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Większość z Państwa spędza zimowy pobyt w Karkonoszach w centrum 
narciarskim oddając się białemu szaleństwu. Ale na szczytach gór czekają 
na Państwa inne atrakcje. Widoki roztaczające się nad górną granicą lasu 
są zasłużoną nagrodą za trud włożony w pokonanie różnicy wysokości  
i przezwyciężenie trudnych warunków klimatycznych. Na odważnych czeka 
trzydzieści czynnych schronisk wysokogórskich po polskiej i czeskiej stro-
nie Karkonoszy. Na szczyty wyruszają narciarze już sto dwadzieścia lat po-
dobnie jak ta grupa narciarzy uwieczniona w 1929 r. na Białej Łące nieopo-
dal schroniska Luční bouda i zanikłego już schroniska Rennerovy boudy. 
Dzisiejsi miłośnicy gór w zimie zakładają narty biegowe lub skialpinistyczne 
albo przypinają rakiety i wyruszają w góry, by poznać najcenniejsze partie 
Karkonoskiego Parku Narodowego, który powstał akurat przed pięćdziesię-
cioma laty. Czekają na nich dobrze wyznaczone trasy zimowe, ostrzeżenia 
przed ewentualnymi zagrożeniami a miejscami i przygotowane trasy narciar-
skie. Pomimo tego od zainteresowanych oczekuje się, że mają właściwe 
wyposażenie, że nie lekceważą pogody i niebezpieczeństwa lawin, lodu lub 
silnego wiatru. Proszę nam wierzyć, że pokonanie trudów wyprawy zimowej 
na szczyty gór nagrodzi Państwa niezwykłymi wrażeniami i przeżyciami po-
dobnie jak całe pokolenia amatorów gór przed nami.  
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Z WESOŁą WYPRAWąNA NARtACH W PLENERZE

24 marca 2012r. na trasie skialpinistycznej  w dolinie Białej Łaby. 4 marca 2012r. zdejmowanie pasków przed zjazdem ze Starej Hory.

14 lutego 2010r. zostaliśmy po wspinaczce na Śnieżkę nagrodzeni przepiękną scenerią oglądaną w absolutnej ciszy bez najmniejszego powiewu wiatru.

10 stycznia  2006r. powrót do Peca z narciarskich tras do biegania na Černej horze.13 marca 2007r. z przyjaciółmi na trasie po szczytach gór przy skałach Dívčí kameny.

Cele turystyczne w sąsiedztwie Marszowa na czekoladzie z Veselego vyletu. 

Musimy przyznać, że już prawie wcale nie korzystamy z narciarskich tras 
zjazdowych. Przed dwudziestoma pięcioma laty w każdym sezonie najeź-
dziliśmy na zboczach i w slalomach przeszło tysiąc kilometrów. Obecnie 
kilka razy w sezionie wypróbujemy trasy w poszczególnych areałach, by 
mieć aktualne informacje. Za to dwa razy w tygodniu z nartami do biegania 
wyruszamy na znakomikcie przygotowane trasy do biegania w okolicach 
pensjonatu Veselý výlet lub na szczyty Karkonoszy. Najczęściej jeździmy 
we dwoje. Kiedy wyjazd traktujermy sportowo nie czekamy jeden na dru-
giego, bowiem każdy mierzy swój czas. To jest chyba jedyny sposób jak 
się zmusić do porządnego tempa. Czasami z przyjaciółmi wyruszamy 
na dłuższe górskie wyprawy i wówczas bardziej niż szybko przejechane 
kilometry interesują nas piękne widoki, przyroda zimowa i kuchnie schro-
nisk górskich. Wybór sposobów jazdy na nartach na otwartej przestrze-
ni jest bardzo szeroki. Do dyspozycji jest ponad pięćset kilometrów tras 
narciarskich do biegania, dziesiątki różnych tras dla turystyki narciarskiej 
wyznaczonych tyczkami, kilka tras skialpinistycnych na szczytach Karko-
noszy i bez liku możliwych zjazdów w lasach. Z okien widzimy przed sobą 
Světlą horę o wysokości 1244 m n.p.m. stale nas prowokującą. Jeżeli 
napada wystarczająco dużo puszystego śniegu wyruszamy na nartach 
z paskami przeciwpoślizgowymi z Temnego Dolu na wysokości 600 m 
n.p.m. przez dolinę Honzova Potoku do Krausovych bud. Stąd idziemy 
dalej po zawianej śniegiem ścieżce i po dziewięćdziesięciu minutach do-
cieramy do szczytu góry. W dół zjeżdżamy po pas w puszystym śniegu 
stromym żlebem koło zameczku leśnego Aichelburg, w którym drzewa nie 
pozwalają by mogła się zsunąć lawina. Kiedy indziej wyruszamy na bie-
gówkach po przygotowanej trasie by po godzinie dotrzeć do Reissovych 
domków i dalej koło schroniska Modrokamenná bouda i przez Krauso-
vky na niższy ze szczytów Světlej hory zwany Signál, z którego można 
wyruszyć w różnych kierunkach. Jeżeli na Světlej horze nie ma dobrych 
warunków zadowolimy się zjazdem skialpinistycznym na Dlouhý hřeben 
do jednego z czerwonych krzyży ze zjazdem po ścieżkach leśnych i łą-
kach Starej hory. Raz w ciągu zimy jedziemy do Harrachova i wracamy 
do domu po Karkonoskiej magistrali narciarskiej. Trasę o długości pięć-
dziesięciu kilometrów pokonujemy w ciągu pięciu godzin łącznie z po-
stojami w schroniskach na trasie i jazdą wyciągiem na Pláň. Regularną 
wyprawę styczniową wokół Karkonoszy dzielimy zawsze na dwa dni z noc-
legiem za każdym razem w innym schronisku górskim. Obecnie schroni-
ska na przyjęcie wędrujących turystów są już przygotowane. Na trasach 
lub terenach skiałpinistycznych spotykamy coraz więcej młodych ludzi 
i byłych sportowcównarciarzy. I ich kusi spokój i wolność otwartej prze-
strzeni. Nie bez znaczenia jest fakt, że bieganie na nartach jest najtańszym 
sportem zimowym w górach. Gościom ze skromniejszym budżetem na zi-
mowe wakacje radzimy, by nie rezygnowali z dobrych noclegów, dobrego 
jedzenia, ale zaoszczędzili zmianą narciarskiego programu. Już samo wy-
posażenie do biegania jest wyraźnie tańsze niż do zjazdu. A podstawową 
technikę opanuje prawie każdy. 

Pensjonat Veselý výlet w temnym Dole jest otoczony przyrodą gór-
ską i zabytkami kultury. Goście konsultują z nami swój program, który 
im chątniej wzbogacamy o nasze pomysły. Inspiracją może już być sam 
historyczny obiekt pensjonatu pełen obrazów, fotografii i dokumentów 
nie tylko z Karkonoszy. Dobrze wyposażone pokoje, dostęp do internetu 
WiFi, sauna, weerpool, duża hala z kuchnią w nowoczesnej dobudówce 
i obfite śniadanie są czymś oczywistym. Przed domem zatrzymują się let-
nie i zimowe autobusy turystyczne z narciarskimi włącznie. Zakwaterowani 
goście mogą parkować przez cały rok również na parkingu przy Centrum 
Informacyjnym w Pecu. Cennik oraz informacje o pełnej ofercie usług ofe-
rowanych Veselym vyletem można znaleźć na stronach internetowych.

Centra Informacyjne i sklepy z pamiątkami Veselý výlet v Pecu 
pod Śnieżką i Temnym Dole ułatwią i uczynią bardziej przyjemnym pobyt 
Państwa w Karkonoszach wschodnich. Proszę wypożyczyć sobie klucze 
od zameczku leśnego Aichelburg i od Muzeum Vápenka w Alberzycach 
Górnych. Znajdą tam Państwo nowości z regionu, bezpłatne materiały 

informacyjne, mapy Karkonoszy i ich okolic, przewodniki, pocztówki ze 
znaczkami, książki czeskie i niemieckie z książkami dla dzieci włącznie. 
Dla kolekcjonerów mamy turystyczne naklejki, znaczki, odznaki, plakietki 
na laski i inne drobiazgi. Przed powrotem do domu można tu kupić ory-
ginalne prezenty i pamiątki, fotografie i obrazy, ulubione figurki i kukiełki 
Liczyrzepy, kamienie, ozdoby i podkoszulki przypominające odwiedziny 
Karkonoszy. W temnym Dole można sobie zamówić kopie starych foto-
grafii z Karkonoszy wybierając sobie z obszernego archiwum. Veselý výlet 
przygotował jako pamiątkę i prezent zarazem Czekoladę ze Śnieżki z opa-
kowaniem artystycznym autorstwa znanych artystów plastyków. Można je 
sobie obejrzeć na facebooku. Dobrej jakości czekolada jest bądź gorzka 
70% lub słodka mleczna. Chętnie kupowane są również karkonoskie zio-
łowe miody pitne, herbaty i napoje lecznicze. Poza zwykłymi informacjami 
oferujemy Państwu pomoc w przygotowaniu programu lub przy wyborze 
noclegów w dolinie pod Śnieżką. Kiedy Centrum w Pecu jest czynne do-
stępny jest publiczny internet. Centra Informacyjne mają również kantory. 
Starsze numery Wesołej Wyprawy mogą Państwo przeczytać na naszych 
stronach internetowych. Natomiast starsze numery wydrukowane są 
do dyspozycji w Temnym Dole. 

Galerie Veselý výlet są częścią obu Informacyjnych Center. Aktual-
ne i minione wystawy autorskie w Pecu pod Śnieżką są prezentowane 
na stronach internetowych. Z uwagi na duże zainteresowanie przedłużo-
na została do sezonu zimowego wystawa Bohdan Holomíček Fotografie 
(do 24 stycznia 2013 r.) O trzy dni później zostanie otwarta nowa wystawa.

Centrum Informacyjne, galeria, kantor i sklep z prezentami Veselý 
výlet w Pecu pod Śnieżką, nr. 196, tel.: 00420 499 736 130. Centrum 
Informacyjne, galeria, kantor i pensionát Veselý výlet Temnym Dole 
nr 46, Horní Maršov, Kod Pocztowy 542 26, tel.: 00420 499 874 298. 
Czynne codziennie od 8:30 do 18:00. Znajomość języka niemieckiego 
i angielskiego. Aktualności dostępne na facebooku Veselego výletu. 
Pensjonat Veselý výlet w Temnym Dole oferuje noclegi ze śniada-
niem w dwu- i trzyosobowych pokojach i apartamencie; rezerwacje 
telefoniczne w centrum informacyjnym; szczegóły o noclegach w pen-
sjonacie na stronach internetowych, możemy je również na życzenie 
wysłać pocztą.
E-mail: info@veselyvylet.cz              www.veselyvylet.cz
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PEC POD SNěŽKOU

10 kwietnia 1907 r. wspiął się Jarouš Schück
z kolegą na Zlaté návrší. 

