”. Otwarcie
kopalni Kovárna dla turystów aż na poziom „Półpiętra” to także spełnienie
pewnego marzenia, choć może to tak nie wygląda.
Wystawa fotografii „Dawne podziemia Karkonoszy” z możliwością ich
zakupienia w galerii Veselý výlet czynna codziennie od godz. 8.30 do
18.00 do 8 sierpnia 2011 r.

Przez Obří Důl z otwartymi oczami
Większości z nas Obří Důl, przynajmniej w dolnych partiach, nie jest obcy. Podczas kolejnej wizyty można jednak znaleźć kilka nowości. W centrum informacji Obří
důl od czerwca otwarta jest wystawa Lawiny Karkonoszy. Dyrekcja
KRNAP we współpracy z czeskim pogotowiem górskim HS, polskim
GOPR oraz Uniwersytetem Mendla w Brnie przedstawia lawiny śniegowe
jako naturalny proces kształtowania górskiego krajobrazu i jednocześnie
niebezpieczeństwo dla ludzi poruszających się po górach w zimie. Zdjęcia
oraz różne eksponaty pokazują na przykład, jak zmieniał się sprzęt ratowników górskich, turystów i skialpinistów, którzy najczęściej zagrożeni są
lawinami. Do najciekawszych należy stara akia, czyli drewniane sanki w
kształcie łódki do zwożenia rannych. Ciekawy jest rozwój sprzętu osobistego, poczynając od ciężkich, kutych raków po nowoczesne, wysyłające
sygnał urządzenia do szybkiego wyszukiwania ludzi pod lawiną. Według
kronik i zapisów ratowników w Karkonoszach zginęło ponad 400 osób;
najbardziej znaną ofiarą lawiny w dolinie Obří Důl jest stróż ze schroniska
Obří bouda – Stefan Dix. Jego krzyżyk z datą 1 kwietnia 1900 r. znajdziemy przy drodze, 100 m nad zbiornikiem na wodę dla Śnieżki w Rudnej Rokli. Trasy dużych lawin na terenie doliny Obří Důl rozpoznamy,
kierując się brakiem drzew w lesie na dnie stworzonej przez lodowiec
doliny. Ledwie kilka kroków za ośrodkiem informacji znajduje się gajówka dyrekcji KRNAP, dom dla dwóch młodych leśników. Za mostkiem po
prawej stronie znajdowała się stacja botaniczna Josefa Šourka, który w
1968 r. dokończył spis całej karkonoskiej flory. Jego dom jest dziś przekształcony w pensjonat Betyna. Przeniesiony endemiczny krzak jarząbu
sudeckiego to ostatnia pamiątka po Josefie Šourku. Wyżej za młodnikiem
skrywa się wybudowany około 1795 r. ciekawy dom o numerze 123.
Jest pierwszym z sześciu ostatnich zachowanych oryginalnych ludowych
domów przy drodze w dolinę Obří Důl. W 1897 r. fala powodziowa wyrwała kilka belek ze zrębowej konstrukcji, dlatego właśnie tu brzeg Upy
jest umocniony wielkimi kamieniami i poprzecznymi ostrogami. Wzdłuż
drogi prowadzącej do lasu widoczne są wielkie głazy przyniesione przez
lodowiec ze Śnieżki. Za miejscem zbiegu Upy i Modrego Potoku, który
na najstarszych mapach i w zapisach pojawia się jako „Szumiąca bystrzyna”, zaczyna się osada Obří Důl. Tu najprawdopodobniej osiedli pierwsi
górnicy z Miśni. Ponad 400 lat mieszkali tu na przykład hutnicy i drwale

Osada Obří Důl w 1900 r.

z rodziny Dixów. Spod figury Najświętszej Marii Panny za potokiem wśród
domków z lat 50. widoczny jest najczęściej kiedyś fotografowany dom w
Karkonoszach. Znalazł się, wraz z zarysem Śnieżki, na setkach dawnych
pocztówek. Oszpecenie tego pochodzącego z XVIII w. obiektu przez
wstawienie plastikowych okien, płaski daszek mansardowy, czy tylną
dobudówkę, to kiepska wizytówka dla klubu sportowego, który jest właścicielem domu. Kawałek dalej tuż koło drogi stoi „Bouda v Obřím dole”
z typową dzwonniczką na szczycie dachu. Od wielu lat dom służy jako
schronisko. Niedawno przeszedł na własność nowych młodych właścicieli. Na łące hodują zwierzęta domowe, w ulach mają pszczoły... Szczególnie polecamy odwiedzenie typowej charakterystycznej restauracji w
oryginalnych drewnianych wnętrzach. Za odremontowanym mostkiem do
sąsiedniej doliny Modrý Důl prowadzi przez torfowisko drewniany chodnik. Warto stanąć prawie na końcu, przy dębowej poręczy, przykucnąć i
z bliska popatrzeć na ziemię – zobaczymy drobną mięsożerną rosiczkę
okrągłolistną. Prosimy o niedotykanie; ciemnoczerwonymi włochatymi
listkami łapie tylko drobne owady. Kawałek dalej z głównej drogi za potokiem widać kamienne pozostałości pochwerku (młyna stęporowego),
gdzie kruszono rudę wydobytą w kopalni przed transportem do huty w
centrum Peca. Kolejna łąka jest pofalowana – jest to morena lodowcowa,
którą przed dziesięcioma tysiącami lat naniósł tu lodowiec. Bardzo stary
drewniany dom Čochtan koło kolejnego mostu czeka na razie na renowację, za to na stoku powyżej schroniska Bouda Pod Sněžkou z bufetem
znajdziemy wzorowo utrzymany oryginalny drewniany dom z pokojem dla
gości w mansardzie z dwuspadowym dachem. Tuż obok w krzakach skrywa się jeden z trzech tutejszych betonowych bunkrów. W 1938 r. był częścią czechosłowackiej linii umocnień dla ochrony przez faszystowskimi
Niemcami. Mała kapliczka stoi na usypanym z ziemi wale nieistniejącej
już dawno klauzy. Zapora do spławiania drewna sięgała prawdopodobnie
powyżej kalenicy jej dachu. W przybliżeniu kształt klauzy przedstawiony
jest na okładce tego numeru Wesołej Wyprawy. W kapliczce znajduje się
wystawa fotografii kamienno-błotnych lawin, które w lipcu 1897 r. zabiły
tu siedmiu miejscowych górali. Tu kończy się utwardzona droga nadająca
się też dla wózków i rowerów. Do kopalni Kovárna trzeba iść jeszcze 15
minut. Po drodze na zboczu naprzeciw Studniční Hory naszą uwagę zwróci skalisty Czarci Ogródek i jar. Dobrze widoczny jest także dolny wodospad Upy. Do wejścia do kopalni oraz znajdującego się koło niego domu
prowadzi wąska ścieżka. Na górze przez setki lat stała buda Kovárna, od
której kopalnia wzięła swoją dzisiejszą nazwę.
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W 1520 r. z Karyntii do Czech przybył będący ulubieńcem cesarza Ferdynanda I Christoph Gendorf. Swoją pozycję w stosunku do czeskiej szlachty
umacniał, obsadzając ważne stanowiska własnymi ludźmi. W ten sposób
już w wieku 33 lat był najwyższym „hetmanem górniczym” Królestwa Czeskiego, czyli w dzisiejszej terminologii ministrem górnictwa. Otrzymawszy
tytuł Freiherra, co odpowiadało tytułowi barona, zapragnął prócz służby
państwowej zająć się także interesami. Dlatego jako specjalista od górnictwa wybrał sobie miejsce rokujące pewne nadzieje w wydobyciu. W decyzji
o zakupie w 1533 r. dóbr Vrchlabí w Karkonoszach z pewnością pomogła
mu znajomość stosunków w górniczej Novej Vsi. W jej miejscu córka Gendorfa, Eustachia w rok po śmierci ojca założyła miasteczko Schwarzental,
a więc Černý Důl. Niedaleko dzisiejszego rynku prowadziła wraz z mężem,
pochodzącym ze Stropčic Vilémem Miřkovskim, kopalnię złota, nawiązującą do jeszcze dawniejszego wydobycia. Pierwsze znane świadectwo o
obowiązkowym odprowadzeniu części złota z dóbr vrchlabskich na potrzeby mennicy cesarskiej pochodzi z 1562 r. Jeśli zaś chodzi o Černý Důl, to
pierwsza wzmianka dotyczy wyrobiska Dar Boży i roku 1577. Do dziś po
kopalniach w rejonie dzisiejszego kompleksu narciarskiego pozostały tylko
małe hałdy, usypiska i wywierzyska wody. Podziemia są niedostępne. W
Schwarzental wydobywano prócz złota żelazo, rudy arsenu i prawdopodobnie srebro. Później kopalnie prowadził Albrecht Wallenstein i Morzinowie ze
wspólnikami. Po raz ostatni górnicy pracowali tu – tak samo jak w przypadku doliny Obří důl – jeszcze w epoce socjalizmu, 60 lat temu. Według anonimowego szkicu sztolni podczas badań na obecność uranu przebito się
do starego wyrobiska, gdzie znaleziono służące do odczerpywania wody
prastare drewniane koło o średnicy ponad 7 m. Nie wiemy niestety, chyba
z uwagi na konieczność ukrycia strategicznego w owym czasie wydobycia, kto unikatowe wówczas znalezisko dokładniej opisał. Najciekawszym
miejscem jest tzw. Berghaus, a więc „dom górnika”. Znajdziemy go wyżej w górach, nad Stříbrným potokiem. W pobliżu przechodzi leśna droga
do Hrnčířskich boud. Miejsce z pewnością warte odwiedzenia.
Černý Důl, który w marcu 2008 r. otrzymał prawa „miasteczka”, postanowił zająć się także ratowaniem zabytków kultury. W ciągu ostatnich 10 lat
wyremontowano trzy kapliczki, warto zajrzeć na przykład do kaplicy znajdującej się poniżej szosy do Jańskich Łaźni. Fresk zaprojektowany przez
Květę Krhánkovą, artystkę Veselego výletu, przypomina o kulcie św. Barba-

ČERNÝ DŮL
ry. Odrestaurowane zostały także znajdujące się na rynku trzy piękne barokowe rzeźby, z których jedna przedstawia patrona miasteczka, Archanioła
Michała. Gmina przejęła również opustoszały kościół Trójcy Przenajświętszej w Fořcie. Od Sylwestra zeszłego roku jego wieża ma nową kopułę. O
dawnych mieszkańcach przypominają wzorcowo odnowione pomniki ofiar
pierwszej wojny światowej. Jeden z nich znajdziemy na granicy Čisty i Fořtu, drugi koło kościoła św. Michała w Černym Důle. Tu miasteczko właśnie
dokończyło rewitalizację Drogi Krzyżowej. W odnowionych kamiennych kapliczkach miejscowy artysta Vladimír Vít namalował 14 obrazów. To najważniejsze dla Černego Důlu skrywało się jednak w podziemiach.
Władze miejscowości z zainteresowaniem obserwowały prace badawcze i publikacje speleologów z organizacji Speleo Albeřice, a przede
wszystkim geologa Radko Táslera. W ciągu dwudziestu lat zbadali oni
wszystkie tutejsze wyrobiska, sklasyfikowali je i zyskali nowe informacje
z historii górnictwa, z których korzystaliśmy także my, pisząc ten artykuł.
W miejscu zwanym Berghaus zeszli pod ziemię, gdzie odkryli prawdziwe
skarby z historii górnictwa w Karkonoszach. Wśród odkryć wymieńmy wyrobisko wydrążone metodą ogniową albo wyraźne ślady pracy żelazkiem i
perlikiem. Od czterech lat istnieje pierwsza karkonoska górnicza ścieżka
edukacyjna Berghaus. W efekcie wspólnej pracy wielu ludzi, we wrześniu
2010 r. otwarto natomiast muzeum Podziemia Karkonoszy. Zanim wyruszy
się na ścieżkę edukacyjną, warto wstąpić do ośrodka informacji w ratuszu
i obejrzeć nowe muzeum znajdujące się w odnowionych piwnicach dawnej
szkoły. Zwiedzenie wystawy podzielonej na dziewięć tematów zajmie pół
godziny. Na wielkoformatowych fotografiach można podziwiać piękno podziemi. Na podstawie pokazywanych tu przedmiotów można zapoznać się
z geologią i pracą dawnych gwarków w podziemiach, a także ekspedycjami
speleologów. W autorskiej galerii przez całe lato oglądać można obrazy i
rysunki Aleny Táslerovej, na zewnątrz zaś duże bloki tutejszych skał oraz
model napędzanego wodą młyna stęporowego, czyli kruszarki do rudy.
Przed eksponatem można zakręcić korbą infokiosku, który w wybranym
przez nas języku opisze zasadę działania urządzenia. Do ścieżki edukacyjnej idzie się prawie godzinę. Na rowerze dotrzeć tam można szlakiem 1E,
na miejscu przygotowany jest stojak, do którego można rower przypiąć.
Ponad kilometrowa ścieżka Berghaus biegnie zboczem nad nami. Jest na
niej 10 przystanków poświęconych górnictwu i geologii. Zobaczymy wychodnie skały, skalne wieże i piękny stary bukowy las. Oprócz opisanych
przystanków na ścieżce znajdują się różne inne miejsca, jak murki, zapadliska i bruzdy świadczące o dawnej intensywnej działalności górniczej.
Warto również przejść się przygotowaną we współpracy z Muzeum Karkonoskim we Vrchlabí znajdującą się za rynkiem Vápenicką stezką poświęconą wydobyciu wapienia. Černý Důl bowiem, tak samo jak z górnictwem,
związany jest też z wydobyciem wapienia i wypalaniem wapna. Na ścieżce
znajdziemy trzy typy dawnych wapienników – najstarszy ziemny piec szybowy, kamienną wieżę z szybem i najmłodszy okrągły piec o kilku komorach.
Ledwo parę kroków od niego można zobaczyć duży kamieniołom, gdzie na
tablicy ostrzegawczej przeczytamy, przy jakich dźwiękach syren musimy
uciekać. Bo w odróżnieniu od historycznych kopalń, tutejszy kamieniołom
jest czynny.
Więcej inspiracji do odwiedzin miasteczka Černý Důl i okolic znajdziemy
w ośrodku informacji turystycznej niedaleko rynku w siedzibie urzędu
miasta, 543 44 Černý Důl 48, tel: 00420 499 429 618, e-mail: infocentrum@cernydul.cz. Codziennie prócz niedziel i poniedziałków można
otrzymać tu informacje o turystyce, sporcie, kulturze oraz noclegach,
skorzystać z internetu, kupić widokówki, mapy, pamiątki a także otrzymać ulotki promocyjne. W należącej do miejscowości wsi Čistá znajduje
się kemping Slunečná z naturalnym kąpieliskiem (www.autocampslunecna.com).
www.cernydul.cz

POLECAMY
DOBRE USŁUGI
Lesní Bouda

Jedna z najbardziej znanych karkonoskich samotni z górskim gospodarstwem położona jest na wysokości 1104 m n.p.m.
na granicy Černego Dolu (5 km) i Peca pod Śnieżką (3 km). Lesní Bouda oferuje noclegi różnej kategorii, od turystycznej
po apartamenty z kompletnym wyposażeniem. Czynne przez cały niemal rok, przez cały dzień otwarte schronisko odwiedzają narciarze biegowi i zjazdowi, którzy bez trudu dojeżdżają tu spod górnej stacji kolejki Hnědý Vrch. W lecie zaś
docierają tu rowerzyści i piesi turyści, którzy często przy tej okazji odwiedzają wieżę widokową na Hnědym Vrchu. Jadąc
przez Dolní Dvůr można też do Lesní Boudy dojechać autobusem – możliwość dla seniorów lub dzieci wybierających się
na zieloną szkołę. Koło schroniska znajduje się letni basen i plenerowy „whirlpool“ z pięknymi widokami. W zimie boisko
do siatkówki zmienia się w najwyżej położone lodowisko w Czechach. Właściciele schroniska przed laty wznowili tradycyjną dla Karkonoszy hodowlę zwierząt gospodarczych, cała produkcja gospodarcza przeznaczona jest tylko na potrzeby
tutejszej restauracji. Jako pierwsi na terenie II strefy ochrony parku narodowego zdobyli certyfikat gospodarstwa BIO. Na
okolicznych łąkach w lecie pasie się stado owiec i kóz. Pod okiem gospodarzy dzieci mogą zajrzeć do obory, nie wolno
im tylko karmić zwierząt. W lecie gospodyni, Markéta Kreiplová z rodziną, zaprasza do posiedzenia na przyzbie domu,
z której podziwiać można piękne widoki na góry i pasące się zwierzęta. W niedawno odnowionej stylowej restauracji
można coś dla siebie wybrać z ciekawej oferty typowych lokalnych potraw, można też spróbować produktów z koziego
mleka. Jednak główną atrakcją są własne wyroby z jagnięciny i baraniny.
Lesní Bouda, choć leży na terenie Peca pod Śnieżką, to adres ma: Černý Důl čp. 187, PSČ 543 44, tel., fax:
00420 499 896 343, kom.: 602 148 099, e-mail: info@lesnibouda.cz, www.lesnibouda.cz, korzystne ceny, mówimy
też po niemiecku.

Pensjonat Permonik głównie dla małych gości

Młoda rodzina Semeradów umiejętnie i ze zrozumieniem potrzeb małych klientów stopniowo przekształciła pensjonat
Permonik w miejsce wymarzone dla pobytów młodych rodzin lub tylko matek z dziećmi. Duży dom umożliwił im wybudować dużą salę gier, salę gimnastyczną, basen z masażem, saunę co znajduje odzwierciedlenie w przygotowaniu
bogatego programu. Z asystentką przygotowują dla dzieci konkursy, warsztaty plastyczne, ale programy główne czekają na nie na zewnątrz w przyrodzie. Wyruszą na wyprawę w poszukiwaniu skarbu w Krakonoszowej dolinie drogą
pełną niespodzianek i zadań do spełnienia. Kiedy indziej zapoznają się z trasą bajkową lub zwierzętami żyjącymi na
wsi. Przy pensjonacie latem pasą się owce, są tam duże drewniane zabawki, piaskownica ze zjeżdżalnią. W zimie dzieci jeżdżą na sankach, budują ze śniegu igloo lub labirynt albo poszukują yetti. Od trzech lat mogą się uczyć jazdy na
nartach w szkółce z zawodową instruktorką. Przy pensjonacie jest dziecięcy wyciąg narciarski a nieopodal publiczny
wyciąg dla rodziców. Nie tylko matki mogą raz w tygodniu skorzystać z oferty różnych masaży, kosmetyki i pedicury.
Przy jadalni z otwartym ogniem w piecu kominkowym czynny jest od godz. dziesiątej przed południem do godzin nocnych owczy bar. Jest tu również telewizja i mnóstwo bajek na wszelki wypadek gdyby pogoda nie dopisała. Suteren
kryje samodzielną winiarnię z bogatą kolekcją win z Czech, Morawy i całego świata. Podaje się tu piwo Krakonosz
i Pilsner oraz lemoniadę Kofola. Pokoje są dwu- , trzy- i czteroosobowe z socjalnym zapleczem zdobią motywy z różnych
bajek. Do Permonika należy również sąsiednia bardziej kameralna buda Ťapka z dziesięcioma pokojami znakomicie nadająca się do zakwaterowania grup lub dużych rodzin. Podobnie jak w Permoniku i tutaj jest czynna sala gier, świetlica,
mały bar, jadalnia i internetowe podłączenie Wi – Fi. Zakwaterowaniew w pensjonacie Permonik i budzie Ťapka jest z
całodziennym wyżywieniem, takie same menu z ofertą pokarmów z kuchni nowoczesnej lub tradycyjnej czeskiej. Na
Permoniku można zamawiać również z oferty kucharza Lukáša według oferty dziennej.
Pensjonat Permonik w Dolnej Małej Upie nr 115, Kod Poczt.: 542 27, właściciele Zuzana i Pavel, Terezka, Lukášek
i Zuzanka Semerádovie, tel.: 00420 603 264 422, e-mail: info@permonik.eu, znajomość języka angielskiego, poslkiego i niemieckiego. www.permonik.eu

Bouda Malá Úpa

Po czeskiej stronie Przełęczy Okraj (Pomezní Boudy) na wysokości 1000 m n.p.m. letni goście znajdą wielofunkcyjne,
certyfikowane boisko z oświetleniem i specjalną nawierzchnią nadającą się do uprawiania unihokeja, halowej piłki nożnej, siatkonogi, siatkówki, tenisa oraz jazdy na rolkach. Całość uzupełnia 18-dołkowe pole minigolfowe i plac zabaw dla
dzieci. Do tego wypożyczalnia ze sklepem Sport and Rent z markowymi artykułami na lato i zimę. Rowerzyści znajdą tu
bezpieczną przechowalnię i serwis, narciarze serwis narciarski a także wypożyczalnię wysokiej jakości wyposażenia do
narciarstwa zjazdowego i biegowego. Na wypożyczonych górskich hulajnogach zjechać można głęboko w doliny i wrócić
cyklobusem z powrotem. Wszystko to stanowi ofertę pensjonatu Bouda Malá Úpa, z której korzystać mogą też osoby
w nim nie mieszkające. Goście schroniska mają jednak różne zniżki na konsumpcję, sporty i co najmniej pięciodniowy
skipas. Ponadto mogą pójść do sauny, czy po dniu spędzonym na nartach skorzystać z relaksacyjnej kąpieli wirowej.
Trasa zjazdowa z kilometrowym wyciągiem Pomezky znajduje się 100 m od pensjonatu. Zaraz obok jest ośla łączka i
wyciąg dla dzieci. W lecie dla rodzin przygotowano kącik dziecięcy na zewnątrz, drugi znajduje się w środku obiektu,
tuż koło otwartej przez cały rok od godz. 11.00 do 22.00 restauracji dla niepalących (75 miejsc). W lecie dodatkowo
dysponujemy 35 miejscami na dwóch tarasach. Dania tradycyjnej czeskiej kuchni oraz kuchni europejskiej uzupełnia
bogata oferta win z morawskich piwnic Lechovice oraz tradycyjne wyroby spirytusowe. Wypić też można lanego Pilznera,
a na deser zamówić dobrą kawę z ciastem lub innym smakołykiem. Pensjonat został otwarty dwa lata temu, ale szybko
przekonał wszystkich o wysokiej jakości usług. Obiekt przeznaczony jest dla osób niepalących. Dysponuje pokojami
2 – 5 osobowymi, z których część to apartamenty z dwoma sypialniami; jest też jeden apartament bezbarierowy. Pokoje
hotelowego typu mają lodówki, TV sat i Internet (dostępny zarówno w pokojach, jak i w restauracji). Zakwaterowani goście
mogą parkować koło obiektu na własnym parkingu, goście restauracji po drugiej stronie ulicy na parkingu publicznym.
Pensjonat hotelowego typu Bouda Malá Úpa, Pomezní Boudy 136, 542 27 Malá Úpa, właściciel Martin Uher, tel.
00420 739 673 383, wypożyczalnia Sport and Rent tel. 00420 605 329 656, mówimy też po niemiecku, e-mail:
info@boudamalaupa.cz, www.boudamalaupa.cz
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prywatnych dóbr Schaffgotschów Marksteinerowie stracili wolność, znów
stając się chłopami pańszczyźnianymi. Prawdopodobnie wolność wymienili
za prawo do zachowania wiary protestanckiej. Martin miał czterech synów i
dwie córki. W osadzie oprócz gospodarstwa ojca założyli sobie swoje dwaj
synowie, trzeci dom w Borowicach wybudowała córka, która wyszła za mąż
za murarza Georga Meissnera. Pamiątką po ciężkich początkach są wały
z granitowych kamieni, wydobytych podczas oczyszczania łąk – jeszcze
większe w dolinie Latovo údolí. Trzeci syn osiadł w Karpaczu Górnym, a
czwarty w Kowarach. W 1800 r. w Borowicach stało już 35 domów, wśród
których był młyn. Dziś jest ich 50. W miejscach tych Marksteinerowie żyli w
swych potomkach równych 301 lat – aż do 1945 r. Później zostali przesiedleni do północnych Niemiec, gdzie po raz czwarty, po Brandenbergu w Tyrolu, Małej Upie w Czechach i Borowicach na Śląsku, zaczęli nowe życie.

dopodobniej przed 1591 r. ze wsi Brandenberg w Tyrolu. Według zachowanych dokumentów mieszkali tylko w „Latowej Dolinie”, a znaleźli się tu
najprawdopodobniej, aby budować i prowadzić klauzy. Pierwszym wymienionym z imienia jest wspomniany w 1644 r. Georg Marksteiner. W 1722
r. podatki płacili tu David i Gottfried, a w 1753 r. Zacharias i Martin Marksteiner. Jeszcze przed 1785 r. z Małej Upy, po prawie dwustu latach, zniknęli. Powrócić w rodzinne strony albo przenieść się do krewnych na północną stronę gór ze względów religijnych nie mogli z uwagi na przypisanie
chłopa do ziemi. Dlatego najprawdopodobniej chodziło o to, że nie mieli
męskich potomków, a ich wnukowie nazywali się potem Pfluger, Trübenecker, Sagasser, Kirchschlager, Hintner, Bönsch czy Patsch, jak brzmiały nazwiska rodzin z doliny Latovo údolí pod koniec XVIII w. Taki sam los spotkał
ich sąsiadów – Latha, których nazwisko zniknęło stąd o dwie generacje
później. Johanna Lathę jako ostatniego znaleźliśmy zapisanego w 1841 r.
w osadzie Šímovy chalupy. Marksteinerowie, współzałożyciele Małej Upy,
zapraszają nas na ciekawą zagraniczną wycieczkę.

Na Śnieżkę przez Pěnkavčí vrch
Z parkingu i przystanku autobusowego Spálený Mlýn
idziemy przez osadę Latovo údolí prowadzącą łagodnie
pod górę drogą, oznakowaną jako niebieski szlak. W połowie osady przy drodze znajduje się płaski kawałek z ławeczką i czereśnią, która przypomina o nieistniejącym już domu z gospodą. Około 1813
r. dom ten wybudował rzeźnik Josef Hofer, a służył on czterem pokoleniom
ludzi. Ostatnim właścicielem był Ernst Hofer, który we wrześniu 1938 r.
odmówił mobilizacji armii czechosłowackiej i uciekł do faszystów, do Niemiec. Członkom Freikorps zaoferował, że pójdzie do domu po alkohol. Przy
przechodzeniu przez zieloną granicę na Przełęczy Okraj nie zareagował,
pomimo stanu wyjątkowego, na wezwanie straży granicznej i został zastrzelony. Incydent przyczynił się do ataku nazistów na budynek straży granicznej parę dni potem. Jego spalenie i śmierć czeskiego strażnika Eduarda
Šimana doprowadziło o siedem lat później, 23 maja 1945 r., do krwawego
odwetu; zginęło wtedy siedem osób. Ale gospoda Hofera przestała istnieć
nie dlatego, lecz ze względu na poszerzanie drogi, która prowadziła przez
przyzbę domu. Zanim wyjdziemy z lasu prawie przy schronisku Jana, skręćmy w prawo na nieoznakowaną leśną drogę. W ten sposób obejdziemy Pěnkavčí vrch aż do schroniska Portášky. Po drodze mijamy ogrodzony las dla
jeleni, ale głównym powodem tej wyprawy są widoki na Dolną Małą Upę,
Šímovy chalupy i Lví důl ze Śnieżką. Spod schroniska Portášky albo żółtym
szlakiem wrócimy do Spálenego Mlýna albo idziemy dalej przez Růžohorky
aż na Śnieżkę. Całodniową wycieczkę kończymy, przechodząc po Czarnym Grzbiecie i Czarnej Kopie do schroniska Jelenka. Czerwoną Drogą
docieramy do Przełęczy Okraj (Pomezní Boudy) i koło kościoła docieramy
do Spálenego Mlýna. Szybciej idzie się w odwrotnym kierunku, zaczynając
na Przełęczy Okraj.

Wędrówka Marksteinerów po Europie
Tylko dwadzieścia minut samochodem albo 9 km pieszo zielonym szlakiem
– tzw. Tabákovą cestą – jest z Małej Upy do Karpacza Górnego i kościoła
Wang. Unikatowy drewniany zabytek z 1175 r. pochodzi aż z Norwegii. Kolejnych 10 minut jazdy od ewangelickiego kościoła, albo 2 km pieszo zielonym szlakiem, jest osada Borowice, jedyna położona wśród lasów enklawa
łąkowa po północnej stronie Karkonoszy. To ciekawe, trochę zapomniane
miejsce ma kawał wspólnej historii z Małą Upą. Powstanie obu miejscowości związane było z rodem Marksteinerów z Tyrolu. W kwietniu 1898 r.
prof. Nentwig opublikował w czasopiśmie niemieckiego Towarzystwa Karkonoskiego pt. „Wanderer” ciekawy dokument. W archiwum biblioteki hrabiowskiego rodu Schaffgotschów, który był właścicielem północnej strony
Karkonoszy od XIV w. aż do 1945 r. (więcej patrz WW 34/2010), odkrył
historię budowniczych klauz. Według starego zapisu cieśla i mistrz drwalski
Martin Marksteiner otrzymał po 1629 r. na mocy pisemnego dokumentu
wydanego przez cesarza Ferdynanda II wolność osobistą. Po pracach wykonanych dla izby cesarskiej w Małej Upie w 1644 r. pozyskali go dla siebie
Schaffgotschowie, żeby wśród lasów założył nową osadę. Martin z rodziną
wykarczował las i wybudował „Domy na potoku”, dla których najpierw osadę nazywano Bacherhäuser, później zniekształcone na Baberhäuser. Po
1945 r. powstała dzisiejsza polska nazwa Borowice. Przez przybycie do

Wokół Małej Upy
W piątek 20 maja burmistrz Małej Upy Jan Patzelt spotkał się z dyrektorem KRNAP Janem Hřebačką przy wejściu w dolinę Lví důl. W obecności burmistrzów i wójtów
innych wsi Karkonoszy Wschodnich i pod nadzorem „prawdziwego” Ducha
Gór – Karkonosza – otwarli jeden z pięciu nowych szlaków rowerowych.
Lví důl z tysiącami hektarów lasu i dzikiej przyrody jest największą strefą
spokoju czeskich Karkonoszy, ale jednocześnie sięga tu duży fragment
gminy Mała Upa. Dlatego miejscowi z radością przyjęli możliwość włączenia szlaku w ofertę dla turystów. Lví důl zaczyna się kawałek od Spalenego
Mlýna, a kończy szczytem Śnieżki. Mająca 11 km utwardzona droga najpierw łagodnie wznosi się wzdłuż potoku Jelení. Po prawej stronie mijamy
„Francouzský chodník” z tablicą informacyjną objaśniającą ciekawą historię leśnej drogi. Koło limnigrafu odbija oznakowany „Biskupski chodnik”
przypominający dobre stosunki hrabiny Aloisie Czernin-Morzin z biskupem
Hradca Kralowego Josefem Doubravą pod koniec XIX w. Jeszcze wyżej
pod rozszerzającym się miejscem w rejonie dopływu Křížovego potoku stała Löwenklause, czyli klauza Lví důl. Po długim odcinku pod górę na Vasovą
loukę otworzy się przed nami nadzwyczajny widok na Śnieżkę. Po lewej
stronie na zboczu góry Koule zobaczymy dwustuletnie świerki, które prze-

Na zdjęciu doliny Latovo údolí z roku 1938 dobrze widoczne jest miejsce, w którym w XVI w. Małą Upę przegrodziła prawdopodobnie klauza do spławiania drewna.