1 marca 1913 r. wysłałi pozdrowienia z wycieczki na nartach
do Śnieżnych Kotłów Josef Král i Franta Puš.

5 lutego 1923 r. grupa z Pragi zrobiła sobie zdjęcie
przed schroniskiem Hrnčířská bouda.

20 marca 1932 r. wysłali krewni buskupa Mořica Píchy z Hradce Králové 
zdjęcie z nart na Černej horze.

Nieznany narciarz opisał na tylnej stronie fotografii z tytułu Veselgo vyletu 
trasę swej narciarskiej wyprawy w czasie Świąt Wielkanocnych 30 i 31 mar-
ca 1929 r. W grupie wyjechali z Vrchlabí przez Strážné i schronisko Hříběcí 
boudy na Skrzyżowanie (Rozcestí) a następnie przez górę Liščí hora do 
Peca. W silnej burzy śniegowej wspinali się do schroniska Růžohorky gdzie 
przenocowali. Rano przeszli przez Śnieżkę i pokonali główny grzbiet Kar-
konoszy aż po szczyt Kotel a później koło schroiniska Dvoračky zjechali 
do Harrachova. Takie narciarskie wyprawy mają w Karkonoszach już ponad 
stuletnią tradycję. O ile jeszcze tego nie spróbowaliście gorąco do tego za-
chęcamy. 

Wokół doliny Zelený důl na rakietach
Na rakietach do śniegu można dotrzeć do miejsc, do których nie dostaną 
się narciarze ani na biegówkach. Tam można w spokoju zachwycać się za-
śnieżonym krajobrazem górskim. W Pecu z pewnością takie zakątki można 
znaleźć na trasie wokół doliny Zielony dół. Pokonanie trasy zajmuje oko-
ło trzech godzin. Z parkingu Zielony Potok należy przejść koło schroniska 
Kamor i przez osadę Hnědý vrch aż do łąkowej osady Severka. Tam ma 
początek szlak zielony doskonale nadający się do pokonania na rakietach a 
biegnący po zboczu góry Liščí hora. Na trasie chwilami gęsty las ustępuje 
otwierając widoki na Śnieżkę. W kotlinie Liščí jáma trasa biegnie przez prze-
szło dwieście lat stary las. Taki las przypominający gotyckie katedry należy 
już do rzadkości. Z wysokością drzew ubywa a na skrzyżowaniu zwanym 
Rozcesti śnieg zasypał świerki i kosodrzewinę. Po wyjeżdżonej przez nar-
ciarzy na biegówkach trasie dojdziecie do schroniska Výrovka skąd przez 
schronisko Richterovy boudy wiedzie szlak do Peca z możliwością wyboru 
szlaku czerwonego nadającego się na rakiety a przechodzącego przez Zie-
lony dół. Przy sprzyjających warunkach polecamy wybrać od Vyrovky zej-
ście przez Modrý dół zboczem Studnicznej góry. Tutejsze strome zbocza są 
terenem zagrożonym lawinami, ale przez trasę wytyczoną tyczkami lawina 
nie spadła już od wielu lat. W malowniczej osadzie Modrý dół można wybrać 
albo zejście bezpośrednio do Peca po wyjeżdżonej drodze koło samotni 
Milíře albo dłuższą trasę po szlaku żółtym do doliny Obří dół. Na trasie poza 
odcinkiem między Bufetem a Výrovką nie spotyka się wielu ludzi. Kiedy jest 
dużo śniegu trasę można pokonać i na nartach skialpinistycznych.

Skialpinistyczne tradycje w Zielonym dole
Latem górna część Modrego dołu ze względu na ochronę przyrody bywa 
zamknięta. Dlatego warto sią tam wybrać w zimie. Chcąc się dostać na 
szczyty korzystamy z wyznaczonej tyczkami trasy skialpinistycznej nr 5. Z 
Peca dochodzimy do osady Modry Dół. Za lasem ma swój początek naj-
częściej niewyjeżdżona trasa przez Studniczne domki. Biegnie nad chału-
pą Děvín, w której wyrosło całe pokolenie skialpinistów uczęszczające na 
gimnazjum w Trutnowie. Najczęściej już nie idziemy dalej aż do Vyrovki, ale 
skręcamy wcześniej ku trasie wyznaczonej tyczkami na drodze do schroni-
ska Luční bouda. Przekroczywszy gęsto zaludnoioną trasę kontynuujemy 
nasz spacer po drodze zwanej Końską aż na Luční górę. Tutaj jako nagroda 

za nasz wysiłek czeka na nas bezpośredni zjazd do kotliny Białej Łaby. Jej 
kolrytem po trasie skialpinistycznej nr 3 wspinamy się ku schronisku Luční 
bouda. Dalej można iść albo na Śnieżkę ze zjazdem przez Różową Górę do 
Peca, albo można wrócić doliną Modrý dół. 

Na Śnieżkę z paskami przeciwślizgowymi
Tylko w czasie tej zimy i zimy w roku przyszłym na Śnieżkę nie jeździ kolejka 
linowa. A to jest wystarczający powód, by wybrać się na Śnieżkę na nar-
tach z nalepionymi paskami przeciwślizgowymi i wypróbować trasę skialp-
nistyczną nr 6. Dla pokonania górnej części doliny Obří důl nie może być ani 
mało ani dużo śniegu. Kiedy górę pokryje lód odcinek od stacji pomp wod-
nych do schroniska Dom Śląski można pokonać ze specjalnymi kolcami lub 
skialpinistycznymi rakami. Natomiast kiedy spadnie dużo puszystego żnie-
gu niebezpieczeństwo lawiny na krótkim odcinku nad całkowicie zasypaną 
stacją pomp wodnych bywa więcej niż prawdopodobne. Dlatego na wej-
ście doliną Obří důl decydujcie się tylko wtedy, kiedy śnieg jest już dobrze 
uleżały. Całkowicie bezpieczne bezpośrednie wejście z Peca na Śnieżkę 
wiedzie po zielonym szlaku przez Růžohorky. Różnicę wysokości ośmiuset 
metrów bez trudu można pokonać w czasie krótszym niż dwie godziny. Inną 
możliwością jest dłuższa droga z Wielkiej Upy Šramlem lub najwygodniej po 
trasie zjazdowej przez Hoferovy boudy na Portášky i Růžohorky. Ze Śnież-
ki najczęściej zjeżdżamy Różową horę a następnie przesieką pod kolejką 
linową prosto do Peca. Stromy odcinek dolny z mniejszą ilością nowych słu-
pów jest dużo przyjemniejszy niż w minionych latach. Inna trasa ze Śnieżki 
wiedzie przez Białą Łąkę, górę Luční hora i dolinę Modrý důl. Kiedy warunki 
śniegowe na to pozwalają zjeżdżamy również ze szczytu Śnieżki do schro-
niska Dom Śląski. Od schroniska Luční bouda po drodze zwanej Drogą 
Końską dostajemy się pod szczyt góry Luční hora i zjeżdżamy po drodze 
wytyczonej tyczkami do doliny Modrý důl.

Biegówki na sportowo i w przygotowanych trasach
Przed wyruszeniem trzeba się zdecydować. Puścić się na szczyty Karkono-
szy sportowym stylem łyżwiarskim czy klasycznym w przygotowanym torze 
czy też pójdziecie po nie przygotowanym dla biegówek normalnym szlaku 
turystycznym. Oba rozwiązania mają swoje uroki. Dlatego sami często je 
wybieramy na zmianę. Na sportową jazdę dobrze przygotowane trasy znaj-
dują się w okolicy Peca pod Śnieżką w lasach Swietlej i Czernej góry lub 
wokół szczytu Pěnkavčí vrch. Ale można wyruszyć jeszcze wyżej. Nasza 
ulubiona „szybka trasa okrężna” ma swój początek przy górnej stacji wycią-
gu Zahrádky razem z trasą oznaczoną jako „dziesiątka“. Jest to regularnie 
utrzymywany odcinek Karkonoskiej magistrali narciarskiej. Pod schroni-
skierm Lesní bouda skręcamy w lewo na przesiekę o długości 1 km i szero-
kości dwudzeistu metrów, na którym szkoły wszystkich stopni ćwiczą różne 
styly biegu i jazdy. Przed schroniskiem Tetřeví boudy skręcamy na magistrali 
w prawo na drogę przecinającą zbocze góry Liščí hora. Łagodnie wzno-
szący się teren jest idealną okazją do trenowania płynnego tempa jazdy. 
Jest dosyć czasu do podziwiania panoramy Vrchlabi i jego okolicy. Pierwszą 

okazją do odpoczynku jest zjazd pod schronisko Zadní Rennerovky. Za nim 
na narciarzy czeka najostrzejsze podejście z całej trasy. Nie jest długie, 
ale przed końcem tego odcinka ledwo łapiemy odeech. Za nim znowu od-
poczynkowy zjazd zakończony ostrym zakrętem przed wjazdem na główną 
drogę ze Strážnego na szczyty gór. Skrącamy w prawo i dojeżdżamy do 
skrzyżowania. Magistrala skręca w lewo ku schroniskom Friesovy i Klinové 
boudy, ale my skręcamy w prawo na długie trzykilometrowe podejście przez 
Przedni i zadni Rennerovki do Bufetu. To podejócie decyduje o czasie w 
jakim sią całą trasę pokona. Jeżeli całą opisaną trasę o długoóci dziewię-
ciu kilometrów przejedziemy w czasie krótszym niż jedna godzina jesteśmy 
zadowoleni. Jak zawsze oprócz własnej kondycji dużą rolę odgrywa jakość 
śniegu i właściwie dobrane smarowanie nart. Od Buferu zazwyczaj już po 
posiłku biegniemy na szczyt góry Liščí hora, skąd zjeżdżamy do schroniska 
Lesni bouda i do Zahrádek. Bez przerwy przejedzie całą trasę o długości 
czternastu kilometrów większość zawodowych sportowców w czasie dzie-
więćdziesięciu minut tak, że im jeszcxze zostanie dosyć sił i czasu by kon-
tynuowali jazdę przez Lučiny na Černą horę. Z synklikny koło Kolinskiej bo-
udy skręca się w prawo na magistralę narciarską powoli wznoszącą się ku 
szczytowi Černá hora. By wrócić do Peca wybieramy zjazd przez Václavák 
do schroniska Kolínská bouda a z Lučin zjeżdżamy po Muldzie i trasą zjaz-
dową Vysoký Svah. To już razem czyni dwadzieścia pięć kilometrów jazdy 
stylem kalsycznym lub łyżwiarskim po doskonale utrzymywanych trasach (z 
wyjątkiem odcinka przez szczyt Liščí hora). 