Pierwsza wzmianka o Małej Upie pochodzi z 1533 r., a znajdziemy ją w
kronice Szymona Hüttela. Świadczy o surowości warunków jeszcze przed
przybyciem drwali. 3 października zmarł trutnovski rybak Fabian Aust. Na
łożu śmierci przyznał się, że zamordował w Karkonoszach 19 ludzi, bo
kradli mu ryby w rzece Małej Upie. Wyznania nie uczynił z żalu nad zmarnowanym ludzkim życiem, ale z żalu, że nie udało mu się liczby tej zaokrąglić do dwudziestu. Rejony wokół górskiej rzeczki Małej Upy były wtedy
naprawdę dzikie. Pierwszymi, którzy zakłócili ten spokój, byli osadnicy
wysłani przez organizatora kolonizacji Karkonoszy, Christopha Gendorfa.
Jego górnicy założyli kopalnice w okolicy Smrčí i prawdopodobnie także
doliny Lví důl. Gendorf zmarł w 1563 r. nie doczekawszy realizacji planów
rozpoczęcia pozyskiwania drewna w rejonie Małej Upy. Cesarscy nadleśni rozpoczęli tę praktykę dopiero trzy lata po jego śmierci, latem 1566 r.
Głównym warunkiem było wybudowanie zapór umożliwiających spławianie
ściętych pni drzew w dół na tereny podgórskie. W 1567 r. rozpoczęła się
eksploatacja lasów Karkonoszy Wschodnich dzięki tzw. „Głównej Klauzie”
na Małej Upie, zlokalizowanej prawdopodobnie gdzieś w okolicy dzisiejszej
Myslivny. Doliny, w których budowano klauzy, musiały spełniać kilka warunków. Ważny jest łagodny spadek rzeki, a przede wszystkim wąski punkt do
posadowienia zapory, nad którym byłaby szeroka łąka umożliwiająca spiętrzenie dużej ilości wody. Takie miejsce na Małej Upie znajduje się przede
wszystkim w dolinie Latovo údolí. Zaskakującym faktem jest, że w szerokiej
i płaskiej dolinie nie powstało centrum nowej osady Mała Upa albo przynajmniej jakaś zabudowa, jak miało to miejsce na przykład w sąsiednim
Pecu pod Śnieżką, gdzie drwale założyli łąki i wybudowali drewniane domy
na stromym stoku nad rzeką. Możemy to sobie wyjaśnić strachem przed
powodzią albo też tym, że szeroka nadrzeczna łąka zajęta była na jezioro
klauzy. Na mapie Globica z roku 1668 klauza ta znajduje się poniżej osady
Latovo údolí. Najbardziej odpowiednie miejsce dla zapory znajdowało się –
jak uważamy – sto metrów powyżej dzisiejszego mostu, na zakręcie szosy
głównej niedaleko Jednički – domu o numerze 1. Z drewnianej zapory nie
zachowało się jednak nic. Za to osada Latovo údolí po zakończeniu praktyki spławiania drewna rozrosła się o kolejne domy i łąki. Dziś jest tu 17,
zazwyczaj oryginalnych, chałup. Pierwszymi mieszkańcami tych miejsc byli
członkowie rodzin Latha i Marksteiner. Skąd w Karkonosze przybyli drwale
Latha – Lath, od których nazwane jest najniżej położone miejsce gminy
Mała Upa, nie udało nam się na razie odkryć. Za to o ich sąsiadach wiemy
dużo. „Cesarscy szwacerscy holzknechci” przybyli do Małej Upy najpraw-

Romantyczny Lví důl 1900 r.

trwały wichurę Cyryl w styczniu 2007 r., a następnie plagę korników. W
tylnym rogu Vasovej louki powoli zarastają fundamenty i piwnica Vasovej
boudy. Początkowo zwykłą letnią budę Czernin-Morzinowie przekształcili
w najbardziej odległą gajówkę swoich dóbr. W styczniu 1897 r. prawdopodobnie z winy kłusowników spłonęła i nie została już odbudowana. Ostatni
odcinek pod górę zaprowadzi nas w miejsce zwane Wielkim Połomem –
Velký polom – na pamiątkę wydarzeń sprzed 50 lat. Pod sobą ujrzymy cały
Lví důl, a na horyzoncie po prawej stronie Czarną Kopę, Czarny Grzbiet,
Śnieżkę, Koule, Rennerovą horę i Pěnkavčí vrch. Grzbietem Jeleniej hory
dotrzemy do enklawy łąkowej Šímovy chalupy z dziewięcioma oryginalnymi
domami. Kolejna łąka z typową architekturą to Niklův Vrch. Tu już opuszczamy obszar doliny Lví důl, leśna droga zakręca w kierunku Górnej Małej Upy.
Zanim wyjdziemy z powrotem na główną szosę w osadzie Smrčí, poznamy
miejsce zwane Žacléřské domky. Na Przełęcz Okraj nie musimy jechać
szosą. Koło Padolskiej boudy skręcamy na żółty szlak łącznikowy koło nieistniejącej budy Hübnera. O wiele wygodniejsza jest nowo wytyczona pętla
wokół Kraví hory. Zaczyna się koło górskiego kościoła św. Piotra i Pawła.
Na próbę na okres jednego roku Dyrekcja KRNAP otworzyła rowerzystom
też Czerwoną drogę z Przełęczy Okraj do schroniska Jelenka.
Więcej o poszczególnych miejscach dowiedzieć się można w ośrodku informacji po czeskiej stronie Przełęczy Okraj (Pomezní Boudy), gdzie obejrzeć również można stałą ekspozycję poświęconą historii Małej Upy. Jest
tu także kantor, fax i internet, bezpłatne WIFI, ksero (też kolor), informacje o
noclegach, rezerwacja noclegów w Małej Upie, sprzedaż map, książek, pamiątek i upominków. Można tu zamówić taksówkę, dostać kontakt na skibus
dla większej grupy, a także przeczytać rozkłady jazdy dla polskiej strony
Karkonoszy Wschodnich. W zeszłym roku, 31 października, po prawie 135
latach przestała działać poczta w Małej Upie. Dlatego gmina w ośrodku
informacji urządziła punkt Poczty Czeskiej świadczący standardowe usługi
pocztowe, jak przyjmowanie oraz wydawanie przesyłek krajowych i zagranicznych, przyjmowanie płatności, sprzedaż gazet i czasopism.
Informační centrum Malá Úpa, Pomezní Boudy, PSČ 542 27, tel.:
00420 499 891 112, e-mail: info@malaupa.cz, czynne codziennie od
godz. 8.30. do 17.00. Mówimy też dobrze po niemiecku.
www.info.malaupa.cz

Kolínská
bouda

oto

k

Labe

11

Hrnčířské b.

Štěp.
Lhota

Žalý

Herlíkovice

Klínový potok

Dolní
Dvůr

Prostřední
Lánov

Hrabačov

Centrální
parkoviště

Sever

Lab

e

19

Mal
be

Luč

Terezín

Kunčice

Lampertice

Rýchory

18

Vernéřovice

g
we
sa
s
Ro

Dvorský les
1033

ŽACLÉŘ
22

Prkenný
Důl

Ochranná Sklenářovice
kaple

Histor. most
Brücke

Křenov
Stachelberg

Sejfy
Bystřice

Mladé Buky

ní p

Hertvíkovice
oto

k

TRUTNOV

Hrádeček
V Peklích

Voletiny

Křížový vrch

Hostinné - Praha

Hostinné

Zlatá
Olešnice

Libeč
Javorník

é La

Dolní
Branná

Dolní
Lánov

ec
Králov

Rýchorský
kříž

Rudník

Fořt

br

Bobr

Suchý
Důl

Antonínovo
údolí

Prádelna

Podhůří

5 km

Černá Voda

Horní
Maršov

Svoboda
nad Úpou

Horní
Branná

4

Niedamirów

lom

U Hlaváčů

JANSKÉ
LÁZNĚ

JILEMNICE

Nová Paka - Praha

Dolní
Lysečiny
7

Modrokamenná
bouda

ra

Janská h.

Čistá

Martinice

orz
e

Kow
ar y
ho

Bó

Horní
Albeřice

Bolkov

Čistá

ka
er

Valteřice

Jiz

Hoffman.
bouda

VRCHLABÍ

Č.

ta
es

Krkonošské
muzeum

c
vá
ko

Kněžice

no
vk
a

Parada

Dolní
Albeřice

Reissovy
domky

on
Zv

Štěpanice

La

3

jeskyně

Rýchorská
bouda

Světlá hora
a Krausovy b.
Te
e
W
eg

2

kaple

Temný Důl

st

1299

Černý
Důl 10

Horní Lánov

kaple
sv. Anny

Ce

Černá h.
Zrcadlové b.

Mrklov

Černohorská
rašelina

1

Horní
Lysečiny Reisova

INFOCENTRUM
GALERIE - PENSION
LAPIDÁRIUM

Václavák

střežená parkoviště
Bewachter Parkplatz

Nový
Červený
kříž

Stará hora
sv. Anna

VESELÝ VÝLET

Lučiny

kaple
sv. Michala

Červený
vrch

Valšovky Aichelburg
Thammovy b.

Ko
te

lsk

ýp

Strážné

Rudolfov

Jana

Křižovatka

ík
stn kaple
Narození
Páně

Ce

Spálený
Mlýn
Pěnkavčí
vrch

Velká Úpa

Vebrova
bouda

Lesní b.

Křižlice

3

parkoviště
Parkplatz

Kuks - Dvůr Králové

Úpice - Adršpach

Za

hrá

Hnědý Vrch

Lysečinská bouda

va cesta
Bednářo

Liščí louka

Info
Veselý výlet
Galerie

7

potok - řeka
Bäche und Flüsse

Permoník

ben

PEC pod
SNĚŽKOU

Severka

or
Jav

Vítkovice

Benecko

Po
dg

ica
dl
Je

Rennerovky

Přední Labská

Úpa

Ekomuzeum
KRNAP

Nikola
Liščí hora
1363

1071 11

hý h
ře

Zadní
Rennerovky

Volský
Důl

Jelení h.
1172

Lví důl

lyžařské vleky
Skilift

Kraví h.

a

l

lesní cesty a chodníky
Waldwege und -steige
lanová dráha
Seilbahn

U kostela

Růženina cesta

dů

Richterovy b.
Na rozcestí

Šeřín
1033

Koule

Růžová hora
1390

Haida

Dlou

drý

Malá
Úpa

Prostřední
hora

Obří důl

Mo
7

1602

Úpa

Výrovka

Stoh
1315
Klínovky

SNĚŽKA

Úp

Na Pláni

Studniční
hora 1554

Luční hora
1555
Dlouhý důl

ŠPINDLERŮV
MLÝN

Úpská
rašelina

cesta

Labská
přehrada

Luční b.

místní a lesní silnice
Orts - und Waldstraßen

Karpacz
Kowary
Jelenia Gora

Nové
domky

Em
m ina

Krausovky

ucharova ce s t
a
áB

T

Malá

Svatý Petr

St a r

Bouda
Malá Úpa

Jelenka
Svorová h.

s

doporučená služba - strana
Empfehlenswerte Dienstleistung/Seite
veřejná silnice
Öffentliche Straße

Pomezní Boudy

Ru
do
ces lfova
ta

Mísečky

r
ve
ra

7

Nikola

11

Bílá louka

2011

Střecha
rčinná stráň
Sm

Sowia
1164

Portášky

ab
y

VÝCHODNÍ KRKONOŠE
OST RIESENGEBIRGE

Tabule

Kopa

Bílé Labe

řbet

IC KRNAP

Maly
Stav

Čertova louka
1471

e

Koz
íh

Lom

Samotnia Hamplova b.

Údolí Bílé
ho
L
Mědvědín

nic

Velki
Stav

Vrbatova b.
Zla
té
ná
vrš
í

Čihadlo
1200

ca

zka

Labský důl

Kotelní
jáma

ni

Špindlerova
bouda

Martinovka

Kotel
1435

ac
z

L

Petrova b.

om

Sowia dolina

Vysoké kolo
1504

Šraml

Labská bouda

y

da

Ka
rp

POLSKO

Pramen Labe

bou

dk

cká

Wang

Vos
e

ry
wa
o
K

Sněžné jámy

HORNÍ MARŠOV

16

17

Na granicy Hornego Maršova wkrótce witać nas będą tablice z herbem miejscowości i nazwami
przyłączonych do niej osad Albeřice, Lysečiny i Temný Důl. Wieś łańcuchową Albeřice założyli
koloniści ze Śląska być może już w XIII w. To odróżnia ją od innych górskich wsi w okolicy. We
wrześniu 1609 r. kutnohorscy urzędnicy w raporcie o stanie karkonoskich lasów napisali: „O
wsi Albendorf wiadomo, że jest tu najstarsza i wcześniej niż lasy gór tych trutnowskich do Gór
Kutnych zwrócone były, oni tu drewno wycinali, węgiel palili i do Šmidteperku (do Kowar) na Śląsk
je słali. Jest w tej wsi ludzi z końmi do czterdziestu, chałupników zaś ośmiu”. Patrząc na łąki
w Hornych Albeřicach widzimy, że krajobraz był zagospodarowany co najmniej o dwieście lat
wcześniej, niż na przykład w sąsiednich Hornych Lysečinach, czy Małej Upie. Działki są równiejsze, mają zaokrąglone miedze, z których dawno już zniknęły kamienie. Również dlatego po
wysiedleniu pierwotnych gospodarzy w latach 1945 – 1947 zalesiono o wiele mniej użytków rolnych, niż w niedalekich Lysečinach, Suchym Dole czy na Rýchorach. Albeřice mają jeszcze jedną
charakterystyczną cechę. Na powierzchnię wychodzi tu rzadki w regionie wapień. Dlatego obok
setki tradycyjnych domów i gospodarstw rozwinęła się tu, zwłaszcza w XIX w., produkcja wapna.
Najpierw wapno wypalano w małych piecach szybowych. Rozwój wydobycia na szerszą skalę
rozpoczął przed 1840 r. Ignaz Lahmer w dzisiejszym kamieniołomie Bischofa. Na jego działce
koło kamieniołomu stały co najmniej dwa piece. Kolejne proste piece mieli sąsiedzi, Augustyn
Fink (dziś Vápenka) i Josef Krause (dziś Medika). Dopiero Johann Bischof około 1900 r. kupił od
gospodarzy Lahmera i Finka ich ziemię i wybudował duży okrągły piec wapienniczy o kilku komorach, z unikatowym w górach wysokim fabrycznym kominem. Zakład przestał istnieć w latach
50., a w jego miejscu dziś znajdziemy dom wypoczynkowy Vápenka. Nas jednak interesuje jedyny
zachowany tu piec szybowy z czasów Ignaza Lahmera. Jego gospodarstwo, na starej fotografii
na lewo na górze przy wejściu do kamieniołomu Bischofa, od sześćdziesięciu lat jest zburzone.
Muzeum Vápenka

Kamienna wieża
Stoi tuż przy szosie z Hornych Albeřic do Hornych Lysečin, tylko kawałek
za tablicą z zakazem wjazdu do III strefy KRNAP. Już w dzieciństwie nęciło
nas jej zbadanie, ale baliśmy się zejść w dół głębokiej okrągłej dziury. W
1988 r. razem z pracownikami Dyrekcji KRNAP Jardą Ronovským i Ádou
Gernerem oczyściliśmy ją z drzewek, które niszczyły kamienny mur. W latach 1991 – 1994 udało się wpisać ją na listę zabytków kultury technicznej.
Wiosną 2003 r. obmurowaliśmy jej górny skraj i odkopaliśmy dwa metry
ziemi od zasypanego dolnego wejścia. Dopiero wtedy stała się widoczna cała potęga mierzącej 9 m wysokości i 8 m szerokości ośmiobocznej
wieży. Jednocześnie stowarzyszenie Hradní společnost Aichelburg przygotowało dla Dyrekcji KRNAP jako właściciela zabytku projekt małego
muzeum. Przed nami stało więc kolejne ciekawe zadanie zaprojektowania
i wybudowania na szczycie kamiennej wieży z głęboką dziurą pośrodku
drobnej drewnianej budowli. Od razy wiedzieliśmy, że będzie to nadzwyczajne ciesielskie dzieło i że potrzebujemy do tego pomocy mistrza Petra
Růžički.
Muzeum Vápenka
Wszystkie budowle od prehistorii aż po późne średniowiecze – od katedry
św. Wita na praskim zamku do pierwszych wiejskich domów w Hornych
Albeřicach – zaprojektowano i wybudowano metodą okręgów. Teraz używamy geometrii wykreślnej, a więc odcinków, kątów, płaszczyzn i matematycznych obliczeń z wykorzystaniem systemu metrycznego. Przedtem
przez tysiąclecia budowniczym wystarczył kawałek sznurka, którym jak
cyrklem na przykład na glinianej powierzchni wyrysowali system okręgów
o tym samym promieniu, a w miejscach, gdzie okręgi się przecinały, oznaczali potrzebne punkty. Centralny okrąg przecinano najpierw sześcioma
okręgami tej samej wielkości i poprzez dodawanie kolejnych tworzono sieć
nawzajem powiązanych punktów. Jakikolwiek błąd był od razu widoczny
podczas następnego kroku, kiedy nowe okręgi nie przecinały się tam,
gdzie powinny. W zależności od typu budowli budowniczy poszczególne
punkty przecięcia oznaczał na przykład jako rogi budowli, środek okna,
miejsce belki stropowej czy początek sklepienia. Mało jest osób znających
dziś tę „okręgową” metodę, a chyba tylko Petr Růžička wznosi nowe budowle z jej wykorzystaniem. W ten sposób powstał na przykład drewniany
żuraw, mający przetransportować rzeźby na bramę Mostu Karola w Pradze,

Liczące sobie sto lat zdjęcie Hornych Albeřic oprócz dużych zakładów wapienniczych Bischofa pokazuje także dwa mniejsze okrągłe piece wybudowane przy
samym kamieniołomie. Żaden z nich nie zachował się do dziś, kamienna wieża dzisiejszego Muzeum Vápenka znajduje się po lewej stronie poza kadrem.

albo belki na zamku Točník. W 2008 r. wraz z Petrem wymierzyliśmy z pomocą okręgów i wybudowali według własnego projektu Muzeum Vápenka
w Hornych Albeřicach. Konstrukcja nośna z belek i desek stanowi nawiązanie do ośmiobocznego rzutu kamiennej wieży. Wszystko do siebie pasuje
dzięki łączeniom ciesielskim bez korzystania z wkrętów, śrub, klamer czy
gwoździ. Żeby belki stropowe nie zakłócały unikatowej przestrzeni z dziurą
po środku, budowlę związuje wykonana z desek płatew w kształcie okręgu, a przede wszystkim zespół ośmiu nawzajem zaklinowanych krążyn. W
ten sposób wykonany i przymocowany dębowymi tyblami wieszak opinają
cztery kute spinki. Specjalnie nie pokażemy tu fotografii wnętrz. Myślimy,
że turystów zaskoczy różnica między tym co w środku, a tym, czego można
by oczekiwać, widząc urozmaiconą ośmioma różnymi odcieniami czarną
fasadę budowli, złożoną z setek gontów. Przed otwarciem muzeum do
środka zajrzeć można luką za dolnym wejściem.
W okrągłym wnętrzu małego muzeum opowiadamy historię tego regionu. Dowiedzieć się można, jak – prawdopodobnie już w XIII wieku – przybyli tu pierwsi koloniści i za pomocą systemu okręgów wybudowali swoje
domy. Wycięli lasy, w mielerzach wypalali węgiel drzewny i założyli wieś
łańcuchową Albeřice, a później Lysečiny. Żyli z gospodarki, wydobycia i
wypalania wapna. Po siedmiu wiekach ich potomkowie w efekcie drugiej
wojny światowej odeszli, żeby puste domy odkryli nowi osadnicy, a przede
wszystkim chałupowicze. Opowieść ilustrowana jest fotografiami i różnymi
przedmiotami oraz odrobiną tekstu. Dowiadujemy się o późniejszej zmianie
w wykorzystaniu krainy, odkrywaniu wartości przyrodniczych, badaniach
krasowych podziemi. Na koniec zwiedzania dowiadujemy się, w jaki sposób powstały bazujące na zasadzie okręgów obliczenia budowy muzeum.
Uratowanie kamiennego pieca, wybudowanie drewnianego muzeum i
stworzenie w nim wystawy wsparła Dyrekcja KRNAP, tak samo jak niedaleką Drogę celną (Celní cesta). Początkowo turyści mieli pożyczać klucze od
muzeum w niedalekim zbudowanym z bali punkcie informacyjno-kontrolnym, jednak z uwagi na to, że nie jest on otwarty bez przerwy, postanowiono, że po otwarciu muzeum we wrześniu tego roku będziemy postępować
tak samo, jak w przypadku zameczku Aichelburg dwanaście lat temu. Po
zarejestrowaniu się, zakupieniu wejściówki i wpłaceniu kaucji w ośrodku
informacji Veselý výlet w Temnym Dole wypożyczyć będzie można klucze.
Turyści sami sobie otworzą muzeum i w tym samym dniu oddadzą klucze.

Wokół Albeřic
Do Hornych Albeřic dojechać można
szosą III klasy. Samochód można zaparkować na parkingu naprzeciwko starego
urzędu celnego, oddalonego od Muzeum Vápenka tylko o 300 m. Pieszo można dotrzeć do Albeřic na przykład
popularną trasą z Przełęczy Okraj. Ciekawa trasa prowadzi z Hornego Maršova Drogą Krzyżową na Starą horę, następnie Emminą cestą do Červenego kříža, dalej przez Cestník do Lysečinskiej boudy i do Hornych Albeřic.
Z Vápenki z powrotem w dolinę Upy wrócimy szosą albo ciekawą Drogą celną – Celní cesta pod górę, a następnie przez Rýchory do Maršova. Podobną pętlę można przejechać na rowerze górskim. Kto nie chce iść czy jechać
do Albeřic szosą, może kilometr za Hornym Maršovem skręcić w lewo na
prowadzącą ostro pod górę leśną drogę asfaltową na Starą horę. Szlakiem
rowerowym nr 26 dotrzemy na skrzyżowanie nad Červenym křížem. Oznakowany szlak prowadzi w prawo, my jednak pojedziemy ciekawszym odcinkiem nowo wyremontowanej drogi lewą stroną Dlouhego hřebena z ładnymi
widokami na Małą Upę i Śnieżkę. Z Cestníka pojedziemy do Albeřic, wariant
terenowy prowadzi prosto oznakowaną jako zielony szlak drogą graniczną.
Uwaga na jeden ostrzejszy zjazd. Z Celní cesty nad kamieniołomem Celní
lom w prawo odbija leśna droga zwózkowa do Suchego Dolu. Tuż przed
wjazdem na szosę skręcamy w lewo na Rýchorską cestę nad Horní Maršov.
Na początku lat 90. speleolodzy ze Speleo Albeřice rozważali możliwość
udostępnienia jaskini Albeřickiej w kamieniołomie Bischofa. Potem skoncentrowali się na kopalni Kovárna w dolinie Obří důl, ale informacja o „otwartej” Jaskini Albeřickiej rozniosła się. Co chwilę odmawiamy zawiedzionym
zainteresowanym. Po otwarciu muzeum mogą oni zajrzeć w labirynt korytarzy z kominami i ciasnymi niskimi korytarzami przynajmniej na pośrednictwem wystawy fotografii Radko Táslera. Już od dawna można też spojrzeć
z punktu widokowego na kanion kamieniołomu Bischofův lom zaraz za Muzeum Vápenka.

Jarmark Maršovski 2011
W piątek 12. 08. – 20.00 koncert organowy z okazji święta Wniebowzięcia
NMP w kościele głównym w Hornym Maršovie.
W sobotę 13. 08. – Jarmark Maršovski na rynku

Od 10.00 do nocy stoiska z wyrobami rzemieślniczymi i jedzeniem, różne
atrakcje, o godz. 10.00 uroczyste rozpoczęcie, przemówienie burmistrza i
przywitanie gości, o godz. 11.00 maršovska historia „Karkonosz ma 450.
urodziny” w wykonaniu mieszkańców, o godz. 13.00 zespół miły dla ucha
starszych, o godz. 14.30 teatr nie tylko dla najmłodszych, o godz. 15.30
zespół młodych muzyków z doliny Upy – Haasband, o godz. 17.00 zespół
folkowy Jarní vánek, o godz. 19.00 klasyka reggae Švihadlo, o godz. 21.00
zespół popowy O 5 & Radeček, a o godz. 23.00 dogrywka taneczna.

Otwarte Muzeum 2011
W ramach Dni Europejskiego Dziedzictwa Kultury w dniach 9 – 10 września
odbędzie się w Hornym Maršovie druga edycja festiwalu Horní Maršov –
Otevřené muzeum. Oprócz udostępnienia w ten dzień obiektów historycznych i zabytków, w tym roku zaprezentowane zostaną obiekty land artu w
krajobrazie, wyrażające aktualne spojrzenie na dany obszar i miejsce. Autorami będzie grupa młodych plastyków pod kierownictwem Tomáša Žižki,
kierownika pracowni scenografii na praskiej Akademii Teatralnej DAMU,
prowadzącego warsztaty land artu przed „Otwartym Muzeum”. Program
kulturalny rozpocznie się już w piątek, 9 września, prelekcją o godz. 19.00
w winotece Nade dnem. W sobotę, 10 września, czeka nas interaktywne
zwiedzanie „Otwartego Muzeum”, które potrwa od godz. 11.00 do 17.00.
Zwiedzanie zaczyna się w ratuszu na rynku – Bertholdovo náměstí. Dla
dzieci przygotowana jest gra, dzięki której w formie zabawy zapoznają się
z maršovskimi zabytkami. O godz. 17.30 program kontynuowany będzie w
winotece Nade dnem, gdzie odbędzie się dyskusja z młodymi artystami,
uczestnikami warsztatów, zakończona koncertem brneńskiej grupy Květy.
Ostatnim punktem programu jest łączący wiele gatunków projekt Site specific, który w ciemności ożywi przestrzenie starego renesansowego kościoła Wniebowzięcia NMP. „Otwarte Muzeum” organizujemy we współpracy
z gminą i ośrodkiem SEVER. Projekt wsparła fundacja Nadace Vodafone
Česká republika. Więcej szczegółów na temat programu znajdziemy w lecie na stronie internetowej www.otevrenemuzeum.cz lub na stronie gminy.
Warto skorzystać z tej okazji i zobaczyć zamknięte kiedy indziej miejsca.
W imieniu organizatorów zapraszają Anna Klimešová i Michaela Šebestová.
www.hornimarsov.cz
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Co pamięta krajobraz Hana Kulichová
Do najczęstszych programów realizowanych podczas tygodniowych pobytów w ośrodku SEVER w Hornym Maršově należy służący poznawaniu
przemian tutejszego krajobrazu program edukacji w terenie pn. Co pamięta
krajobraz. Z grupami dzieci, studentów, a czasem też pragnących poszerzyć
swe horyzonty pedagogów idziemy ścieżką edukacyjną i na poszczególnych
przystankach prezentujemy przemiany krajobrazu pod wpływem działalności człowieka w różnych okresach. Mamy ze sobą dawne ilustracje, mapy,
stare fotografie i zdjęcia lotnicze. Żeby wędrówka nie była nudna, na każdym
przystanku opowiadamy sobie albo czytamy historię lub legendę z „Czytanki
z Karkonoszy Wschodnich“. Na uczestników po drodze czeka kilka zadań
praktycznych i pytań. Jeśli dobrze odpowiedzą, otrzymują „Dukaty Ducha
Gór Karkonosza”, które wieczorem mogą wymienić na drobne upominki.
Wędrówkę w przeszłość zacznijmy tysiąc lat temu, kiedy na tutejszy, pełen lasów krajobraz tylko w małym stopniu wpływały ślady działalności człowieka. W przeważnie bukowych lasach spotkać można było niedźwiedzie,
wilki, rysie. Taką dzicz przypomina trochę koryto rzeki za sztolnią z widokiem
na strome bukowe zbocze. Do najciekawszych okresów w Karkonoszach
Wschodnich należy XVI w., kiedy nastały zmiany, które na stałe zapisały się
na obliczu tutejszego krajobrazu. Dzięki wzrastającemu popytowi na drewno doszło do wyrębu lasów, zniknęły prawie wszystkie pierwotne puszcze,
składające się w przeważającej części z buczyn. Kiedy trzysta lat później ludzie odkryli, że mogą sami odnawiać zasoby drewna, zaczęli sadzić lasy. Ale
sadzili świerki, zmieniając w znaczący sposób skład gatunkowy lasu. W ten
sposób powstały monokultury świerka. Wróćmy jeszcze do XVI w. i początków przemysłu. W wielu miejscach wydobywano rudę żelaza, także u nas
w Hornym Maršovie. We Vrchlabí Christoph Gendorf prowadził największą
hutę żelaza w Europie Środkowej, a gdzie wytapia się rudy, tam potrzebny
jest węgiel drzewny. Najlepszej jakości węgiel robiony był z drewna bukowego, jednak jest ono ciężkie i nie można go było spławiać tak łatwo, jak
drewna świerkowego. Dlatego buczyny w rejonie Hornego Maršova (i nie
tylko) skończyły w mielerzach węglarzy. Idealnym miejscem ilustrującym to
stulecie są okolice plebanii ze starą lipą i renesansowym kościołem. Na łące
za plebanią obejrzymy sobie mielerz i tablice edukacyjne z ryciną przedstawiającą spławianie drewna. Dla XVIII w. charakterystyczna jest dbałość o
łąki, rozwój gospodarki pasterskiej i początki turystyki. Jednym z najbardziej
atrakcyjnych zadań specjalnych na tym przystanku jest dojenie kozy. Można też spróbować tkania na krosnach lub przędzenia na kołowrotku, a więc
starych rzemiosł. W XIX w. poznajemy wpływ planowej gospodarki leśnej
na krajobraz, hodowlę monokultury świerków, rozwój przemysłu i związane
z nim pierwsze zanieczyszczenie środowiska. Przykładem efektów błędnej
gospodarki była powódź z 1897 r. Oglądamy stare fotografie i nie chce nam
się wierzyć, jak bardzo zniszczone było centrum Maršova. Stopniowo zbliżamy się do dnia dzisiejszego, oglądamy zdjęcia lotnicze, na których widać radykalne zmiany w krajobrazie, kiedy po drugiej wojnie zniknęły małe poletka,
a przybywać zaczęło powierzchni leśnej. Przypominamy sobie ingerencje
w krajobraz na potrzeby turystyki, powstanie Karkonoskiego Parku Narodo-

wego. Ideą tego programu zdecydowanie nie jest zarzucanie kogoś danymi i
informacjami, ale zrozumienie krajobrazu jako nieustannie zmieniającego się
organizmu, z którym należy postępować bardzo ostrożnie i w przemyślany
sposób, tak żeby nadal mógł on być dla nas źródłem utrzymania i energii, a
jednocześnie pozostał piękny, zrównoważony i trwały.
Zapraszamy także na tradycyjną, popularną imprezę SEVERu, którą w tym
roku organizujemy 24 i 25 czerwca wspólnie z Winoteką Nadednem w Hornym Maršovie. Muzyczno-teatralny Open Air Eko-Festival DOTEKY 2011
zaczyna się już w piątek, 24 czerwca o godz. 19.00 w starym kościele z
1608 roku w Maršovie. Po występie grupy Asi pudu, składającej się z kilku członków trutnovskiej kapeli Haasband, czekają nas mocne przeżycia.
Po raz pierwszy w naszym regionie przywitamy Ivę Bittovą, która wystąpi
w solowym koncercie akustycznym. Po występach w Le Cigale w Paryżu,
Le Botanique w Brukseli, Concertgebouw w Amsterdamie, Wigmore Hall
w Londynie, Carnegie Hall w Nowym Jorku, Radio FM Hall w Tokio i w Sali
Koncertowej im. Dworzaka w praskim Rudolfinum przywitamy czeską gwiazdę muzyki w starym kościele w Hornym Maršovie. Koncert Ivy Bittovej posłuży także przypomnieniu trudności, które trzeba było pokonać dla uratowania
tego renesansowego zabytku. W tym roku skończymy remont kościoła z zewnątrz, a w przyszłym restauratorzy zaczynają odnawiać wnętrza. W sobotę,
25 czerwca festiwal odbędzie się nietradycyjnie – z uwagi na rewitalizację
kompleksu plebanii – w Winotece Nade dnem i w jej najbliższym otoczeniu.
O godz. 15.00 kółko dramatyczne z tutejszej szkoły wystawi sztukę „Ze starych legend”, o godz. 15.30 liberecki teatr „Na cestě” zaprezentuje przedstawienie „Jak Janek wyruszył w świat”, o godz. 16.30 odbędzie się koncert
folkowy Petra Linharta. Po przerwie program będzie kontynuowany od godz.
20.00. Natomiast o godz. 21.00 odbędzie się główny koncert wieczoru –
Vlasta Třešňák & band. Więcej informacji na HYPERLINK „“www.sever.ekologickavychova.cz i www.nadednem.cz.