Biegówki stylem klasycznym na szczytach
Główny łańcuch górski Karkonoszy aż się prosi, by go przejechać na bie-
gówkach. Kto z Państwa jeszcze nie spróbował przejechać się na nartach 
od Śnieżki do źródeł Łaby i z powrotem do Peca będzie zaskoczony jak 
piękna i niezbyt trudna jest to trasa. Najłatwiejszym rozwiązaniem jest za-
cząć od szczytu Śnieżki, ale obecnie, kiedy na szczyt nie jeździ kolejka lino-
wa skorzystamy rano z wyciągu na Hnědý Vrch. Stąd mamy parę kroków na 
szczyt Liščí hora a przez Bufet i Výrovkę po wyjeżdżonej drodze długim po-
dejściem dostaniemy się na Białą Łąkę. Od schroniska Luční bouda jedzie-
my przez Stříbrný hřeben po zamkniętej w lecie drodze o długości czterech 
kilometrów do sinkliny przy Małym Szyszaku. Po drodze po lewej stronie 
naszą uwagę zwracają strome północne zbocza Kozich grzbietów. Trasa 
zimowa dalej łączy się z drogą graniczną biegnącą od Śląskiego Domu, po 
której byśmy przyjechali startując ze Śnieżki. Stąd do schroniska Szpin-
dlerowa bouda jest już tylko parę kroków. Końcowy zjazd bywa zdradliwy 
i przede wszystkim w mgle proszimy uważać na głęboki wąwóz drogi przy 
znanym schronisku. Głębszej pułapki w tych górach nie ma. Dalej idziemy 
po głównym grzbiecie, ale zamiast w zanikłym schronisku Petrovka poleca-
my zatrzsymanie się w schronisku Moravská bouda ze znbakomitą kuchnią. 
W przypadku, że dotrą Państwo tutaj już po południu radzimy zastanowić 
się nad dalszą trasą. Stąd jeszcze można zjechać w dół do Szpindlerowego 
Młyna i w ten sposób sobie trasę okrężną wyraźnie skrócić. Jeżeli pogoda 
nie jest sprzyjająca idziemy dalej od ruin schroniska Petrova buda przez Pta-

čí kámen, zjeżdżamy nad schroniskiem Bradlerovy boudy i wzdłuż tyczek 
do schronisk Martinova i Labska bouda. Ciekawsza i szybsza jest trasa od 
Petrovky w góręna główny grzbiet koło skał Dívčí i Mužské kameny do sin-
kliny nad schroniskiem Martinovka. Tutaj czeka na nas podejście czeską 
stroną góry Wysokie Koło. Droga i piękne widoki w kierunku południowym 
są dostępne tylko w zimie na nartach. Do krawędzi Śnieżnych Kotłów stąd 
to już tylko parę kroków. A widok w głąb do skalnego cyrku jest tego wart. 
Rzucający się w oczy obiekt przy Śnieżnych Kotłach nie jest jako jedyny 
dostępny dla turystów. Po grzbiecie jedziemy dalej aż do wyraźnej skały 
Violik, za którą skręcimy w lewo do źródła Łaby. Miejsca będącego celem 
pielgrzymek w zimie zawianego śniegiem prawdopodobnie ani nnie zauwa-
żymy. Od skrzyżowania U čtyř pánů po łagodnym wzniesieniu dotrzemy 
do Zlatego návrší ze znaną mogiłą Hančy i Vrbaty i schroniskiem Vrbatova 
bouda z dobrą kuchnią. Przed tym, niż zasiądziemy przy stole w pięknym 
nowoczesnym wnętrzu schroniska musimy skontrolować czas. Dobrze jest 
zdążyć na ostatnią kolejkę linową ze Szpindlerowego Młyna na Pláň o go-
dzinie czwartej po południu. Zjazd po karkonoskiej narciarskiej magistrali 
na Mísečky jest pyszną zabawą z pięknymi widokami. Bez pięknych wido-
ków i w tłumie narciarzy zjeżdża się dalej po niebieskiej trasie zjazdowej 
areału narciarskiego Medvědín do Szpindlerowego Młyna. Centrum miasta 
górskiego jest jedynym miejscem gdzie na chwilę zdejmiemy biegówki, by 
dotrzeć do areału Svatý Petr. Lepsi narciarze stąd pobiegną na Pláň po wy-
tyczonej i dobrze utrzymywanej trasie nr dziesięć innym radzimy skorzystać 
z czteromiejscowego wyciągu krzesełkowego. Nad górną stacją ruszamy w 
lewą stronę i przecinamy trasę nr dziesięć pod drewnianym domkiem my-
śliwskim. Stąd czeka na nas piękny zjazd na Klinove boudy i dalej pod górkę 
do Bufetu na skrzyżowaniu Rozcestí. W zależności od czasu można zjechać 
do peca prosto od Výrovki przez Richterovy boudy na Zahrádky a od schro-
niska Husova bouda do Peca. Wyprawę kończymy będąc przekonanymi nie 
bez powodu, że mamy za sobą najpiękniejsze partie Karkonoszy a przy tym 
dzięki dwom kolejkom linowym zbytnio się nie przemęczyliśmy. Najwłaściw-
szym okresem do podejmowania takich wypraw jest okres od połowy lutego 
do końca marca, bowiem dni są już dłuższe, śnieg ustabilizowany a trasy 
dobrze wyjeżdżone. Ale i tak na wszelki wypadek zabieramy z sobą latarkę. 

Jeżeli opisanych miejsc dobrze Państwo nie znacie nie zapomnijcie sobie 
kupić którąś z najnowszych map z wyraźnie wyzanczonymi trasami. Pole-
camy jedno z dwóch sprawdzonych wydawnicte. Polecamy albo mapę w 
skali „25” wydawnictwa ROSY, która również w wariancie „Od zachodu do 
wschodu” obejmuje całe Karkonosze bądź też zupełnie nową mapę Karto-
grafii HP. Jej bardziej szczegółowa skala 1:17 500 umożliwiła kartografowi 
Janowi Prášilovi wyznaczyć za zgodą Dyrekcji KRNAP trasy skialpinistyczne 
i letnie trasy wiodące do mało znanych miejsc opisanych w Veselym vylecie 
(VV 32/2009) na mapie Karkonosze wschodnie. Opisane trasy wypraw zi-
mowych można znaleźć na mapie Karkonosze centralne – Od źródła Łaby 
do Śnieżki. Drobna inwestycja do dobrej mapy zwróci się Państwu z nawiąz-
ką ułatwiając całą wyprawę. 

www.pecpodsnezkou.cz
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NAJBARDZIEJ ZNANE
SKRZYżOWANIE W KARKONOSZACH

PO UPŁYWIE StU LAt
NA SZCZYtACH KARKONOSZY

Stary i nowy Bufet przed pożarem 1979.

Buda Mitlöhnera 1937.

Skrzyżowanie szlaków 2012.

Pierwotny obiekt Bufetu na Skrzyżowaniu 1954.

Bohumil Hanč wygrał 24 lutego 1907 r. po raz pierwszy w mistrzostwach 
ziem Korony Czeskiej w biegu na nartach na pięćdziesiąt kilometrów przed 
Emerichem Rathem, który był drugi i Josefem Mejvaldem, który dobiegł jako 
trzeci. Od tego momentu mógł używać tytułu Mistrz Nart. Wówczas trasa wi-
odła i przez Śnieżkę a po zwycięstwie dał się sfotografować z pucharem i 
medalem w jilemnickim atelier Bedřicha Siebera. 

O rok starszy Václav Vrbata był tak samo jako Hanč żołnierzem w rezerwie. 
Gdyby obaj nie zmarli w burzy śnieżnej na Zlatym návrší byliby jako pierwsi 
półtora roku później powołani do wojska po wybuchu wojny światowej a te 
fotografie mogłyby się pojawić na pomniku ofiar w Jilemnicy i Mříčnie. 

Wędrowcy przechodzą tym miejscem już tysiąc lat. W kosodrzewinie wyrąbali i wydeptali najstarszy 
szlak wiodący przez grzbiety Karkonoszy wschodnich nazwany później Śląską drogą. W zeszłym roku 
geodeta urzędu katastralnego Pavel Svěcený znalzł nieopodal skrzyżowania sześciu szlaków w zaro-
ślach kosodrzewiny kamień graniczny Co najmniej cztery stulecia przechodziła tędy granica między 
majątkiem Marszov a majątkiem Vrchlabi, następnie między województwem kralovohradeckim a bydżo-
vskim, politycznym powiatem Trutnov a Vrchlabi. Dzisiaj kamień z krzyżykiem wyznacza granice między 
trzema gminami: Pec pod Śnieżką, Špindlerův Mlýn i Strážné. Położenie w synklinie między górą Liščí 
hora a Planiną na wysokości 1350 m n.p.m. czyni z to miejsce powszechnie znanym skrzyżowaniem 
szlaków górskich. Wystarczy powiedzieć Rozcestí a każdy turysta, narciarz na biegówkach, rowerzy-
sta a ostatnimi laty i skialpinista wie, o którym miejscu jest mowa. Latem 1934 roku Hugo Mitlöhner z 
Wielkiej Upy wynajął od zarządu lasów mały równy kawałek gruntu, na którym stłukł drewnianą budę z 
płaskim dachem. W wydanej wówczas przez Matěja Semíka i Jindřicha Ambroža mapie tras zimowych 
po raz pierwszy na skrzyżowaniu na wcześniejszych mapach nieoznaczonym pojawiła nazwa Bufet. 
Wątła buda w zimie ginęła pod śniegiem – narciarze do ogrzewanego pomieszczenia dostawali sią 
przez lodowy tunel. Poza lokalem buda mieściła jeszcze mały magazyn i sypialnię rodziny gospoda-
rza. Latem miejsc do siedzenia przybywało dzięki ławom, stołom i taboretom ustawianym pod gołym 
niebem. Pomimo tego, że Bufet był przez długie lata najskromniejszym obiektem na grzbietach gór 
swoją atmosferą przyciągał licznych „cudzoziemców”. Pani Maria Lahrová z niedalekiego schroniska 
Klínové boudy poprzez przyjaciela Veselego výletu Uda Brockscha posłała nam swoje wspomnienia o 
swych wizytach w budzie Mitllöhnera. „... ponieważ zbiegały się tu szlaki od Výrovki, Klínovek, Dvorskiej 
budy, Liščí hory, Severki i Jeleních luk go)cie z berlina nazywali to miejsce Potsdamer Platz, czyli Plac 
Poczdamski. Wówczas wszystkich turystów nazywaliśmy cudzoziemcami i w niedzielę z Annou Kohlovą 
z Plani chodziliśmy sią im przygklądać. Niekiedy mieliśmy prawo wejść do sali z małym piecykiem pod 
ścianą. Obcokrajowcy kupowali pamiątki, laski , malowane obrazki z motywami górskimi, koralki do na-
wlekania, serca piernikowe, ale artykułem cieszącym się największym powodzeniem był sok malinowy 
pani Mitlöhnerowej, którą i my kupowaliśmy z cukierkami na dokładkę. Ze szkoły na Klinovkach znaliśmy 
tutejszego Peppi Mitlöhnera, który często w zimie z powodu zamieci nie przychodził do szkoły….“ Mi-
tlöhnerowie wyjechali w czerwcu 1946 roku transportem do rosyjskiej strefy okupacyjnej w Niemczech, 
ale to już w Bufecie na Skrzyżowaniu gospodarzyła Růžena Radová. Po zakazie prywatnej inicjatywy 
Bufet stał się własnością przedsiębiorstwa miejskiego i 1 lipca 1953 roku jako filia Klinowej budy prze-
szedł pod socjalistyczne Restauracje i jadalnie. W ciągu nastąpnych dwudziestu pięciu lat pracowało 
tutaj wielu odważnych i skromnych gospodarzy. Stary Bufet spłonął o mały włos razem i z prawie dokoń-
czonym nowym oboektem 22 sierpnia 1979 roku. Nie doczekał się przygotowywanej rozbiórki. Drugi 
nowy Bufet budowniczowie wykończyli w grudniu 1980 roku. Nazwano go Chałupą na Skrzyżowaniu. 