Ośrodek SEVER
Od szesnastu lat w Hornym Maršovie działa
Centrum Edukacji Ekologicznej i Etyki Rýchory
SEVER. Główną siedzibą tej organizacji pozarządowej jest część budynku nowej szkoły
podstawowej. Odbywają się tu całoroczne
pobyty dla uczniów szkół podstawowych i
średnich a także studentów, nauczycieli oraz
innych zainteresowanych edukacją ekologiczną. W programie wycieczka po Karkonoszach,
działalność prowadząca do rozwoju współpracy, obserwacje przyrody w terenie, twórczość plastyczna, dyskusje, gry symulacyjne itp. Do dyspozycji
jest zaplecze noclegowe dla 30 osób, całodzienne wyżywienie, świetlica,
kuchnia, biblioteka i videoteka. Porozumieć się z nami można po angielsku i
niemiecku. Do ośrodka SEVER należy także budynek byłej plebanii w Hornym Maršovie, gdzie realizowany jest projekt DOTEK – Dom Odnowy Tradycji, Ekologii i Kultury. Dzięki dotacji Państwowego Funduszu Ochrony Środowiska odbywa się kompleksowa renowacja, która zakończy się w 2013
r. Z radością czekamy, kiedy barokowa plebania znów zaprezentuje się w
całej swej krasie. SEVER organizuje warsztaty plastyczne i rzemieślnicze,
imprezy towarzyskie, koncerty, prezentacje gospodarki w górach (w okolicy
Maršova i Albeřic można zauważyć stado kóz), festiwale kultury alternatywnej i podobne działania. SEVER organizuje także obozy letnie skierowane do
szerokiego grona odbiorców i imprezy edukacyjne. Zapraszamy na ciekawy
spacer, warto przejść się do byłej plebanii. Rośnie tu czterystuletnia lipa,
która zajęła szóste miejsce w konkursie na Drzewo roku 2009; zobaczyć
można także mielerz i dwa przystanki ścieżki edukacyjnej „Droga drewna”,
przedstawiającej tutejsze rzemiosła – zrywkę i pławienie drewna oraz produkcję węgla drzewnego.
Středisko SEVER, 542 26 Horní Maršov, Horská 175, tel. i fax: 00420
499 874 280, 739 203 205, e-mail: sever-hm@ekologickavychova.cz,
http://www.sever.ekologickavychova.cz
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PRALNIA MLADÉ BUKY
Pralnia w Mladych Bukach jest największą pralnią w powiecie
trutnowskim. Z jej usług korzystają i najwyżej położone schroniska w całych Karkonoszach. Wszelką bieliznę wypiorą nawet
w szczycie sezonu w ciągu czternastu dni za normalną cenę.
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.

tartak MARŠOV

tarcica budowlana na dachy, zręby, konstrukcje
szkieletowe, deskowanie elewacji z gęstego
drewna świerkowego z Karkonoszy i wytrzymałego modrzewia
cięcie drewna klienta do 10 m długości
bele, deski, w tym o nietypowych wymiarach
ekspresowe cięcie
ostrzenie tarcz i brzeszczotów piłowych

tradycyjny tartak w Hornym Maršovie

www.pilamarsov.cz
od 1898 r.

tel.: 603 218 336

roboty ciesielskie i stolarskie

www.klimesmarsov.cz

Od wizytówek po bilboardy i koszulki
Usługi drukarskie dla pensjonatów i chałupowiczów oraz firm

-		Sfotografujemy,
- dokonamy obróbki graficznej,
- wydrukujemy,
- wpiszemy do naszego banku danych.
Do dwóch dni od zamówienia dostarczymy wydruki z przekazanych nam gotowych materiałów. W przypadku ich braku – przygotujemy, dostosujemy do Państwa wymagań,
wydrukujemy i do dwóch dni roboczych od zatwierdzenia wyekspediujemy zamówienie
pocztą.

Dům tisku, Tisk Ofset a.s., www.tiskofset.cz
tiskofset@tiskofset.cz, tel.: 499 881 171, 491 618 613

Jańskie Łaźnie
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bijącego w jej ściany. Jeśli nie będziemy chcieli wracać do schroniska
Modrokamenná bouda, możemy iść dalej wyboistą drogą zwózkową. Po
przejściu kilometra przed odcinkiem gwałtownie pod górę idziemy w lewo
ścieżką prowadzącą w dół w stronę Černohorskiego Potoku. Przez Klausový důl wracamy do osady Černá Hora.

Harfa na mapie z roku 1568.

Osada Černá hora powstała wokół zapory do spławiania drewna, na pozostałościach zapory wybudowano potem młyn.
Charakterystyczny dom pośrodku w czasie, gdy zdjęcie było robione w 1900 r., nazywano gospodą Pod klauzą.

Miejscowości w Karkonoszach Wschodnich składają się z kilku samodzielnych kiedyś wsi. Pec pod Śnieżką powstał przez połączenie trzech
części Wielkiej Upy. Černý Důl pochłonął leżącą poniżej nad rzeką Čistę i
dawne uzdrowisko Fořt. Do Žacléřa należą górskie wsie Rýchory, Prkenný
Důl i Bobr. Horní Maršov składa się z ośmiu samodzielnych wcześniej wsi,
a do Svobody nad Upą przyłączono Maršov I i II. Uzdrowiskowe Jańskie
Łaźnie rozrosły się aż na górskie grzbiety dzięki przyłączeniu wsi Černá
Hora – Schwarzenberg. W czasach feudalnych uzdrowisko należało do
podgórskiego majątku Vlčice, osada drwali Černá Hora była zaś własnością cesarza. Dopiero w 1769 r. przeszła na własność Maršova. Poprzez
połączenie uzdrowiska oraz położonej w górach wsi powstały warunki do
wszechstronnego rozwoju i bogatej oferty dzisiejszego miasta Jańskie
Łaźnie. W dolinie znajdziemy ujęcie wód termalnych z halą spacerową, hotelami, zabudowaniami uzdrowiskowymi i kawiarniami, na górze zaś jeden
z najlepszych kompleksów narciarskich w Czechach, schroniska górskie,
chałupy i świetne tereny dla turystów i rowerzystów. Wszystko połączone
ciekawą historią odzwierciedloną w krajobrazie i zabytkach.
Osada Přední Černá Hora
To, że uratowały się informacje z powstałej w latach 1576 – 1585 mapy
Hüttela, uważamy za cud. Oryginałem najstarszej obrazowej mapy Karkonoszy historycy dysponowali tylko dziewięć lat. Znaleziona została w prywatnych zbiorach we Frankfurcie nad Menem przez Heinricha Kohlhausa,
dyrektora Germańskiego Muzeum Narodowego. Następnie umieszczono
ją w zbiorach śląskiego muzeum we Wrocławiu. Tu jednak podczas walk o
„Festung Breslau” wiosną 1945 r. zaginęła. Na szczęście w 1937 r., zaraz
po jej odrestaurowaniu, Karl Schneider, dyrektor Muzeum Karkonoskiego
we Vrchlabí, sporządził jej fotokopię wraz z kolorowymi diapozytywami.
Na ich podstawie Zdena Nováková, restauratorka Muzeum Karkonoskiego, we współpracy z ówczesnym dyrektorem Miloslavem Bartošem stworzyła dokładną kopię dokończoną w 1995 r. Oryginał malowanego dzieła
zobaczyć można na wystawie muzealnej, a we wrześniu doczekamy się
drugiego wydania mapy ze szczegółowym komentarzem Miloslava Bartoša. Teksty w języku niemieckim, polskim i angielskim uzupełnione zostaną
o nowe informacje o autorstwie i treści mapy. Publikacja z mapą będzie do
kupienia nie tylko w ośrodkach informacji wydawcy, którym jest dyrekcja

parku (Správa KRNAP), ale też w innych punktach, w tym w ośrodku Veselý výlet. Historyk Miloslav Bartoš doszedł do wniosku, że współautorem
oryginalnej, malowanej na płótnie farbami olejnymi mapy jest – obok Szymona Hüttela – także cesarski geometra Jiřík z Řásné. Najprawdopodobniej po zmierzeniu Černohorskiego Potoku określił miejsce budowy tutejszej klauzy – przypuszczalnie w 1569 r. – a tym samym pośrednio wpłynął
na lokalizację osady Černá Hora u podnóża niosącej tę samą nazwę góry.
Farba, którą zaznaczone były w dolnym rogu oryginalnej mapy „Jańskie
Cieplice” niestety z czasem odłupała się, za to rejon Černej hory przedstawiony tu jest wraz z kilkoma ciekawymi szczegółami. Mały wycinek
widzimy na drugiej stronie tego numeru „Wesołej wyprawy”. Na mapie
przedstawionych jest kilkadziesiąt zabudowań, za to w osadzie Černá
Hora żadnego. Według mapy droga główna prowadziła tu po grzbiecie
ze Svobody koło dzisiejszej Muchomůrki, skrzyżowania koło hotelu Lesní dům i dalej do klauzy na Černohorskim Potoku. W tej samej linii wiedzie dziś trasa Via Piette. Na łące niedaleko klauzy napisana jest ważna
notatka – „schwatzer haus”, a więc dom drwali ze Schwazu nad Innem.
Górnicze miasto, wówczas liczące sobie 17 tysięcy mieszkańców i drugie
w Austrii – po Wiedniu – co do wielkości, przeżywało po 1560 r. wielki kryzys. Wiemy już, że drwale nie przybyli prosto z miasta, ale z jego
okolicy uzależnionej od znajdujących się w Schwazu kopalń srebra. Konkretnych imion poszczególnych holzknechtów i klauzemajstrów z Černej
Hory nie znamy. Według młodszych zapisów z XVIII wieku gospodarowali
tu na przykład Wimmer, Sagasser, Kühnel, Thamm, Krause i Baudisch, a
więc te same rodziny, co w Wielkiej i Małej Upie. Koloniści znad Černohorskiego Potoku mieli mało wspólnego z najbliższymi sąsiadami w Jańskich
Łaźniach. Ich nazwiska przemieszały się dopiero później. Osada Černá
Hora powstała wokół klauzy, której gliniane wały widoczne są do dziś. Tuż
nad boiskiem do piłki nożnej, gdzie Jańskie Łaźnie grają w klasie A, bezpośrednio po tych wałach prowadzi niebieski szlak. Dopiero koło 1840
r. rodzina Braunów założyła tu młyn, dziś dom ten nazywa się „Tereza”.
Niedawno wybudowany w górze rzeki zrębowy dom stoi w najgłębszym
kiedyś miejscu zbiornika. Tu z okolicznych gór drwale za pomocą drewnianych koryt spuszczali drzewo sągowe, żeby po napełnieniu zapory woda
spłukała je w dół do Upy. Ryza wzdłuż Černohorskiego Potoku była jedną
z najdłuższych w Karkonoszach. Na prawym brzegu bezpośrednio nad

klauzą długo stał największy budynek w osadzie, może właśnie w miejscu wspomnianego „szwacerskiego” domu. Prawdopodobnie w 1883 r.
Johann Jeschke wymienił gospodarstwo na gospodę Zur Klause, a więc
„Pod klauzą”. Z wyczuciem odrestaurowana grupa zabytkowych domów
nazywa się dziś Horský dvůr – Górski Folwark, co odzwierciedla jej pierwotną funkcję. Osadę wokół nieistniejącej już klauzy nazywano kiedyś
„Przednią” Černą Horą. Pierwotnie „Tylna” część osady koło dzisiejszej
dolnej stacji kolejki jest bardziej znanym miejscem. Radni miasta Jańskie
Łaźnie zdecydowali, że w przedniej Černej Horze nie pozwolą na budowę
nowych obiektów, a w planie zagospodarowania terenu pozostawili luźną
zabudowę z oryginalnymi domami i łąkami.
Mała pętla wokół Harfy
Rysowana piórkiem mapa Karkonoszy Wschodnich
z roku 1568 przedstawia na zboczu Světlej hory wyraźny obiekt przypominający zamek. Dziś schowana wśród
wyrośniętych drzew skała zbudowana w przeważającej części z ortokwarcytów, w XVI wieku w efekcie wyrębu lasów stanowiła wyraźnie dominujący element, przedstawiony też na młodszej mapie Hüttela. Już wtedy
nazywała się Harfa – Herfenstein. Była inspiracją dla kilku miejscowych
legend, według których jest w niej ukryty zamek, księżniczki, nieszczęśliwe dzieci i złoto. Johann Bönsch, ostatni kronikarz pierwotnych mieszkańców, zapisał legendę, według której zawsze w Wielki Piątek przy dźwięku
harfy skała się otwiera i wychodzi z niej zaklęta rusałka. Uwolnić ją może
wtedy tylko niewinny młodzieniec nieposzlakowanego charakteru, który
przybędzie tu przez co najmniej dziewięć sąsiednich pól. Inna legenda
mówi o wiejskim dziewczęciu z Maršova, pod którym zapadła się tu ziemia, kiedy wędrowny żebrak poszczuł na nie złego psa. My wyruszymy tu
na ledwie trzygodzinny spacer.
Spod hotelu Lesní dům niebieskim szlakiem idziemy w stronę Górskiego Folwarku, po zaporze dawnej klauzy przechodzimy na drugi brzeg
Černohorskiego Potoku i koło Večernic pod górę, w stronę pięknej linii
potężnych modrzewi. Droga prowadzi w górę skrajem łąki, która od nazwiska gospodarza Josefa Košťála nazywana jest Košťálką. Równych 30
lat, w okresie od 1947 do 1976 r., hodowano tu bydło, wraz z końcem
hodowli nastąpił koniec tradycyjnego gospodarowania w osadzie Černá
Hora. Dziś łąkę znamy jako noszący tę samą nazwę wyciąg narciarski i
nartostradę. W punkcie, z którego po raz ostatni widać Jańskie Łaźnie,
z drogi wiodącej do Modrokamenniej boudy odbija w lewo nieoznakowana
leśna droga zwózkowa, która zaprowadzi nas do tajemniczej skały Harfa.
Patrząc z wypłaszczenia za paśnikiem, zaczniemy się zastanawiać, czy
jej nazwa wynika z kształtu zwieszających się skał, czy dźwięku wiatru