Z przyjściem nowych właścicieli małżonków Niklowych wiosną 2010 roku poziom usług oferowanych 
w Bufecie uległ wyraźnej poprawie. Dzisiaj Bufet jest jednym z najbardziej ulubionych miejsc odpoczyn-
kowych na szczytach Karkonoszy. Dużą salę ogrzewa ogień w kominku. Przychodzący gościestarają sią 
odkryć w jaki sposób mokre kurtki i czapki „cudzoziemców” dostaąy się na idealne miejsce do suszenia 
nad drzwiczkami kominka. Dopiero po chwili odkrywają tyczkę z hakiem, przy pomocy której mogą swo-
je mokre okrycia zawiesić na wieszakach pod sufitem. Przy ladzie mogą sobie wybrać normalne dania 
lub tylko coś małego do przekąszenia po czym zasiadają przy dużych stołach aż dla dwudziestu osób. 
Bardzo to ułatwia nawiązywanie kontaktów z innymi turystami, narciarzami lub rowerzystami. Zimą do 
Bufetu często zaglądamy dlatego też bez obaw możemy wszystkim polecić znakomitą tutejszą kuchnię 
dbającą o doskonałe surowce. Przed zimowym sezonem gospodarze przygotowują aż 70 dużych sło-
jów suszonych grzybów z lasów okalających Janskie Łaźnie, kapustę w nalewie z Vysokiego nad Izerą 
i kartofle od gospodarza z Żernova. Na bieżąco kupują wysokiej jakości miąso od rzeźnika Hampla 
nie zapominając o zapełnieniu zamrażalki jagodami. Z tych zapasów codziennie gotują karkonoskie 
kyselo (zupę na kwasie chlebowym), placek z grzybami, zupę „couraczku” (zupę włóczęgi), duże knedle 
jagodowe z twarogiem i cukrem, chleb jilemnicki ze skwarkami, knedle ze słoniną, na miejscu pieczony 
kołacz jagodowy lub owocowy albo szarlotkę. Dla bardziej wymagających jest i szerszy wybór. Czasami 
oferta obejmuje kaczkę lub pstrąga a kiedy pogoda dopisuje pod gołym niebem udzi się kiełbaski Šrola 
lub Novotnego. My jako narciarze na biegówkach uizupełniamy kalorie naleśnikami z owocami. Zapija-
my je doskonałym mosztem jabłecznym w zimie podawanym na ciepło i dużą herbatą z miodem. Podaje 
się tu znakomitą kawę, rychnowskie piwo Kasztan i od tego samego producenta jak za czasów pani 
Mitlöhnerowej lemoniadę malinową. Dla bardziej zmarzniętych mają śliwowicę, gruszkowicę lub lubianą 
przez gości jagodówkę własnej wyroby. Ofertę win przygotowało winiarstwo Michlovský. Połowa dni w 
roku jest na szczytach sprzyjająca pogoda i wówczas można przy Bufecie wygrzewać się na słońcu w 
leżakach zwróconych w stronę Śnieżki. W pozostałe dni grzbiety gór spowija mgła i pada deszcz lub 
szaleje zamieć śnieżna. W takich dniach turyści muszą się zadowolić wystawionymi zdjęciami lotniczymi 
latającego fotografa Karkonoszy Petra Tomana. W obu typach dni właściciele Bufetu serdecznie zapra-
szają i życzą by zawsze iść we włąaściwym kierunku. Dla pewności oprócz pamiątek typu ręcznie malo-
wanych pocztówek i odznaków turystycznych zalecamy zakupienie gwizdków do poruszania się w mgle. 

Chałupa na Skrzyżowaniu (na Rozcesti) nad Pecem pod Śnieżką, Kod Pocztowy: 542 21, go-
spodarze: Naďa i Zdeněk Niklovi, czynna codziennie od 9:00 do 17:00 a latem do 18:00̨ tel.: 00420 
499 896 295, info@chalupanarozcesti.cz, www.chalupanarozcesti.cz.

W Czechach jeżdżono na nartach dopiero dwadzieścia lat, kiedy w niedzielę wielkanocną 24 marca 
1913 r. na szczytach Karkonoszy rozegrały się wydarzenia, które nas fascynują już sto lat. Odbywały 
się wówczas po raz ósmy mistrzostwa w biegu na nartach na dystansie pięćdziesięciu kilometrów, 
który do dnia dzisiejszego jest najważniejszą dyscypliną sportów skandynawskich. W siedmiu po-
przednich wyścigach trzykrotnie wygrał i obronił tytuł mistrza ziem Korony czeskiej Bohumil Hanč 
z Benecka. Pierwsze zawody w 1905 r. bardziej przypominały turystyczną wycieczkę po Karkono-
szach niż wyścigi. Po niewytyczonej trasie uczestnicy najeździli w ciągu dwunastu godzin prześlado-
wani złą pogodą zamiast planowanych pięćdziesięciu kilometrów aż sześćdziesiąt. Przez większość 
czasu trzymali się razem a o zwycięstwie Josefa Krausa zadecydował dopiero ostatni odcinek. Or-
ganizacja następnych zawodów była lepsza. Na ważnych skrzyżowaniach stali komisarze trasowi, 
przed startem uczestnicy poddani byli kontroli lekarskiej, zawodnicy nie musieli nieść z sobą plecaka 
z prowiantem. Drugie, trzecie i czwarte zawody w latach 1907 - 1909 wygrał Bohumil Hanč. Potem 
musiał pójść do wojska – jako plutonowy służył w Sarajewie w armii cesarskiej. Z rodakiem Václavem 
Vrbatą znał się z Sokoła, w czasie służby wojskowej stali się bliskimi przyjaciółmi. Przed zawodami w 
1913 r. był dwudziesto siedmio letni Hanč już żonaty i ze Slávką oczekiwali syna Bohumila. Pomimo 
tego, że w sezonie miał szereg świetnych wyników obiecywał małżonce, że przestanie brać udział 
w wyścigach. Na mistrzostwa z ich nowego miejsca zamieszkania w Hrabačowie dosłownie uciekł. 
Zaprosił Vrbatę, by był świadkiem jego zwycięstwa na trasie królewskiej. Przyjaciel obiecał, że w 
niedzielę na trasie się spotkają. W sobotę wieczorem Bohumil Hanč dotarł do schroniska Labská 
bouda jako ostatní z zawodników. Rano było 8°C. Z ośmiu zapisanych na pięćdziesięcio kilometro-
wą trasę wyruszyło sześciu zawodników, czterech Czechów: Bohumil Hanč, Josef Feistauer, Karel 
Jarolímek, Josef Scheiner i dwóch czeskich Niemców: Emerich Rath i Oswald Bartel. Wszyscy się 
dobrze znali z poprzednich zawodów i pomimo tego, że już wówczas pisało się o współzawodnic-
twie między Czechami i Niemcami wszyscy byli dobrymi przyjaciółmi. Bohaterami wyścigu stało 
się dwóch ludzi - przy czym jednego z nich nie było na starcie. Znana historia ma jeszcze jednego 
bohatera, o którym nie mówiono. Nazwisko praskiego Niemca Emericha Ratha zamilczał znany film 
„dla wcześniej urodzonych” - „Synowie gór” nakręcony w 1956 r. w oparciu o ciekawą książkę Fran-
tiška Kožíka.

Zawodnicy wyruszyli od schroniska Labská bouda o 7:10 w samych koszulach bez czapek i ręka-
wic. Już na długim odcinku biegnącym zboczem ku schronisku Martinovka Hanč pomylił trasy i za-
miast ku Petrovce skręca a wszyscy za nim wprost na Vysokie Koło. Do Śnieżnych Kotłów dotarli po 
44 minutach. Na czoło wysunął się Jarolímek. Koło Tvarožníka zjechali do schroniska Nowy Śląski 
Dom i skręcili ku schronisku Vosecká bouda, gdzie Jarolímka wyprzedził Bartel. Hanč jest w zasięgu 
wzroku i przed skrętem ku źródłu Łaby wysuwa się na czoło. W tym dniu go już nikt nie wyprzedzi. 
Dalej jechali pod górę ku skałom Harrachovy kameny a potem w prawo na Zlaté návřší. Zjechali do 
Pančavy i po dwóch godzinach i jedenastu minutach mają za sobą przy Labskiej budzie pierwszy 
etap. Ich czasy różnią się o sekundy. Do celu zostaje im jeszcze jedno takie same okrążenie i trzecie 
krótsze. Ze względu na zdarcia naskórka wycofali się Rath i Jarolímek. O dziesiątej pogoda uległa 
gwałtownej zmianie. Najpierw zaczął padać deszcz a następnie gwałtownie się ochłodziło. Hanč 
przejechał koło Śnieżnych Kotłów o 10:37, Feistauer o trzy minuty później, ale z powodu lodowatego 
deszczu wycofuje się z wyścigu. W jego ślady idzie Bartel a jako ostatni i Scheiner. Kiedy Hanč skrę-
ca przy Nowym Śląskim Domu nie ma pojęcia , że został sam. Komisarz trasowy znany czeski malarz 
Kamil V. Muttich podał mu cytrynę i rękawice. Przy Violíku sędzia w cywilu prawnik Vladimír Záboj 
Vaina wie, że za Hančem nikt nie przejechał i starał się Mistrza zatrzymać. W wichurze Hanč zrozu-
miał jego krzyki jako doping i po pięciogodzinnej jeździe zmierza znowu ku Zlatemu návrší. Dotarł 
tam zupełnie wyczerpany z powodu mrozu. Nagle w mgle spotkał Václava Vrbatę. Oddany przyjaciel 
oddał mu swój płaszcz i czapkę. Hanč ruszył dalej ku Labskiej budzie. Vrbata zjechał ku Mísečkam, 
ale bojąc się o przyjaciela wrócił na grzbiet. W Labskiej budzie już zaczęli się bać wobec czego Rath 
i Jarolímek każdy w innym kierunku eyruszyli na poszukiwanie przyjaciela. Emerich Rath znalazł w 
mgle na Zlatym návrší narciarza leżącego na ziemi. Jeszcze żył więc zaczął go masować. Pod płasz-
czem znalazł numer startowy i poznał Hanča. Narty wbił w śnieg a narciarza wiąkszego od siebie 
wlekł pół kilometra do Labskiej budy. Potem już tylko pełzał i musiał się zdecydować. Albo tu umrze z 
nim albo musi wrócić sam. Natężając resztkę sił zorganizował w schronisku akcję ratunkową - ale ani 
lekarz Šimer nie potrafił już wskrzesić Hanča. Od startu upłynęło dokładnie osiem godzin. Emerich 
Rath padł na kolana i płakał. W tym samym czasie na Zlatym návrší umarł Václav Vrbata. Kiedy znalazł 
narty przyjaciela wbite w śnieg starał się go w pobliżu znaleźć. Zmarł tak samo jak jego przyjaciel na 
zatrzymanie akcji serca z powodu hipotermi w miejscu gdzie Hanč swój wyścig skończył. Dzisiaj stoi 
tutaj duża mogiła a trochę niżej schronisko noszące imię Vrbaty. Mała mogiła z napisem Mistrz Hanč 
znajduje się w miejscu wskazanym przez Emericha Ratha. Tam zmarł Bohumil Hanč. 

Zawody śladami Mistrza Hanča
Sympatycy narciarstwa historycznego skupieni wokół Aleša Suka i Josefa Vejnara przygotowali na 
dzień stuletniej rocznicy mistrzowskiej pięćdziesiątki z 1913 r. autentyczne zawody. Wierzymy, że  
z dobrym końcem. Rocznicowy dzień 24 marca 2013 r. przypadł tak samo na niedzielę. Na taką 
samą trasę jak w 1913 r. wyjadą zawodnicy w historycznych kostiumach i na historycznym sprzęcie w 
dwóch kategoriach: na czas i turystyczną przejażdżkę. Start odbędzie się dokładnie o 7:10. Organi-
zatorzy oczekują, że udział wezmą sympatycy narciarstwa historycznego z Vrchlabi, Szpindlerovego 
Młyna, Jilemnicy, Vysokiego nad Izerą, Horni Brannej, Valterzyc, Pragi, Plavów, Písku, Smržovki, 
Jabłońca nad Nysą i innych miast. Podobnie jak i wówczas zaplecze będzie dla nich przygotowa-
ne w schronisku Labská bouda. W wigilię odbędzie się wieczór wypełniony opowiadaniem, lekturą 
dzienniku Bohumila Hanča, projekcją starych filmów i dyskusją z potomkami Mistrza narciarskiego. 
Opracowaną naukowo tę historię znaleźć można w Muzeum Karkonoskim w Jilemnicy w stałej eks-
pozycji zatytułowanej „W białych śladach”.
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tERENY NARCIARSKIE SKIRESORt ČERNá HORA – PEC

Karta hosta 2011
Skibusenka 2013

Bilet 1968

Bilety 1970 a 1978

Pierwszego października 2012 r. wynajęła areał narciarski w Pecu pod 
Śnieżką na dwadzieścia lat z opcją na kolejnych dwadzieścia lat spółka 
Mega Plus z Janskich Łaźni. O zmianie dzierżawcy mówiło się już długo, 
często w związku z różnymi grupami finansowymi, spośród których niektóre 
wzbudzały uzasadnione obawy. Ku zadowoleniu wszystkich Ski Pec przejął 
dobrze znany i wypróbowany dzierżawca dobrze funkcjonującego areału 
narciarskiego Czerna hora. Zespół większościowego właściciela spółki Ri-
chard Kirniga z Janskich Łaźni potrafił w ciągu minionych szesnatu lat prze-
kształcić leśną przesiekę z przestarzałą kabinową kolejką linową na Czerną 
horę w jeden z najlepszych areałów narciarskich w Czechach. SkiResort 
Černá hora ma poza kolejkami linowymi i wyciągami jako jedyny kolejkę 
linową Czernohorski Express z ośmioosobowymi wagonami i już czwarty 
sezon jego częścią jest areał narciarski Czerny Dół a już szósty rok areał 
narciarski Svoboda nad Upou – Dunkan. Orócz inwestowania w moderni-
zację kolejek linowych, wyciągów, tras zjazdowych, systemów zaśnieżnia, 
punktów obsługi narciarzy, parkowania, autobusów narciarskich i zapleczy 
dla narciarzy mają na Czernej horze dobrze wymyślony system organizacji 
całego przedsiębiorstwa. Dlatego od wytworzenia SkiResortu Černá hora 
ze Ski Pec spodziewamy się lepszej orgnizacji obsługi narciarzy już w bie-
żącym sezonie. Z przejęciem areału w Pecu spółka Mega Plus zobowiązała 
się do niemałych inwestycji, które niezwłocznie zaczęła przygotowywać. W 
ndchodzących ltach moglibyśmy się doczekać wyciągu krzesełkowego na 
Javor włącznie z modernizacją systemów zaśnieżania obu tras zjazdowych 
i wypełnienie luk w zaśnieżaniu na trasie zjazdowej Zahrádky i Vysoký Svah 
a kiedyś być może i w planie zagospodarowania przestrzennego uwzględ-
nionego połączenia narcirskich terenów w Pecu z terenami narciarskimi w 
Wielkiej Upie. Nowo powstały region narciarski SkiResort Černá hora - Pec 
wchłonął również areał narciarski w Wielkiej Upie. Pięć arełów połączo-
nych siecią linii skibusów stworzyło największy region narciarski z jedną 
wszędzie obowiązującą kartą w Czechach. Oferuje łącznie trzydzieści trzy 
kilometrów przygotowywanych tras zjazdowych, sześć kolejek linowych i 
trzydzieści trzy wyciągi zdolne w ciągu godziny przewieźć ponad trzydzie-
ści pięć tysięcy narciarzy. By całość funkcjonowała bez zarzutu a goście 
się mogli łatwo zorientować spółka Mega Plus przygotowała zrozumiały re-
gulamin, rady i zalecenia. Na stronach internetowych i w broszurkach Ski-
Resortu rozdawanych w centrach informacyjnych znaleźć można rozkłady 
jazdy skibusów, szczegółowe cenniki kart zjazdowych oraz inne informacje 
spośród których te najważniejsze też podajemy. 

Parkownie
W celu zachowania płynnego dojazdu narciarzy do areału i zaparkowania 
jest zabezpieczone stałe odśnieżanie dróg i powierzchni parkingów. Rów-
nież z tego powodu nie można parkować poza wyznaczonymi parkingami. 
Wyjątkiem jest prowizorne parkowanie organizowane przez policję i perso-
nel parkingów wzdłuż głównej szosy na odcinku między Pecem i Wielką Upą 

w okresie największego naporu gości. Parkingi nr 1 – 3 w Pecu i I – III w 
Wielkiej Upie nie należą do usług SkiResortu, ale po okazaniu się dzien-
ną kartą zjazdową z paragonem jednodzienni goście mają prawo na opłatę 
ulgową (50%), co oznacza, że za samochód zapłacą 60 CZK. Na parkingu 
P4 Zeleny Potok opłat ulgowych nie ma. Głównym parkingiem w Janskich 
Łaźniach pod stacją kolejki linowej Černohorský Express zarządza SkiRe-
sort a nowy parking przy Leśnym domu i parking przy schronisku Hoffmano-
vy boudy należą do partnerskiej firmy SkiResortu. Po wyjęciu biletu cyfro-
wego z automatu szlaban automatycznie się otwiera. Przed odjazdem płaci 
się w automacie jednakową opłatę - 60 CZK za każdy dzień. Parkowanie w 
areale Czerny Dół i Svoboda nad Upą - Dunkan jest bezpłtne. Z parkingu 
przy schronisku Hoffmanovy boudy można zjechać do kolejki linowej skibu-
sem lub na nartach a z powrotem można tam zjechać drogą z Czernej hory. 
W szczycie sezonu po zapełnieniu się wszystkich parkingów w Janskich 
Łaźniach obsługa nawiguje gości na miejsca parkingowe w Svobodzie nad 

Upą, skąd jeżdżą z dużą częstotliwością skibusy. Parkowanie w czasie jazd 
wieczornych od 17:00 do 24:00 jest na parkingu Černohorský Express dar-
mowe.

 
Czynne
Areały SkiResortu mają ujednolicone godziny otwarcia przez cały sezon. 
Wszystkie kolejki linowe i długie wyciągi są czynne od 8:30 do 16:00, wy-
ciągi krótkie od 9:00. Jazdy wieczorowe na trasie Javor 1 i 2 w Pecu i na 
trasie Protěž w Janskich Łaźniach są czynne od 18:00 do 21:00. 

Skibus
W SkiResorcie Černá hora – Pec jeździ kilka linii autobusów narciarskich 
(skibusów) - usługi w porównaniu z zeszłym rokiem są wyraźnie lepsze. 
Trasy między ośrodkami wiodą z Janskich Łaźni przez Svobodę nad Upą i 
Marszow Górny do Peca pod Śnieżką inne między Svobodą i Pecem a także 
między Svobodą a Janskimi Łaźniami. Na te połączenia nawiązują linie do 
Czernego Dołu. Do tych autobusów wsiadają narciarze bez problemów tyl-
ko poza obrębem miast Janskie Łaźnie i Pec pod Śnieżką. Kiedy wsiadacie 
do skibusów na terenie wspomnianych miast muszą narciarze asystentowi 
w autobusie okazać kartę hotelu lub pensjonatu, którą już zdążono nazwać 
„skibusenką”. Właściciele hoteli i pensjonatów kupili na zapas przed sezo-
nem karty dla swoich gości. Płacąc za nie dali swój wkład w finansowanie 
linii skibusów na terenie miasta. Dzięki temu może jeździć więcej autobusów 
a ze skibusów może skorzystać więcej narciarzy. To rozwiązanie zdało eg-
zamin w Janskich Łaźniach i Czernym Dole, poprawi sytuację w transporcie 
narciarzy także w Pecu. Dlatego wszyscy wsiadający do jakiegokolwiek ski-
busu w Pecu i w Wielkiej Upie od Vavrzyncowa w dół w kierunku na Javor 
muszą mieć skibusenkę. Za przejazd nie można zapłacić w autobusie. W 

dniu przyjazdu można kartę zastąpić kartą hotelową lub pensjonatu z ozna-
czoną datą przyjazdu. Narciarz jednodzienny z innymi gośćmi aż do ilości 
czterech może się wykazać biletem z danego dnia z parkingu w Wielkiej 
Upie przy stacji benzynowej lub z parkingu U kapliczki. W drodze powrotnej 
od Javoru już nikt narciarzy kontrolować nie będzie. W Janskich Łaźniach i 
w Czernym Dole skibusenki są potrzebne na wszystkich linich skibus CITY. 
Skibus Pec od Śnieżką CITY jeździ aż do końca sezonu narciarskiego (naj-
dłużej do 1.4.) na trzech głównych trasach z Wielkiej Plani i z centrum do 
Javoru w sezonie głównym co dziesięć minut. Z Wielkiej Upy od Skrzyżowa-
nia do Peca autobus z dziewięćdziesięcioma miejscami jeździ co trzydzieści 
minut. Skibusy na dłuższych trasach między areałami oraz skibus Janskie 
Łaźnie a Czerny Dół CITY jeżdżą od 25 grudnia do 17 marca.