Z Černej hory w dół
Na Černą horę wchodzimy pieszo, wjeżdżamy rowerem albo po prostu kabinową kolejką linową, która
nas bez problemu przewiezie z plecakiem, rowerem, hulajnogą, czy paralotnią. To, jak dostaniemy się na dół, zależy od
nas. Turystom pieszym polecić można jedną tradycyjną i jedną prawie zapomnianą trasę. Spod kolejki przez Lučiny do Peca prowadzi oznakowana
trasa „Černá hora”. Po drodze dzięki tablicom informacyjnym dowiemy się
co nieco o wieży widokowej Panorama, historii Černej boudy, torfowisku
Černohorské rašeliniště i o dobrze widocznych pozostałościach klauzy na
Javořym Potoku. Z Peca z powrotem do Jańskich Łaźni dotrzemy „Černohorskim busem”, który kursuje codziennie o każdej pełnej godzinie
od godz. 9.00 do 17.00 aż do niedzieli 2 października. Bilet na autobus
kupić można razem z biletem na kolejkę kabinową albo – w przypadku
odwrotnej wycieczki – u kierowcy autobusu w dowolnym miejscu na trasie
(www.cerna-hora.cz). Zejście przez Klausový důl do osady Černá Hora
wymaga dobrej kondycji i orientacji. Spod Černej boudy schodzimy żółtym szlakiem (chodnik) na Malé Pardubické Boudy. Nad chałupami Tunel i
Větrník do Černohorskiego, wcześniej Klausovego, Potoku prowadzi oryginalny drewniany chodnik. Wybudowaną w 1885 r. przez hrabinę Alojzję
Czernin-Morzin, a dziś zaniedbaną, drogą Luisina cesta schodzimy przez
piękną dolinę do Jańskich Łaźni. Zobaczymy stare drzewa, efekty pracy
alpejskich kamieniarzy, którzy sto lat temu zakończyli regulację potoku,
kaskady i wodospady, dwa oznakowane źródła radoczynnej wody, a w
dole skalisty wąwóz. Od miejsca po brakującym moście na ostatnich 700
m droga jest wyremontowana. Na odcinku od Pardubickich boud chodnik
nie jest oznakowany, ale na terenie II strefy ochrony Karkonoskiego Parku
Narodowego można chodzić bez ograniczeń, chyba że jesteśmy zbieraczami jagód...
Koło górnej stacji kolejki zaczyna się pierwsza karkonoska rowerowa ścieżka edukacyjna. Dwie połączone
ze sobą pętle poprowadzone są po spokojnej okolicy
w rejonie Světlej i Černej hory. Warto dotrzeć powyżej
osady Velké Tippeltovy boudy, a także na miejsce zwane Signalem, znajdujące się pod szczytem Světlej hory. Kawałek od drogi zwózkowej na
przełęczy znajduje się punkt widokowy na skale z pięknym widokiem na
dolinę Upy i główny grzbiet Karkonoszy. Jazda po szerokich leśnych drogach zwózkowych jest bezpieczna, przez Krausovy boudy i Modrokamenną boudę zjedziemy z powrotem do Jańskich Łaźni. Zarówno koło dolnej,
jak i górnej stacji kolejki można wypożyczyć rower górski lub porządną hulajnogę. Zjazd z Černej hory główną utwardzoną leśną drogą jest szybki,
ale więcej radości przynosi dłuższa trasa przez Velké Pardubické boudy,
Modrý kámen, Krausovy boudy, Modrokamenną boudę i osadę Černá
Hora.
Odważniejsi mogą skorzystać z możliwości lotu tandemowego na paralotni z Černej hory. Miejsce startu znajduje się koło Wałów Szwedzkich
(Švédské valy) niedaleko szczytu. Jednak zanim tu wyruszymy, musimy
zamówić lot u zawodowców. Wszystkie informacje znajdziemy na ich stronach (www.dovzduchu.cz) w rubryce „tandemové lety”. Najwięcej ludzi
wybiera do zjechania z Černej hory narty. Górna nartostrada w Jańskich
Łaźniach jest najchętniej odwiedzaną trasą zjazdową w Czechach. Ale to
już opowieść na zimowy numer Wesołej Wyprawy.
www.janske-lazne.cz
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Zbieracz korzonków w Ogródku Karkonosza

Karkonoscy laboranci Daniel Mach
Wystawa w Muzeum Miejskim w Žacléřu dotyczy ważnego rozdziału w historii Karkonoszy. Źródłem utrzymania karkonoskich górali, obok pozyskiwania drewna i surowców naturalnych, było też bowiem ziołolecznictwo. Dla
mieszkańców gór znajomość leczniczych własności karkonoskich roślin
była niezbędna, lekarza wołano tylko w krytycznych przypadkach. Medycyna ludowa pojawiła się w Karkonoszach wraz z przybyciem kolonistów z Alp,
którzy osiedlili się u podnóża Černej hory. Pierwszą chyba wzmianką o ludowych uzdrowicielach jest ta zamieszczona w dziele lekarza i przyrodnika
Caspara Schwenckfeldta z Lipska z 1600 r., gdzie nazywa ich „medicastri Indocti”, a więc „niewykształceni medycy”. Caspar Schwenckfeldt, do 1609 r.
lekarz w Jeleniej Górze, w swoim dzienniku napisał: „…w górskich wioskach
wiele razy spotykałem zielarzy, którzy świetnie opanowali sztukę leczenia i
służyli swym bliźnim”. Jeszcze przed nim Szymon Hüttel na słynnej mapie
obrazowej Karkonoszy z końca XVI w. przedstawił dwie postaci zbierające
zioła na Luční horze. Już w 1563 r. Karkonosze odwiedził osobisty lekarz cesarza Ferdynanda I, Pietro Andrea Matthioli. Drukowany zielnik tego Włocha
należy do podstawowych dzieł botaniki, i to nie tylko leczniczej.
Lecznictwo ludowe stało się szanowanym zawodem przede wszystkim
dzięki laborantom z Karpacza. Zachowało się kilka wersji ich pochodzenia.
Według jednej z nich dwaj studenci medycyny Nicolaus i Salomon musieli
uciekać z Pragi. Po przejściu przez góry schronienie znaleźli w Karpaczu u
Melichara Grossmanna, którego nauczyli podstaw medycyny i wyrobu leków.
Historyk farmacji prof. Witold Włodzimierz Głowacki datuje ich przybycie na
rok 1700. Według innej wersji aptekarz Jiří Werner uciekł z Kłodzka przed rekatolizacją. Schronienie miał znaleźć w Karpaczu u niejakiego Gollnera, którego nauczył zbierać rośliny lecznicze i wytwarzać z nich lekarstwa. Według
poświęconego laborantom dzieła doktora Schaffera i hrabiego Matuschki

z roku 1842 prekursorem wytwarzania leków z ziół w tym regionie jest aptekarz Michael Benjamin Werner z Kłodzka. Jednak poprzednio wymienione
zapisy świadczą o starszym pochodzeniu laborantów. Z początku nazywano
ich Wűrzelmannami – „korzonkarzami” lub Kräutermannami – zielarzami.
Z miejscowości drwali i węglarzy Karpacz w ciągu jednego pokolenia
zmienił się w miasteczko wytwórców leków – laborantów. Pod koniec wieku XVII w 40 z 57 tutejszych domów mieszkali laboranci. Zapisy metrykalne
zaświadczają o dziedziczeniu tego zawodu, który zakładał znajomość podstawowych wiadomości na temat technologii farmaceutycznej. Coraz częściej laboranci nie zbierali ziół sami, ale płacili za to zbieraczom, zielarzom.
Przyrodnik Franz Adolf Traugott von Gensdorff pod koniec XVIII wieku opisywał zbieraczy jako prostych, bliskich naturze ludzi, którzy o brzasku ruszają w góry, żeby nazbierane zioła sprzedać potem często źle płacącym laborantom. Najważniejszymi miejscami, gdzie zbierano zioła, był „Ogródek Karkonosza” – „Krakonošova zahrádka” w Úpskiej jámie, Čertův důl, Śnieżne
Kotły i inne doliny lodowcowe. Wraz z rosnącym zainteresowaniem powstał
nowy zawód – hodowla roślin leczniczych w ogródkach. Suszenie i przerób
roślin w laboratoriach – warsztatach wymagało wydzielonych przestrzeni,
dlatego laboranci posiadali także kilka domów. Ważnym momentem w ich
działalności było stworzenie około 1700 r. cechu laborantów. Czterdzieści lat później wydali swój pierwszy regulamin. W domu cechów pod numerem 16 w Karpaczu odbywały się zebrania i nabożeństwa ewangelickie. W
okresie tym z wykorzystaniem metod chemicznych, a więc poprzez filtrację,
destylację, fermentację i sublimację, wytwarzano ok. 200 rodzajów środków leczniczych oraz medykamentów w postaci esencji, eliksirów, tynktur,
tabletek i maści. W buteleczkach i drewnianych pudełkach poopisywanych
specjalistycznymi terminami sprzedawano je po domach oraz na targach
na Śląsku, a także szlakiem handlowym przesyłano klientom w Niemczech,
Austrii, Rosji a nawet Anglii.
Na swojego patrona laboranci wybrali legendarną postać Liczyrzepy,
którego nazywali Spiritus familiaris – dobry duch domowy lub der gewaltige
Fysikus – wielki lekarz. Jego postać malowali na swoich laboranckich domach. Szerzyli o nim wiele legend, zapewniając o spotkaniach z nim – czasem nieprzyjemnych, a czasem wręcz odwrotnie: ponoć sam im pokazywał,
które zioła mają wybrać. W wyraźny sposób przyczynili się do popularyzacji
postaci karkonoskiego Ducha Gór.
Protesty profesjonalnych lekarzy i aptekarzy, zwłaszcza po przyłączeniu
większości Śląska do Prus w 1742 r., spowodowały stopniowe ograniczanie
działalności laborantów. Obowiązkowe licencje zawodowe w wyraźny sposób obniżyły ich liczbę. W 1796 r. pruskie władze ograniczyły asortyment
leków wytwarzanych przez laborantów. W Karpaczu, Miłkowie, Głębocku i
okolicach pozostało ostatnich 27 laborantów. Rok później koncesjonowani
aptekarze doprowadzili do likwidacji przywileju sprzedaży najpopularniejszego produktu – krummhűbelskich, a więc karpackich kropli na jarmarkach. A
po stu latach od pierwszych prób likwidacji konkurencji w 1843 r. na mocy
decyzji króla zabroniono laborantom praktykować lecznictwa, a liczba urzędowo dozwolonych ziołowych medykamentów ograniczona została do 21.
Ostatni laborant, E. A. Zölfel, zmarł w Karpaczu 28 marca 1884 r.
Na wystawie „Karkonoskie zioła i laboranci w Karkonoszach” zobaczymy
oryginalne pudełka i buteleczki, w których laboranci sprzedawali swoje leki.
Eksponaty pochodzą ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Również z Polski pochodzi dobrze znany z literatury obraz z roku 1848
autorstwa Quido Mánesa, przedstawiający słynną vrchlabską aptekarkę
Káblíkovą podczas zbierania ziół w Śnieżnych Kotłach. Małe laboratorium
wypożyczyło Gimnazjum z Trutnova. Stara apteka z oryginalnymi stojakami pochodzi ze znanego Muzeum Farmacji w Kuksie. Pracownicy muzeum
przygotowali na wystawę pokazy znanego rýchorskiego leku „ostrlokaj” lub
„osterlokei”. Jest to nalewka na spirytusie z korzenia żywca dziewięciolistnego, której miejscowi górale używali do leczenia bydła, gojenia ran i bolesnych wrzodów. Dobrze znali też jej działanie przy płukaniu żołądka. Korzonki
żywca dziewięciolistnego zbierali na wiosnę, kiedy roślina kwitnie. Eksponaty uzupełniają świetne rysunki, przedstawiające przede wszystkim rośliny
lecznicze autorstwa malarki Věry Ničovej. Wystawa w Muzeum Miejskim w
Žacléřu potrwa do 28 sierpnia 2011 r.
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Po Ziemi Žacléřskiej na rowerze
Nad Ziemią Žacléřską z jednej strony wznoszą się Karkonosze Wschodnie, z drugiej Góry Krucze stanowiące
część Broumovskiej vrchoviny. Góry, zróżnicowana przyroda i dziedzictwo kultury tego jednego z najwcześniej zasiedlonych miejsc
w regionie, a przede wszystkim ogrom pracy włożonej przez ludzi przygotowujących i znakujących szlaki, decydują o świetnych warunkach do uprawiania turystyki rowerowej. Znajdą się tu trasy odpowiednie zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i dla wytrawnych rowerzystów. Žacléř jest punktem wyjścia
dwóch znanych zawodów rowerowych. Pierwszy, maraton rowerów górskich,
zwany Žacléřským Střízlivákiem, odbędzie się 28 sierpnia i poprowadzi po trasie spod restauracji U kapličky w Prkennym Dole ostro pod górę przez rynek
– Rýchorské náměstí do pałacu. Stąd leśną drogą w dół do Prkennego Dolu.
Na zakręcie przy kompleksie zimowym Arrakis trasa łączy się z szosą, prowadząc z powrotem do restauracji. Zawody mają też sekcje dziecięce – młodsze
dzieci rywalizują w rejonie restauracji, starsze w niedalekiej okolicy. Wzorem
rozgrywanej na nartach biegowych Karkonoskiej Siedemdziesiątki organizowane są w Žacléřu zawody trzyosobowych drużyn na rowerach górskich. Start
odbywa się w święto św. Wacława, 28 września, ale wspaniałą trasę można
też przejechać indywidualnie, prowadzi bowiem po najlepszych miejscach do
jazdy na rowerach górskich w Karkonoszach Wschodnich. Na trasę wjechać
można w dowolnym miejscu, ale prawdziwy jej początek to rynek – Rýchorské
náměstí. Mapę z zaznaczoną trasą znaleźć można na www.zaclerska70.cz. Po
krótkim odcinku pod górę do žacléřskiego pałacu zjeżdżamy w dół do Prkennego Dolu, a następnie znów pod górę drogą przecinającą nartostrady aż do
dużego bunkra nad nieistniejącą już wsią Vernéřovice. Odpocząć można podczas długiego zjazdu do kolejnej nieistniejącej już wsi – Sklenářovic. Szybko
docieramy do Sejfów i jedziemy pod górę przez osadę Antonínovo údolí aż do
Sluneční stráni z widokiem na dolinę Upy. Jadąc płaską drogą, tzw. Mánkova
cesta, docieramy aż nad Horní Maršov. Najcięższym odcinkiem jest ten prowadzący pod górę na Starą Horę i do Červenego kříža na Dlouhim hřebenu.
Po nim następuje łatwy, długi trawers aż do Cestníka, gdzie znajduje się najwyższy punkt pętli. Jedziemy w prawo do Lysečinskiej boudy i do Hornych
Albeřic. Żwirowa stara droga celna to początek długiego, później łagodnego
odcinka pod górę do Rýchorskiego kříža. Stąd zjedziemy aż do žacléřskiego
pałacu, znaną już drogą skręcimy do Prkennego Dolu i spod kapliczki w lewo
ostro pod górę na žacléřski rynek. Przejechaliśmy tym samym 48-kilometrową
trasę, a więc krótszy wariant zawodów, który zeszłoroczna zwycięska drużyna
pokonała w dwie godziny i sześć minut. Ostatnia drużyna kobieca spędziła na
trasie ponad pięć godzin, co może być też naszym czasem z uwzględnieniem
podziwiania widoków. Ale uwaga! Najlepsze dziewczyny trasę przejechały w
dwie i pół godziny! Główne zawody Žacléřskiej Siedemdziesiątki są dłuższe o
dodatkową pętlę o długości 20 km.
Z pośród wielu tras wybrać można też inne pętle o różnych stopniach trudności. Wokół Ziemi Žacléřskiej biegnie rowerowy szlak osiowy, prowadzący
przez Královec, Góry Krucze, peryferie Trutnova i Prkenný Důl. Najczęściej
wybieranym przez turystów rowerowych celem wycieczek jest prowadząca
6 km pod górę trasa do Rýchorskiej boudy na terenie I strefy ochrony Karkonoskiego Parku Narodowego. Szlak prowadzi z žacléřskiego rynku koło
pałacu przez bukowe lasy do osady Vízov. Nazwę tego miejsca znajdziemy na
oryginalnej niebieskiej owalnej tablicy przymocowanej do schroniska Hubertus. Najważniejszym domem w osadzie jest bowiem czynna przez cały rok gospoda stanowiąca ciekawy przystanek dla turystów rowerowych i innych. Stąd
czeka nas długi podjazd do Rýchorskiego kříža i dalej do najwyżej położonego punktu Ziemi Žacléřskiej koło Rýchorskiej boudy. Z punktu widokowego w
miejscu byłego schroniska Maxovka otworzy się przed nami jeden z najładniejszych widoków na panoramę Karkonoszy Wschodnich ze Śnieżką pośrodku.
Dalej możemy jechać na północ nad Horní Albeřice ze zjazdem do Niedamirowa. Do Žacléřa wracamy po płaskim przez przejazd graniczny w Bobrze.
Trasa południowa prowadzi z Rýchorów do nieistniejącej już wsi Sklenářovice,
skąd czeka nas długi ciągnący się podjazd Bednářovą cestą nad Babí. Do
Žacléřa wracamy albo szosą albo – lepiej – zielonym szlakiem koło bunkra
Stachelberg. Betonowy bunkier T-S 73 znajduje się tylko 4 km od Žacléřa i
jest popularnym celem wycieczek. Jest to największy udostępniony szerokiemu gronu odwiedzających podziemny kompleks wojenny w Czechach. W tym
roku zaprasza na nowo otwartą trasę zwiedzania niedokończonych podziem-

Ciemiężyca biała na rysunku Věry Ničovej.

nych koszarów dla 800 żołnierzy. Zobaczymy stan twierdzy z 1938 r., kiedy w
obliczu groźby ataku Niemiec tempo budowy było największe. Do nowości w
muzeum należy też działająca podziemna kolej budowlana. Więcej informacji
na www.stachelberg.cz.
Ziemia Žacléřska jest ciekawa także z uwagi na niedużą i łatwą do pokonania dla rowerzystów odległość od polskich rejonów przygranicznych. Warto rozważyć wycieczkę prowadzącą przez Chełmsko Śląskie z unikatowymi
Dwunastoma Apostołami. Jest to zaliczany do dziesięciu najciekawszych
drewnianych zabytków w Polsce kompleks domów wybudowanych w 1707 r.
dla czeskich tkaczy. Dalej jechać można do Krzeszowa ze znanym klasztorem
cystersów. Mierzące 70 m wieże bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny widoczne są już z daleka. Do prezbiterium przylega Mauzoleum Piastów
Świdnickich z sarkofagami książąt Bolka I i II. Ołtarz bazyliki zdobi obraz Piotra
Brandla. Inne trasy ze szczegółowymi opisami znaleźć można na stronie internetowej www.zaclersko.cz.
Městské muzeum Žacléř i Turistické informační centrum, Rýchorské
nám. 10, 542 01 Žacléř, tel. 00420 499 739 225, “www.zacler.cz, e-mail:
muzeum@zacler.cz. Czynne codziennie oprócz poniedziałków od godz.
10.00 do 16.00. Do 28 sierpnia 2011 r. w muzeum trwa wystawa „Karkonoskie zioła i laboranci w Karkonoszach”, 5 lipca na rynku – Rýchorské náměstí odbędzie się „Dzień rzemiosła ludowego”, w dniach 16-17 lipca odbędzie się letni festiwal muzyczny Bornflossrock. Od 2 września w muzeum
obejrzeć będzie można wystawę obrazów Beaty Kornickiej-Koneckiej, a od
7 października Janusza Koneckiego. Od 4 listopada muzeum pokazywać
będzie wystawę „Drzewa wokół nas”. 10 listopada Radek Jaroš opowie o
swoich wejściach na 12 ośmiotysięczników. Sezon zimowy rozpocznie 26
listopada minifestiwal Bornflossrock, a 27 listopada adwentowe śpiewanie
i zapalenie światełek na choince.

Karkonoski
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W 1934 r. pojazdy różnych marek wyruszyły do Petrovej boudy w zaskakującym terminie – 18 marca.

Automobile na grzbietach gór
W wiele miejsc dziś osiągalnych dla samochodów jeszcze trzydzieści lat temu
mogliśmy dotrzeć tylko pieszo. Góry stały się dostępne dla pojazdów silnikowych dzięki drewnu, kiedy uznano, że nie można już dłużej spuszczać kłód
na dół za pomocą ryz i spławiać ich potokami i rzekami, czy zwozić za pomocą rogatych sań drogami o szerokości najwyżej dwóch metrów, jak robiło
to 15 pokoleń górali przed nami. Dzięki transportowi drewna przy użyciu samochodów ciężarowych większość dawnych karkonoskich dróg doczekała
się utwardzenia i poszerzenia. Od końca lat 70., a przede wszystkim w latach
80. minionego wieku, w spokojnych dotychczas rejonach powstały dziesiątki
kilometrów nowych leśnych dróg. Karkonosze opuściły wtedy nimi setki tysięcy metrów sześciennych drewna, co spowodowane było głównie niszczeniem drzew w efekcie zanieczyszczeń. Wraz z rozwojem sieci dróg zarządcom
czeskiego Karkonoskiego Parku Narodowego przybył nowy obowiązek – regulowania ruchu samochodowego w górach.
Najstarsze pojazdy w Karkonoszach należały do właścicieli dóbr i przedsiębiorstw przemysłowych. Pierwszy automobil kupiła prawdopodobnie
hrabina Alojzja Czernin-Morzin razem z synem Rudolfem w 1904 r. Pojazd
paryskiej firmy Gardner-Serpollet napędzany był maszyną parową o mocy
12 koni i osiągał prędkość 50 km/h. W rodzinnym archiwum Czerninów znalazłem fotografie pojazdu z 1905 r., ale żadnego dowodu na to, że jeździł
po Vrchlabí i okolicy. W 1931 r. wnuk hrabiny, Carl Czernin podarował automobil Narodowemu Muzeum Techniki w Pradze, gdzie można go podziwiać
na nowo otwartej wystawie. Na najwyżej położone drogi samochody dotarły
dopiero po I wojnie światowej, co przyciągnęło z pewnością wiele uwagi. W
lecie 1924 r. A. Meissner, fotograf i wydawca widokówek z Broumova przejechał długi odcinek drogi granicznej, jadąc najprawdopodobniej samochodem testowym Praga Piccolo. Odcinek między Špindlerovą boudą a Luční
boudą dziś nie jest przejezdny, fotografia „Pragovki” kierowanej przez zawodowego kierowcę koło Słonecznika dziwi nawet po dziewięćdziesięciu bez
mała latach. Z pewnością kwestią ambicji było to, kto jako pierwszy wjedzie
na Śnieżkę. O próbach ze śląskiej strony nie mamy informacji. Jako pierwszy
na trasie Pec, Výrovka, Luční i Obří bouda i Drogą Jubileuszową na szczyt
wjechał, w lecie 1932 r., Josef Bašek, kierownik produkcji i konstruktor w
firmie Aero. Jadąc jednocylindrowym pojazdem Aero 10 HP, zwanym „szczupakiem drogowym”, ostatni odcinek musiał przejechać po terenie Niemiec.
Pierwszy wjazd tylko czeską stroną góry przedsięwziął 23 sierpnia 1935 r.

wielki podróżnik Břetislav J. Procházka – Dubé w samochodzie Škoda Popular. Dramatyczną jazdę opisał Zdeněk Vacek w wydanej w zeszłym roku
książce „Škodovkou na Sněžku i kolem světa” („Skodą na Śnieżkę i dookoła
świata”). Procházka najpierw wybrał wypróbowaną trasę przez Luční boudę,
ale koło Obří boudy niemieccy celnicy nie puścili go na Drogę Jubileuszową.
Ich uwaga, że Popularem nie da rady z Růžovej hory wjechać na szczyt, była
dla lubiącego rywalizację kierowcy jak wyzwanie na pojedynek. Z Wielkiej
Upy dotarł dwumetrowej szerokości drogą na Růžohorky, gdzie zaskoczył
miejscowych budziarzy, bo według nich żaden samochód dotąd tam nie
wjechał. Škoda przeskoczyła przez nierówności i dziury na łące, aż dotarła
do tej samej szerokości chodnika na Růžovą horę. Do przełęczy pod Śnieżką
jechało się dobrze, ale ostatnich 250 m różnicy wysokości było prawdziwą
walką. Na serpentyny kamienistej ścieżki Procházka najeżdżał na jedynce,
żeby trzech pomagających mu przyjaciół zdążyło ślizgającemu się samochodowi przerzucić tył, bo zwykły skręt przednich kół nie wystarczał. Jazdę obserwowało wielu turystów, którzy zarówno kierowcy, jak i jego pomocnikom
dodawali kurażu, zwłaszcza kiedy pojazd zawisł na podwoziu, a tylne koła,
na które był napęd, kręciły się jałowo w powietrzu. Pod koła kilka razy trzeba było coś podkładać. Jazda tylko na trzech kołach była normą. Mimo
to „škodovka” dotarła aż na szczyt. Kiedy Procházka zaparkował tuż koło
granicy państwowej między czeskim a niemieckim schroniskiem, od niemieckiego oficera potrząsającego mu ręką usłyszał błogie dla uszu: „Donnerwetter, świetny wynik jak na takie małe auto!” Heinrich Pohl, właściciel
schroniska na szczycie, napisał Břetislavowi Procházce potwierdzenie, że był
ze swoją Škodą Popular pierwszym śmiałkiem, który z czeskiej strony wjechał na Śnieżkę. Po poczęstunku w schronisku wracający samochód i załogę
odprowadzali goście restauracji i cały jej personel. Inne powitanie czekało
ich po zjechaniu wieczorem na Růžohorky. Tutejszy drogomistrz ze złością
ich przeklinał i chciał zaaresztować za rozjeżdżoną drogę – jakby wyprzedzając przyszłe problemy z ruchem samochodów na górskich drogach. Kiedy w
1975 r. wraz ze strażnikiem parku Zdeňkiem Říhą po raz pierwszy jechałem
na Śnieżkę terenowym gazikiem wioząc tablice i drogowskazy, najtrudniejszy
odcinek czekał nas między Richterovymi boudami a Výrovką. W rozjeżdżonej stromej drodze wypłukane zostały metrowej głębokości rowy, w których
zniknął cały motor przejeżdżającego budziarza. O pozwolenie wjazdu na taką
drogę nikt wtedy nie prosił, przejechać mogły tylko samochody ciężarowe
i terenowe. Po utwardzeniu dróg sytuacja się zmieniła.

Park Narodowy
Pojazdy silnikowe w parku narodowym
Jaromír Gebas, najdłużej pracujący pracownik służby terenowej dyrekcji
KRNAP, pamięta zupełne początki regulacji ruchu samochodowego. Wspomina, jak niedługo po uznaniu Karkonoszy za park narodowy 17 maja 1963
r. jego dyrekcja wydała pierwszy regulamin, czyli zasady zachowania się w
będących pod ochroną górach. Jeden z punktów zabraniał wjeżdżania na teren parku poza drogami publicznymi. Pozwolenie na wjazd właścicielom domów lub ludziom pracującym na terenie parku wydawały wtenczas gminy.
Dopiero w 1970 r. w Pecu pod Śnieżką, Szpindlerowym Młynie i Harrachovie
powstały prowizoryczne ośrodki terenowe ochrony przyrody, które prócz kontroli przejęły też wydawanie pozwoleń. Aż do roku 1975 punkty takie mieściły
się w Szpindlerowym Młynie w prywatnym domu Josefa Buchara, jednego
z pierwszych strażników parku, w Harrachovie w opuszczonym hotelu „U ducha gór” i w Pecu w przeznaczonym do rozbiórki obiekcie. Po pięciu latach
prowizorki dyrekcja KRNAP otworzyła nowe ośrodki terenowe połączone
z ośrodkami informacji, gdzie do dziś wydawane są pozwolenia na wjazd.
Surowe kryteria oceny zasadności wjazdu z lat 70. po 1989 r. zostały częściowo złagodzone i zmienione. Mimo to do dziś prawo wjazdu na teren III strefy
ochrony KRNAP kierowca ma tylko w uzasadnionych przypadkach. Oprócz
posiadaczy długoterminowych pozwoleń, którzy w górach mają zameldowanie, są właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości, pracują tu lub regularnie zaopatrują kogoś na tym terenie, o pozwolenie na wjazd w III strefę parku
zawnioskować mogą też osoby zakwaterowane tu w celach rekreacyjnych.
Uwaga! Nie wystarczy wycieczka autem albo wizyta w górskiej restauracji.
Do najściślej chronionej I i II strefy KRNAP pojazdy gości wjeżdżać nie mogą,
chyba że zostanie im przyznany wyjątek na mocy prawa.
Samochody gości w miejscach o regulowanym ruchu pojazdów parkować
mogą tylko w wyznaczonych do tego strefach. Schroniska i pensjonaty mają
najczęściej po pięć miejsc parkingowych zatwierdzonych przez urząd gminy i urząd budowlany. Kontrolę parkowania prowadzą strażnicy i policja. W
paśmie ochronnym, a więc poza parkiem narodowym, ruch drogowy regulują
gminy według własnych zasad. Tu wjazdów i parkowania pilnuje policja i straż
miejska. Dlatego na przykład w Pecu pod Śnieżką dla rejonów Zahrádky, Vysoký Svah, Hnědý Vrch a w Wielkiej Upie dla całego rejonu Výsluní i Vavřincův důl obowiązują pozwolenia miejskie. Cała zabudowana część Małej Upy
leży co prawda na terenie III strefy, jednak po uzgodnieniu z dyrekcją KRNAP
obowiązują tu podobne zasady, jak w paśmie ochronnym. Pod względem
regulowania wjazdów i parkowania pojazdów ta najwyżej położona gmina w
Czechach może być wzorem. Wszystkie drogi oznakowała znakami drogowymi z dodatkową tabliczką wyjaśniającą zasady wyjazdu poza główną drogę,
która prowadzi dalej przez Pomezní Boudy do Polski. W rejon Latovo údolí,
Smrčí, Černá Voda, Eliščino údolí, a przede wszystkim w miejsca wokół drogi lokalnej między Spálenym Mlýnem, kościołem a Przełęczą Okraj, goście
mogą wjechać własnym samochodem albo z zaświadczeniem o zakwaterowaniu albo z jednodniowym potwierdzeniem. Jednorazowe potwierdzenie
o wartości 20 koron turyści oraz kierowcy samochodów dostawczych i budowlanych otrzymają w Pecu w automacie koło parkingu Zelený Potok, w Wielkiej Upie przy wjeździe na Výsluní, w Małej Upie w Spálenym Mlýnie i koło
ośrodka informacji na Przełęczy Okraj – Pomezní Boudy. Hotele, schroniska
i pensjonaty dla zakwaterowanych gości mają od gminy Mała Upa i miasta
Pec pod Śnieżką specjalne pozwolenia, na mocy których można parkować
na przeznaczonym do tego miejscu. Kiedy drogi lokalne są zasypane przez
śnieg, samochody zostają na parkingach centralnych. Ośrodek informacji
Veselý výlet we wsi Temný Důl uprawniony jest przez dyrekcję KRNAP do wydawania dokumentów na wjazd do III strefy KRNAP w rejon Albeřice, Lysečiny, Temný Důl, Černá Hora, Wielka Upa i peryferie Małej Upy. Tak samo
jak pracownicy ośrodków informacji i służby terenowe dyrekcji KRNAP weryfikujemy powód wniosku, prosimy o informacje o konkretnym celu wjazdu,
a więc nazwy domu lub jego numeru. Gościom zwracamy uwagę na różnice dla poszczególnych tras w zależności od pory roku, prosimy o szacunek
dla pieszych i rowerzystów, a także pytamy, gdzie będą parkować. Zarządcy parku poprzez ustanowienie ścisłych warunków wjazdu do III strefy dążą
do ograniczenia ruchu z uwagi na ochronę przyrody, bezpieczeństwo pieszych turystów i jednocześnie umożliwienie świadczenia usług noclegowych
na odpowiednim poziomie.			
www.krnap.cz
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Właściciel dóbr jilemnickich Otto Harrach z żoną Karoliną w samochodzie Fiat

Praga Piccolo w 1924 r. przejechała koło Słonecznika.