Skipas
Bilet okresowy w postaci karty magnetycznej nazywamy skipasem (ski-
-paszportem). Oprócz skipasów są do nbycia poszczególne bilety na przy-
kład dla narciarzy na biegówkach. Bilet na Czerną horę kosztuje 120 CZK 
a bilet powrotny 160 CZK, na Portášky i na Hnědý Vrch 100 CZK, Javor, 
Vysoký Svach i Zahrádky - 60 CZK. W przypadku zjazdów wielokrotnych 
radzimy skorzystać z biletów punktowych. W automacie widać na ekranie 
ile jeszcze mamy punktów na karcie. Taką kartę, która jest wydawana na 
kaucję w wysokości pięćdziesięciu koron można zwrócić w automacie lub 
w kasie. Skipasu nie można dawać innej osobie. Ponieważ skipasy z foto-
grafiami i nazwiskami właściciela były w przeszłości sprzedawane lub wy-
pożyczane automaty kontrolne wraz z kamerami zostały zaprogramowane 
na dokładniejszą kontrolę. Korzystaniu z biletu dziecięcego przez osobę 
dorosłą wykrywa już sam kontrolny utomat. Niegłówny sezon z tańszymi bi-
letami trwa do 24 grudnia po czym ponownie obowiązuje od 18 marca. Na 
przykład na trzydziennym skipasie można zaoszczędzić w niegłównym se-
zonie 320 CZK. Czerpanie różnych zniżek podlega jasnym regułom. Dzieci 
mają ulgowe bilety do 10 lat (dzieci urodzone po 1.11.2002); juniorzy do 16 
lat (urodzeni po 1.11.1996 oraz seniorzy powyżej 63 let, tj. urodzeni przed 

1.11.1949). Przy kupowaniu biletów dla dzieci i seniorów musi się przedło-
żyć dokument potwierdzający wiek. Kupno ulgowego biletu rodzinnego jest 
uwarunkowane przedłożeniem paszportu lub dowodu osobistego z wpisa-
nym dzieckiem. Zniżki mają również organizowane szkolne wyprawy ponad 
dziesięcioosobowe, które przedłożą listę uczestników z pieczątką szkoły i 
nazwiskiem osoby odpowiedzialnej. Ulga 35% na bilet dla dorosłych obo-
wiązuje w terminie od 5 do 25 stycznia, od 26 stycznia do 1 marca ulga jest 
20% a od 2 do 17 marca znowu 35%. Na każdych dziesięcioro uczniów 
dostanie jeden nauczyciel bilet dzienny lub wielodzienny z darmo. Kasy w 
Pecu lub Wielkiej Upie w przypadku spełnienia warunków uwzględnią ta-
ryfę ulgową na KARTĘ GOŚCIA Pec pod Śnieżką, która jest aktywowana 
na potrzebną ilość dni zgodnie z długością waszego zapłaconego pobytu. 
KARTĘ GOŚCIA można użyć na zniżkę tylko raz i musi o nią poprosić każ-
dy, kto będzie kupował skipas ze zniżką. Narciarz zaoszczędzi w sezonie 

głównym przy pięciodniowym pobycie w Pecu pod Śnieżką na KARTĘ GO-
ŚCIA 215 koron z pięciodniowego skipau. Z Regioncard można sobie kupić 
pięciodniowy i dłuższy skipas w całym SkiResorcie z dziesięcioprocentową 
zniżką. Przed podejściem do kasy radzimy przygotować sobie niezbędne 
dokumenty na zniżkę. Chociaż w Pecu przybyły na Javorze trzy nowe kasy 
i tak zaoszczędzicie sobie i inym czas. Płacić można powszechnie stoso-
wanymi kartami. 

Jazdy wieczorowe
Z wyjątkiem posiadaczy sezonowego skipasu amatorzy wieczorowych zjaz-
dów muszą kupić specjalne bilety. Na trasie Javor i Protěž za 280 CZK; w 
Wielkiej Upie na trasie U Modřínu już od 17:00 za 200 CZK lub od 19:00 
za 150 CZK. Na dobrze oświetlonych trasach zjazdowych wieczorowe zjaz-
dy zaczynają się o tej samej porze a mianowicie od 18:00, by wygładzona 
ratrakami trasa zdążyła zmrznąć. Między 16:00 a 18:00 trasy są zamknię-
te. Zjazdy wieczorowe są czynne codziennie aż do 17 marca. W Pecu na 
Zahradkach są wieczorne jazdy przy wyciągu U lesa zawsze w niedzielę, 
wtorek i w czwartek o tej samej porze. Jako specjalne udogodnienie mogą 
wyprawy szkolne wykorzystać wielodniowe skipasy. 

trasy narciarskie do biegania, sańki i inne usługi
SkiResort dba o trasy narciarskie do biegania o łącznej długości siedem-
dziesięciu kilometrśw. Odcinek od Liščí hory przez Lučiny, Černą horę do 
Marszowa Górnego jest fragmentem Karkonoskiej drogi narciarskiej. Inne 
cieszące się dobrą sławą odcinki lub trasy okrężne znaleźć można w regio-
nie Černej i Světlej hory. Przy kolejce linowej Černohorský Express znajduje 
si! pocz§tek dobrze przygotowanej sankowej trasy zjazdowej o długości trzy 
i pół kilometra i różnicy wysokości 560 m. Sanie można wypożyczyć bez-
pośrednio przy stacji kabinowej kolejki linowej w Janskich Łaźniach. We 
Svobodzie nad Upą w areale Dunkan na trasie slalomu z mierzeniem czasu 
mogą grupy organizować własne zawody szkolne lub firmowe. W areałach 
znajdują się wypożyczalnie sprzętu narciarskiego, servis narciarski, szkoły 
jazdy na nartach, przechowalnie bagaży, zaplecze gastronomiczne zarów-
no przy kasach wyciągów jak i w schroniskach rozrzuconych po zboczach. 
Przyjemnym udogodnieniem jest pojemnik z papierowymi chusteczkami 
do nosa przy kasach i przy automatach kontrolujących bilety. Informacje 
o przejechanych kilometrach na nartach według numeru waszego skipasu 
znaleźć można na internetowych stronach www.skiline.cz. Na codziennie 
aktualizowanych stronach internetowych SkiResortu znajdują się również 
informacje o stanie tras narciarskich do biegania a sytuację na trasach zjaz-
dowych monitorują internetowe kamery.

SkiResort Černá hora – Pec, gospodarzem jest spółka Mega Plus, dy-
rektor Mgr. Petr Hynek, Janské Lázně, nr 265, Kod Poczt. 542 25, tel.: 
00420 499 875 152, Pec pod Śnieżką, tel. 00420 499 736 375, e-mail: 
megaplus@megaplus.cz, www.skiresort.cz.
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HOtEL HORIZONt
Wyraźny hotel w centrum Peca pod Śnieżką oferuje kompletne usługi 
hotelowe, znakomitą gastronomię, zaplecze dla wypoczynku zbiorowego 
i indywidualnego, dla organizowania kongresów, seminariów i konferencji 
aż dla dwustu pięćdziesięciu uczestników. Hotel dysponuje 132 bardzo 
dobrze wyposażonymi dwuosobowymi pokojmi i kilkoma apartamentami. 
Cafe & Restaurant ma również parkiet taneczny i żywą muzykę; również 
goście spoza hotelu mogą korzystać z baru Havana, z baru Sport w cen-
trum wypoczynkowym, z tarasu letniego i baru i restauracji Panorama 
Club 18 na najwyższym piętrze hotelu. Z kalendarzem akcji kulinarnych 
można się zapoznać w kalendarzu hotelowym. Centrum sportowo-wypo-
czynkowe hotelu umożliwia trenowanie na dwóch kortach ricochetowych 
i jednym squashowym należącym do najlepszych w kraju. Grać tu można 
w kręgle, w ping pong jak również współzawodniczyć na trenażerze wio-
ślarskim. Dla relaksu po całodziennej pracy służy sauna, basen i whir-
pool. Hotelowi fizjoterapeuci i masażyści obsługują gości aż na sześciu 
oddzielonych kuszetkach. Miękkimi i mobilizującymi technikami rozluź-
niają napięcie mięśni, ścięgien i blokady stawów i kręgosłupa. Po pracy 
umysłowej delegaci kongresowi chętnie ćwiczą w siłowni: w centrum spi-
nningowym jest do dyspozycji siedem urządzeń. Firmowe zgrupowania 
dla wzmocnienia więzi zespołowych korzystają z usług partnera hotelu 
Happy Hill Sochor. Z jego instruktorami różnych sportów i oragnizatorami 
zabaw pod gołym niebem uczestnicy zgrupowań wyruszają w teren. Rela-
xpark jest oddalony od hotelu zaledwie parę kroków. W przypadku więks-
zości akcji hotel włącza się do zabezpieczania akcji towarzyszących i pr-
zygotowuje zabawę na wieczór. V restauracji hotelu Horizont można sobie 
wybrać z szerokiej oferty kuchni karkonoskiej, czeskiej i światowej. Dania 
takie jak na przykład kyselo, czyli zupę na zakwasie chlebowym z grzy-
bami, śmietaną, cebulą i jajkami znaleźć możemy tylko w Karkonoszach. 
Stwarzają domową atmosferę. Jeśli w ciągu jednego wieczoru zechcemy 
spróbować większej ilości dań, tak by nie zamawiać całych porcji, może-
my przyjść do hotelu Horizont w czasie dni gastronomii, odbywających 
się zawsze wiosną i jesienią. Żałować nie będą nawet najbardziej wyma-
gający miłośnicy dobrego jedzenia i wina. Szef kuchni Jiří Švestka gotuje 
w hotelu Horizont już od 1994 roku, a jego kuchnia jest zarówno przez 
gości hotelu jak i gości z zewnątrz bardzo wysoko oceniana.