Škoda Popular w sierpniu 1935 r. koło Českiej boudy na Śnieżce.

Oznakowanie regulacji ruchu drogowego w Małej Upie.

Tablice i tabliczki
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Wszyscy w Czechach znamy tyle razy emitowane ujęcia filmowe przedstawiające wieszczące polityczne zmiany niszczenie symboli państwowych.
28 października 1918 r. w Pradze na Alei Narodowej nad głowami tłumu
dwóch mężczyzn boryka się z blaszanym orłem cesarskim wiszącym na
rogu budynku dyrekcji policji. Kiedy wreszcie udaje się zerwać austriackie
godło ze ściany, ludzie je depczą. Mocarstwo właśnie się rozpadło. Jeszcze bardziej znana jest scena z października 1938 r. Żołnierze niemieccy
przewracają słup graniczny w kolorach flagi państwowej rozbijając Czechosłowację. Zniszczenie kawałka blachy, pomalowanego kawałka drewna czy opatrzonej symbolem państwowym tablicy nawet po wielu latach
wywołuje silne emocje. Dlatego zdecydowaliśmy się na wystawę „Tablice
i tabliczki”, której otwarcie koło galerii Veselý výlet w Temnym Dole odbędzie się podczas przerwy w trakcie Maršovskiego Jarmarku w sobotnie
południe 13 sierpnia. Trochę wbrew biegowi historii przymocujemy austriackiego orła w miejsce, gdzie wisiał do 1918 r., a obok wzniesiemy wysoki
słup graniczny z okresu międzywojennego. Samą wystawę obejrzeć będzie można w galerii Veselý výlet w Pecu pod Śnieżką od tego samego dnia.
Sprowadziliśmy na nią różne blachy, emaliowane tabliczki, pomalowane
deski, niosące różne informacje tablice żeliwne i porcelanowe powstałe
w przeciągu ponad stu lat. Pochodzą ze zbiorów okolicznych muzeów, od
ludzi prywatnych oraz z magazynów Veselego Výletu.
W grupie eksponatów tablice autorytetów przypomnimy oznakowanie
urzędów i władz państwowych. Ciekawym przykładem może być zachowany w zbiorach prywatnych orzeł C. K. urzędu pocztowo-telegraficznego
z Žacléřa, czy tablice z placówek uprawnionych do sprzedaży tytoniu. Nigdy już nie dowiemy się, jakie odczucia miał nasz pradziadek Albert Špelda,
kiedy w 1918 r. ze swojego kiosku w Malych Svatoňovicach zdejmował
orła. Jako weteran dostał kiosk od cesarza pana, tabliczkę później wymienił za białą, emaliowaną – z czechosłowackim lwem. Naprzeciwko galerii
Veselý výlet w Temnym Dole od lat 20. stał mały kiosk tytoniowy inwalidy
wojennego Emanuela Ježeka. Mimo że licencjonowaną działalność otworzył na niemieckim pograniczu, na budyneczku miał tablicę dwujęzyczną:
„Prodej tabáku – Tabak Verkauf”. Niech nas nie dziwi, że tabliczka jest obita, pordzewiała i dziurawa. Alois Tippelt z niedalekiej osady Honzův Potok
znalazł ją jako chłopiec, bawiąc się w rzece Upie, gdzie wyrzucił ją ktoś po
wojnie. Na wystawie zaprezentowane są „tytoniowe” tabliczki z orłem tuż
obok tabliczek z dwujęzycznym lub tylko czeskim tekstem pod lwem. Na
przykładzie kolekcji 10 tablic zarządu leśnego w Hornym Maršovie widać
coraz niższy poziom wykonania. Najładniejszy eksponat wypożyczyło Muzeum Karkonoskie. Jest to zdobny drewniany szyld kancelarii nadleśnego,
przypominający o urzędzie rodziny hrabiów Morzinów. Pierwsze trzy powojenne emaliowane owalne tabliczki z godłem państwowym różnią się tylko
zmianą nazwy ich znacjonalizowanych dóbr. Na młodszych tablicach Zakładów leśnych Horní Maršov godło państwowe zastąpiły różne drzewka
i gałązki, od emalii przeszło się przez malowaną blachę z wykonanymi

przez szablon napisami, do napisów naklejanych. Inna grupa to tabliczki
referencyjne mówiące o producencie lub budowniczym. Podczas rozbiórki czeskiego schroniska na Śnieżce drogomistrz Pavel Darjanin znalazł
mosiężną tabliczkę projektanta i wykonawcy unikatowego wodociągu z
doliny Obří důl na Śnieżkę. Firma z Ústí nad Łabą wybudowała w 1912 r.
w dolinie Rudná rokle zbiornik z turbiną Peltona, która wpompowywała
wodę na wysokość 320 m. Podczas prac wokół galerii Veselý výlet znaleźliśmy tabliczkę znamionową firmy J. M. Voith ze St. Pölten, która w 1909
r. dostarczyła turbinę nr 3238 do huty szkła w Temnym Dole. Z całej budowli hydrotechnicznej do dziś zachowała się tylko ta tabliczka. Ciekawa
plastycznie jest dwujęzyczna tablica firmy maszynowej Františka Wiesnera
z Chrudimia, przypominająca o budowie kolejki na Černą horę w 1928 r.
Tablice reklamowe i szyldy to świadectwo rozczarowania drobnych przedsiębiorców, którzy wywiesiwszy je na domach w 1945 r., już po chwili
musieli je zdejmować, kiedy wraz z komunistycznym przewrotem w lutym
1948 r. przyszedł zakaz działalności gospodarczej. Powędrowały wtedy
do szop i na strychy. Z długich lat niewoli pozostały też tablice ostrzegawcze z zakazami i groźbami. Podczas remontu chodnika nad leśnym
zameczkiem Aichelburg pod kamieniem znaleźliśmy aluminiową tabliczkę
„Schonung Betretenstrafbar”, a więc „Chronione – wstęp karany”. W ten
sposób podczas II wojny światowej Niemcy zamknęli cały obszar Černej
hory, gdzie ćwiczyły jednostki dywersyjne, wśród których były wojska generała Własowa. Inne tabliczki z zakazami pochodzą z długo zamkniętej i
pilnowanej przez wojsko granicy państwowej. Przyjazne są natomiast tabliczki turystyczne, mówiące o kierunku, celu i odległości. Ale na nich
też pojawiły się ślady nacjonalizmu, kiedy w 1938 r. ktoś farbą zamalował
czeskie nazwy geograficzne. Tablice informacyjne mają nieskończenie wiele tematów. Jest to na przykład 10 różnie wykonanych tabliczek
z numerami domów w dolinie Upy. Maršovski ogrodnik Josef Toman 20
lat temu znalazł dwujęzyczną blaszaną tabliczkę, na której urząd gminy
Maršov III zezwalał na przejazd przez most koło elektrowni Piette`a przy
obciążeniu do 1500 kg. Za przeciążenie groziła kara w wysokości 20 koron. Podczas wykonywania wykopu pod fundamenty czynnego już dziś
sportowo-turystycznego sklepu koło Leśnego domu w Jańskich Łaźniach, Zdeněk Formánek znalazł tablicę wjazdową gminy Maršov I – dziś
już zlikwidowanej. W XVI wieku prowadziła tędy granica między lasami cesarskimi z osadą Černá hora a dobrami trutnovskimi. Na fragmencie mapy
Hüttela na str. 2 zauważyć można poniżej klauzy uwagę „die trautnauisch
grentz”, a więc „granica trutnovska”. Wytyczona wtedy linia przez kolejne
cztery wieki obowiązywała jako granica katastrów. Dopiero w latach 50.
ta część Maršova przyłączona została do Jańskich Łaźni, a niepotrzebna
tablica, jak wiele innych, zniknęła. Trwająca do stycznia 2012 r. wystawa
w galerii Veselý výlet wyciągnęła kilka takich tablic na światło dzienne. A
jeśli wiedzą Państwo coś o podobnych tablicach odnoszących się to tych
rejonów, to chętnie je wypożyczymy.
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Zajazd „U Zlaté koruny“ na rynku w Hornym Maršovie zdobiła deska.
Dziś jest to najdłuższy eksponat wystawy w galerii Veselý výlet w Pecu.

Austriackie godło państwowe z poczty na głównej ulicy Maršova nie zachowało
się. Na wystawie zobaczyć można podobnego orła z Žacléřa.

W 1930 r. Josef Vintika, częsty gość Karkonoszy, rozkłada mapę. Zarówno on,
jak i jego córka Hana, wtedy już żona znanego architekta Josefa Chochola,
uważali słup graniczny Republiki Czechosłowacji za rzecz oczywistą.

Tablica budowniczego pierwszej kolejki w Czechosłowacji odkryta została
na dolnej stacji podczas uroczystego otwarcia 31 października 1928 r.

znak ochronny

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: Pavel Klimeš, A. Meissner, Wenzel Lahmer, Adolf Lehmann
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 Helena Jankowská, Andrzej Magala, zamknięcie numeru: 08.06.2011 r., nakład: 55 000 egzemplarzy, w tym 27 000 egzemplarzy w czeskiej wersji językowej, 20 000 w niemieckiej a 8 000 w polskiej.W przypadku zainteresowania doręczeniem
następnego numeru pocztą (następny numer 37/zima 2011) prosimy przesłać wraz z adresem 40 Kč na wysyłkę krajową lub 190 Kč na wysyłkę za
granicę. Czasopismo można również zamówić osobiście w Centrum Informacyjnym w Temnym Dole lub w miejscowości Pec pod Śnieżką.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Zdeněk Formánek wykopał tablicę gminy Maršov I tylko kawałek od miejsca,
w którym kiedyś wisiała. Dziś teren należy do gminy Jańskie Łaźnie.

W 1945 r. w Temnym Dole powstał Lokalny Komitet Narodowy, ale wieś wkrótce
stała się częścią większej gminy – Horní Maršov. Na szybko wykonane oznakowanie nowego urzędu przechował mistrz kominiarski Bohumil Kučera.

Policja: Stały dyżur w Trutnowie i Vrchlabi 158, wypadki drogowe: 974 539 251; dyżur
w Pecu pod Śnieżką 499 736 233, w Svobodzie nad Upą 499 871 333, w mieście Špindlerův Mlýn 499 433 333; 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.

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), Luční bouda 739 205 391, 499 736 219.

Stacja Meteorologiczna - Pec pod Śnieżką 499 736 303

CENTRUM INFORMACYJNE VESELÝ VÝLET
GALERIA - KANTOR
Temný Důl, Horní Maršov, tel.: (00420) 499 874 298
Pec pod Śnieżką, tel.: (00420) 499 736 130
e-mail: info@veselyvylet.cz
www.veselyvylet.cz
codziennie od 8.30 do 18.00
Punkty informacyjne Karkonosze - 2010 - IC Flora Benecko, PSČ 512 37, tel. 481
582 606, info-flora@benecko.com, www.benecko.com; TIC Černý Důl, PSČ 543 44,
tel. 499 429 618, infocentrum@cernydul.cz, www.cernydul.cz; TIC Harrachov, PSČ 512
46, tel. 481 529 600, tic@harr.cz, www.harrachov.cz; CA Harrachtour Harrachov, PSČ
512 46, tel. 481 529 401, info@harrachtour.cz, www.harrachtour.cz; IC Veselý výlet Horní Maršov, PSČ 542 26, Temný Důl 46, tel. 499 874 298, info@veselyvylet.cz, www.
veselyvylet.cz; IC Hostinné, PSČ 543 71, Náměstí 70, tel. 499 404 746, infocentrum@
muhostinne.cz, www.infocentrum.hostinne.info; IC Janské Lázně, PSČ 542 25, tel. 499
875 186, info@megaplus.cz, www.janskelazne.cz; IC Jilemnice, PSČ 514 01, Masarykovo nám. 140, tel. 481 541 008, info@jilemnice.cz, www.mestojilemnice.cz; IC Lánov,
PSČ 543 41 Prostřední Lánov 39, tel. 499 432 083, infocentrum@lanov.cz, www.lanov.
cz; IC Malá Úpa, PSČ 542 27, tel. 499 891 112, info@malaupa.cz, www.info.malaupa.
cz; MIC Veselý výlet Pec pod Sněžkou, PSČ 542 21, tel. 499 736 130, info@veselyvylet.
cz, www.veselyvylet.cz; IC Turista Pec pod Sněžkou, PSČ 542 21, tel. 499 736 280,
turista@turistapec.cz, www.turista@turista.cz; IC Rokytnice nad Jizerou, PSČ 512 44,
Dolní nám. 449, tel. 481 522 777, book@rvclub.cz, www.rokytnice-info.cz; TIC Svoboda
nad Úpou, PSČ 542 24, nám. Svornosti 527 , tel. 499 871 167, info.ets@tiscali.cz, www.
svobodanadupou.eu; TIC Špindlerův Mlýn, PSČ 543 51, Svatopetrská 173, tel. 499 523
656, tic@mestospindleruvmlyn.cz, www. mestospindleruvmlyn.cz; TIC Trutnov, PSČ 541
01 Trutnov, Krakonošovo nám. 72, tel. 499 818 245, vesely@trutnov.cz, www.trutnov.cz;
RTIC Vrchlabí, PSČ 543 01 Vrchlabí, Krkonošská 8, tel. 499 405 744, info@krkonose.
eu, www.krkonose.eu; TIC Žacléř, PSČ 542 01 Žacléř, Rýchorské nám. 10, tel. 499 739
225, muzeum@zacler.cz, www.zacler.cz.

Msze: Horní Maršov – sobota 16.30; Svoboda nad Úpou – niedziela 11.00; Janské Lázně
– niedziela 9.30; Velká Úpa – sobota 15.00; Žacléř - niedziela 8.30; Špindlerův Mlýn –
niedziela 10.00, Mladé Buky - niedziela 11.00. 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.

Jak dzwonić? Numery telefoniczne telefonów stacjonarnych w Karkonoszach wschodnich i środkowych zaczynają się trzema cyframi: 499 (w relacji międzynarodowej 00 420
499). Informacje o numerach telefonicznych uzyskać można pod numerem 1180.

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).

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.
Dyrekcja Karkonoskiego Parku Narodowego: Punkty Informacji KRNAP (Karkonoskiego Parku Narodowego): Pec pod Śnieżką 499 896 213, codziennie 8.30 - 12.00, 12.30
- 17.00, w lecie do 18.00, Špindlerův Mlýn 499 493 228, codziennie 8.00 - 12.00, 12.30
- 17.00, Harrachov 481 529 188 codziennie 8.30 - 12.00, 12.30 - 17.00, Horni Rokytnice nad Jizerou 481 523 694, w zimie pon.-piąt. 9.00-12.00, 13.00-16.00; 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, 9.00
-12.00, 13.00 - 16.30.
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.

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.

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 pełnej 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 codziennie od 8.30 do 17.00; od 15.2. do 17.30; Černá hora (Janské Lázně, 499 875 152)
codziennie o 7.30 a później o każdej pełnej godzinie od 8.00 do 18.00; Na Plaň (Špindlerův Mlýn – Sv. Petr, 499 497 215) i Medvědín (Šp.Mlýn, 499 433 384) codziennie
od 8.30 do 16.00 i o 18.00; Žalý (Vrchlabí, 499 423 582; Lysá hora (Rokytnice, tylko
w zimie, 481 523 833); Čertova hora (Harrachov, 481 528 151).

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 Královec - Lubawka – bez ograniczeń.
Pogotowie Straży Pożarnej: stały dyżur w Trutnowie - tel. 150, 499 848 411.

Partnerami Veselego výletu są górskie miejscowości stowarzyszone w Związku gmin Karkonoszy Wschodnich. Terminy imprez znajdziemy na www.vychodnikrkonose.cz.
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