Hotel Horizont w Pecu pod Śnieżką, Velká Pláň Nr 141, Kod pocz-
towy: 542 21, tel.: 00420 499 861 222 + 333, e-mail: hotel@ hotelho-
rizont.cz, znajomość języka niemieckiego, angielskiego i polskiego, 
www.hotelhorizont.cz

LESNí BOUDA 
Jedna z najbardziej znanych karkonoskich samotni z górskim gospodar-
stwem 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 ró-
żnej kategorii, od turystycznej po apartamenty z kompletnym wyposaże-
niem. 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 do-
jechać 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 gospo-
darczych, cała produkcja gospodarcza przeznaczona jest tylko na potr-
zeby 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 wy-
brać z ciekawej oferty typowych lokalnych potraw, można też spróbować 
produktów z koziego mleka. Jednak główną atrakcją są własne wyroby 
z jagnięciny i baraniny jak na przykład befsztyki, mielone kotlety, szaszłyk 
z jagnięcego mięsa z sosem śliwkowym, mięso z sosem orzechowym lub 
jabłecznym lub z ziołami górskimi. W jadłospisie są tradycyjne dania kar-
konoskie takie jak kyselo (zupa przypominające żurek), sejkory, bandora 
z kozim serem, kozi ser z fasolami i bekonem z rusztu z kwaśną śmieta-
ną i borówkami, kromka chleba drwala z kozim twarogiem, czosnkiem 
i świeżymi ziołami. Ser kozi podaje się i w sałatkach, ale kupić go sobie 
do domu nie można.
Schronisko Lesní bouda jest doskonałym miejscem dla wszystkich nar-
ciarzy. Do znanej trasy zjazdowej Zahrádky w SkiResorcie Pec jest tylko 
czterysta metrów. Obok schroniska biegnie Karkonoska droga narciar-
ska i główna trasa wypadowa na szczyty prowadząca przez Liščí horę. 
Do okrężnych tras do biegania na nartach na Černej i Světlej horze jest 
to przez Lučiny tylko dwadzieścia minut jazdy na nartach. 

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, kor-
zystne ceny, mówimy też po niemiecku.

RICHtEROVY BOUDY 
Wysoko nad miastem Pec pod Śnieżką przy głównej drodze na grzbie-
ty gór stoi n wysokości 1206 m n.p.m. jedno z najlepeij wyposażonych 
schronisk wysokogórskich. Nowoczesny obiekt oferuje 105 miejsc 
noclegowych spośród których 29 znajduje się w sąsiedniej Ćervenej 
boudzie. Więcej niż jedna trzeci pokoi ma własną łazienkę, pokoje dwu-, 
trzy-,cztero- i pięcioosobowe służą przede wszystkim potrzebom wyciec-
zek szkolnych. Pokoje te mają umywalki. Do dyspozycji gości jest winda 
i jeden pokój dla osób na wózku, sauna i siłownia. Obiekt ma własne wie-
lofunkcyjne boisko dla dzieci, w zimie dwa wyciągi narciarskie i utrzymy-
wane treningowe trasy zjazdowe (ośle łączki). Schronisku oferuje interne-
towe podłączenie WIFI, salę szkoleniową, kącik dla dzieci i restaurację. 
Goście mogą przez cały dzień korzystać z restauracji i wybierać z bogatej 
oferty napojów i dań. Kuchnia specjalizuje się w starych tradycyjnych da-
niach czeskich, ale oferuje pełną skalę dań na zamówienie jak również 
dań bezmięsnych i wegetariańskich, sałatek jarzynowych, knedle jago-
dowa, naleśniki owocowe i szarlotki – specjalnością są naleśniki z ciasta 
drożdżowego zdobione jagodami, jogurtem i bitą śmietaną. Restauracja 
zdobyła certyfikat Czech Specials zabardzo dobrą kuchnię czeską. Ko-
niecznie radzimy spróbować zupę karkonoską „kyselo” (żurek) z grzyba-
mi i knedle „włochate” z tartych ziemniaków z kapustą i smażoną cebul-
ką. Toczy się tutaj piwo jasne Bernard 11°; ciemne piwo, bezalkoholowe 
piwo Śliwkowe i Pilsner są butelkowe. Kolekcja win, którą skompletował 
degustator win Radek Jon obejmuje głównie wina z morawskich piwnic 
Habanskich. Obsługa baru została specjalnie przeszkolona w przygo-
towywaniu kawy Rioba barista przez mistrza Kawy Republiki Czeskiej 
z 2004 roku Jaroslava Petrouša. Obaj są przedstawicielami firmy Makro 
Cash & Carry. Schronisko otwarte jest przez cały rok a więc I poza sezo-
nem głównym można tu organizować akcje firmowe, wypoczynek dla rod-
zin z dziećmi, zielone szkoły i pobyty turystyczne. Po uzgodnieniu moż-
na zorganiiować wykłady o kynologii, przyrodzie Karkonoskiego Parku 
Narodowego i meteorologii. Najczęściej jednak zamawiane są prelekcje 
o Górskim Pogotowiu Ratunkowym, o lawinach i niebezpieczeństwach w 
górach. Restauracja dla gości z zewnątrz jest czynna od 10:00 do 22:00. 
Richterove boudy są dobrym miejscem wypadowym dla narciarzy na bie-
gówkach i dla skialpinistów nastawionych na poruszanie się po szczytach 
Karkonoszy. Obok wiedzie trasa skialpinistyczna nr 5 a nieopodal trasa 
nr 1. Narciarze na nartach do biegania łatwo dotrą do tradycyjnej trasy 
biegnącej po grzbietach gór opisanej na str. 5.

Richterovy boudy nad Pecem pod Śnieżką, nr 81, Kod Poczt.: 
542 21, Ośrodek szkoleniowy Ministerstwa Szkolnictwa i Kultury Fizy-
cznej RCz, kierownik Lenka Janoušková, tel., fax: 00420 499 896 249, 
tel.: 724 975 386, e-mail: info@richtrovyboudy.cz, www.richtrovybou-
dy.cz, umiarkowane ceny, znajomość języka niemieckiego.

WELLNESS HOtEL BOUDA MáMA
Vladimír Nikl przekształcił zwykłe schronisko w hotel czterogwiazdkowy 
zachowując przydomek górski. Po unowocześnieniu pokoi i restauracji 
w pierwotnej drewnianej części budynku przybył hotel trzygwiazdkowy 
rozszerzony później o dobudowaną część czterogwiazdkową. Z restau-
racją i zapleczem sportowym nowy obiekt jest połączony podziemnym 
przejściem. Wszystkie pomieszczenia są dla niepalących i mają dostęp 
do szybkiego internetu. Do obiektu z dobrze wyposażonymi pokojami 
i apartamentami wchodzi się oddzielnym wejściem, przy którym znajduje 
się przechowalnia nart z szafami i suszarkami butów. Wellnessowy pro-
gram tworzy głównie piękny basen z kontraprądem, wanna z masażem 
podwodnym i studio masażowe. Dla gości przygotowana jest część relak-
sacyjna z absolutnym spokojem i czterema różnymi saunami: tradycyjną 
fińską, solną i ziołową. Przybędzie jeszcze turecka i procedury w gorą-
cej łaźni. Po wychłodnięciu można wziąć prysznic z masażem. Sporto-
we wyposażenie hotelu oferuje boisko do squashu, ping pong, siłownię 
z siedmioma urządzeniami z kołem na spinning i stopperem włącznie. 
Boisko pod gołym niebem pozwala grać w tenisa, siatkówkę, siatkówkę 
nożną a w zimie zmienia się w popularne lodowisko odwiedzane przez 
gości z szerokiej okolicy. Inną zabawą jest trasa zjazdowa bowlingu czy 
bilard. Najmniejsze pociechy zabawią się w kąciku zabaw dla dzieci.Goś-
cie mieszkający w hotelu mają jeden wstęp do wellnessu i części sporto-
wej za darmo. Kuchnia nastawiona jest głównie na czeskie dania oferuje 
również kilka lżejszych dań i karkonoskie specjalności. Restauracja jest 
dostępna i dla gości z zewnątrz, z czego korzystają głównie klienci kolej-
ki linowej na Śnieżkę. Czterojęzyczny bogaty jadłospis obejmuje również 
ciastka do kawy, puchary owocowe i zestawy podwieczorkowe. W każdy 
czwartek zewnętrzna altanka ożywa: piecze się w niej na ruszcie udziec 
marynowany. Toczy się tu oryginalny Pilsner i Gambrinus. Hotelova piwni-
ca z winami zaopatruje się w winiarstwie Pavlov – Bohemia sekt i Habán-
ské sklepy. Do restaurcji przylega sala kongresowa zdolna pomieścić aż 
sześćdziesiąt osób. Po wąskiej drodze wiodącej ku budzie wjeżdżają wy-
łącznie pojazdy hotelu kierowane przez zawodowego kierowcę. Goście 
parkują w dolinie w dwudziestu dwóch garażach należących do hotelu 
i na własnym parkingu. Na górę do hotelu wozi je hotelowy mikrobus 
jeżdżcy co dwadzieścia minut podobnie jak i do areału narciarskiego. 

Bouda Máma wellness hotel w Pecu pod Śnieżką nr 124, Kod Poczt. 
542 21, właściciel: Vladimír Nikl, tel. hotel: 00420 602 304 989, tel. 
rezerwacje: 244 465 666, e-mail: hotel@boudamama.cz, www.bouda-
mama.cz; znajomość języka niemieckiego, polskiego i angielskiego.
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MALá ÚPA

Centrum historyczne Małej Upy z baniastą wieżą kościoła. Szczegół balustrady na chórze kościoła św. Piotra i Pawła. Dar Jej Majestatu Cesarzowej Marii Anny – 1882 – wykonał Leopold Plesnivý w Pradze Bubeneč.

Na Śnieżkę w zimie
Znaczna część masywu Śnieżki leży na terenie gminy Mala Upa. Przez całe 
jej wschodnie zbocze nad doliną Lwi Dół wiedzie tylko jedna tyczkami wy-
tyczona trasa zimowa, którą nazywamy Traversem. Granicę z mistem Pec 
pod Śnieżką tworzy z grubza linia kolejki linowej – stacja górna i stacja pr-
zesiadkowa na Różowej górze stoją na terenie Małej Upy. Od 1949 r. tylko 
tegoroczna zima oferuje widok szczytu Śnieżki bez słupów kolejki linowej. 
Później ponownie na długie lata tam wrócą. Większość z nas tak „czys-
tego” szczytu w ogóle nie widziała. Z całą pewnością powstanie mnóstwo 
pamiątkowych fotografii. Z nowej stacji górnej zdążono dokończyć nie za-
krytą konstrukcję stalową. Szadź i nawiany śnieg przekształciły w martwy 
bajkowy pałac lodowy. Po czeskiej stronie szczytu Śnieżki dostępna jest 
Czeska placówka pocztowa obecnie skazana na dostarczanie zaopatrze-
nia przez tragarzy. Z Małej Upy wiodą na Śnieżkę dwie drogi przecinające 
się przy schronisku górskim Jelenka. Z Przełęczy Okraj (Pomezní Boudy) 
na nartach do biegania jedzie się wygodnie bez konieczności pokonywa-
nia dużej różnicy wysokości szlakiem czerwonym do Przełęczy Sowiej 
a od Jelenki Traversem aż pod Śnieżkę. Tutaj należy skręcić na dostępną 
tylko w zimie tyczkami wytyczoną trasę na Czarny Grzbiet (Obří hřeben) 
a następnie na szczyt. W przypadku gołoledzi wyprawa może się zna-
cznie skomplikować. Drugą trasą dogodną dla narciarzy na biegówkach 
jest droga prowadząca stromo pod górę do Jelenki z osady Smrčí. Skial-
piniści mogą z Przełęczy Okraj do Przełęczy Sowiej dojechać po bardzo 
ciekawej trasie – niebieskim szlaku wiodącym przez graniczny Kowarski 
Grzbiet (Lesní hřeben). Bezpośrednie wejście od Jelenki na Czarną Kopę 
(Svorová hora) Pogotowie Górskie w zimie profilaktycznie nie poleca. Ale 
jeżeli jest wystarczająco dużo śniegu jak na przykład w zeszłym roku skial-
pinistyczne wejście na Śnieżkę z pokonaniem Czarnej Kopy i Czarnego 
Grzbietu jest fantastycznym przeżyciem. Wyprawę na Śnieżkę można zm-
ienić w trasę okrężną wracając przez Růžohorky i Portášky. Skialpiniści 
mogą zjechać po drodze Pěnkavčí cesta prosto do Spalenego Młyna, ale 
narciarzom na biegówkach radzimy skorzystać z wyjeżdżoną drogą koło 
schroniska Jana z łatwiejszym zjazdem. 

Wokół Krowiej Góry (Kraví hora)
W Małej Upie są przygotowane trasy narciarskie do biegania z Przełęc-
zy Okraj do miejsca zwanego Haida. Ale przede wszystkim jest tutaj 
Karkonoska droga narciarska wiodąca przez Rennerove budy do kości-
oła i na Cestník. Na trasę okrężną wokół Krowiej Góry można wyruszyć 
od małoupskiego kościoła św. Piotra i Pawła i przy nim skończyć. Swój 
czas można zmierzyć według akurat odnowionego zegara na wieży koś-
cioła. Ale na nieprzygotowanych trasach w lesie chodzi raczej o zachwy-
canie się przyrodą niż o łamanie rekordów. Krowia góra ma piękny owalny 
kształt a jej nazwa pochodzi już z szesnastego wieku. Jest wspomniana 
jako Khyberk w raporcie urzędników kutnohorskich z września 1609 r. 

uskarżających się, że na całkowicie pozbawionych drzew powierzchniach 
lasu „dużo bydła się hoduje”. Górę można objechać pokonując znikome 
różnice wysokościw kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara 
po drodze leśnej z lat osiemdziesiątych XX w. Przypomina ostatni wyręb 
niemalże wszelkiego porostu w ciągu którego wywieziono stąd tysiące 
metrów sześciennych drewna. Dzisiaj już nie ma pięknych widoków roz-
taczających się na wszystkie strony jak przed piętnastoma laty, bowiem 
udało nam się większość zniszczonego lasu fachowym sposobem za-
leśnić. Ale na drugiej zachodniej stronie Krowiej Góry otworzy się przed 
wami widok na samotną osadę łąkową Niklův Vrch ze Śnieżką w tle. Tylko 
ze względu na ten widok opłaca się wybiegnąć na biegówkach ewentu-
alnie wycisnąć własne ślady biegnąc stylem klasycznym na trasie okręż-
nej o długości trzech kilometrów. Łatwa trasa okrężna na łonie przyrody 
na biegówkach stylem klasycznym lub w przypadku zbyt obfitego śniegu 
na nartach skialpinistycznych nie zabierze więcej czasu niż dwie godziny. 

Wyróżnienie dla architektów i areału narciarskiego SKIMU
Zwolennicy nart zjazdowych znajdą w Małej Upie osiem wyciągów narci-
arskich w dwóch arełach połączonych skibusami. Trasy zjazdowe mają 
sztuczne zaśnieżanie i własny rezerwuar wody. Trzy wyciągi narciarskie 
na Rennerowych budach są określane mianem Przy kościele (U kostela). 
Nowoczesny wyciąg z kilometrowej długości trasą zjazdową Pomezky ma 
swój początek nieopodal parkingu na wysokości 1050 m n.p.m. Na tej 
wysokości większość areałów narciarskich w Karkonoszach ma swój 
koniec. Przy trasie zjazdowej zaprojektowali architekci Aleš Lapka i Petr 
Kolář nowoczesny dom z restauracją SKIMU House. W zeszłym roku 
bufet i zaplecze dla pojazdów śnieżnych zdało egzamin. Ponadto zyskał 
wyróżnienie w prestiżowym współzawodnictwie architektonicznym Grand 
Prix Komory Architektów RCz. Architekci a z nimi i zleceniodawca projek-
tu SKIMU zdobyli nagrodę w kategorii nowego obiektu. Jest to w ciągu 
dwudziestoletniej historii dopiero drugi nagrodzony obiekt w wojewó-
dztwie pod Śnieżką w tym uznawanym przez fachowców konkursie. Zak-
waterowani goście w Małej Upie mają udogodnienia dzięki SKIMUPACK, 
czyli aż siedmiodzienny skipas kupiony z wyraźną zniżką bezpośrednio 
u gospodarza hotelu, pensjonatu lub mieszkania. Dalsze zniżki otrzymają 
rodziny z dziećmi i wyprawy szkolne. Posiadacze kilkudniowego skibusu 
ze SkiResortu Černá hora – Pec mogą sobie wypróbować zjazdy w Małej 
Upie. Ich karta chipowa jest czynna i tutaj. Również w Małej Upie przed 
tegoroczną zimą dobrze się przygotowali na oszustów sprzedawających 
lub wypożyczających skipasy. 

ZEGAR ZNOWU ODBIJA GODZINY
Kamienna wieża na planie kwadratu wbudowana do nawy kościoła w 
Małej Upie jest obłożona wertykalnie pokładanymi deskami podobnie 
jak miejscowe chałupy. Elementy budownictwa ludowego widoczne są 

na kościółku górskim wybudowanym w 1791 r. i naprawionym po pożar-
ze we wrześniu 1806 r. i pojawiają się również w innych szczegółach. 
Na uwagę zasługuje praca wykorzystywana we wnętrzu kościoła a mia-
nowicie na grubo wyciosana balustráda na chórze zaraz obok organów. 
Szczyt zakończony spiczastą głową przypomina zakończenie kościoła 
z uwagi na szeroką banię. Lecz ta pochodzi z okresu przebudowy prawdo-
podobnie z 1898 r. A ponadto nie chce się nam wierzyć, by cieślowie się 
inspirovali akurat starą balustradą. Z fasady kościoła występuje wieża jako 
ryzalit z trzema oknami. Do roku 1882, kiedy to najmniejsze okno pośrod-
ku na wysokości konstrukcji dachu nawy zakrył cyfernik zegara o średnicy 
półtora metra. W tym czasie w Dolnej Małej Upie jeszcze nie było wielu tu-
rystów a tylko od czasu do czasu goście uzdrowiskowi zajechali powozem 
do gospody w Młynie Mohorny słynącej z tego, że zatrzymał się w niej ce-
sarz Josef II we wrześniu 1779 r. Wówczas obiecał góralom podobnie jak 
i w Wielkiej Upie pomoc w założeniu kościoła a zarazem szkoły. Pieniądze 
z państwowego funduszu wyznaniowego naprawdę do Małej Upy doszły 
ale aż po przedwczesnej śmierci cesarza. Pomimo tego kościół jest kojar-
zony z Josefem II o czym przypomina orzeł austriacki na łuku triumfalnym 
przed prezbiterium. 

Od połowy XIX w. w Europie już masowo produkowano przemysłowy-
mi metodami zegarki kieszonkowe, ale w Małej Upie w 1882 r. należały 
jeszcze do rzadkości. Nie każdy gospodarz mógł sobie pozwolić kupić 
zegarek. Więc kiedy już je miał nosił je zawieszone na łańcuszku na do-
stojnym miejscu w kieszonce na kamizelce jako część uroczystego ubra-
nia, które zakładał idąc w niedzielę do kościoła. Umieszczenie zatem 
na wieży kościoła zegara było w Małej Upie wielkim wydarzeniem. Według 
zachowanej tabliczki na mechaniźmie zegara wyprodukowanego w firmie 
Leopolda Plesnivego w Pradze Bubeneč darowała zegar gminie górskiej 
wdowa po cesarzu Ferdynandzie I zwanym Dobrotliwym. Cesarzowa Ma-
ria Anna Savojska była we wrześniu 1836 r. ostatnią koronowaną czeską 
królową. W Czechach przeżyła prawie całe swoje życie.Pomimo tego, że 
jej upośledzony mąż w 1848 r. abdykował używała tytuł cesarzowej w 
pełni poświęcając się działalności dobroczynnej. Możemy się tylko domy-
ślać jaką formą ją miejscowość górska w Karkonoszach poprosiła o dar, 
ale najprawdopodobniej przez zarządzany przez monarchię fundusz wy-
znaniowy. Austriacka cesarzowa i królowa czeska zmarła w maju 1884 r. 
na Zamku Praskim dwa lata po umieszczeniu zegara w Małej Upie. Alena 
Lofova wyszła za mąż do chałupy w pobliżu kościoła za członka rodziny 
już długo w Małej Upie zamieszkującej dokładnie przed sześćdziesię-
cioma laty. Pamięta, że wówczas zegar czasu nie mierzył. Nie były zep-
sute, ale w najbliższym otoczeniu nie znalazł się nikt, kto by codziennie 
wchodził na wieżę i korbą wyciągał na górę ciężarki uruchamiające przez 
mechanizm zegara wskazówki i uderzenia w cymbały co pół godziny. 
Dopiero po latach gospodarz Hradil z dzisiejszej gospody Przy Kościele 
(U kostela) odnowił wskazówki, wyczyścił mechanizm i uruchomił zergar. 

Po jego odejściu czas na kościelnym zegarze się ponownie zatrzymał. Pr-
zed czterema laty ludzie wokół Karela Engliša z pensjonatu Blesk (też VV 
28/2007) działający w ramach Stowarzyszenia dla rozwoju kulturalnego 
i sportowego Małej Upy zdecydowali się tę sprawę uporządkować. Pró-
bowali prosić o pomoc państwo jak za czasów cesarzowej Anny Marii, ale 
bez rezultatu. Następnie przedzierali się przez dżunglę administracji, by 
móc zorganizować zbiórkę publiczną na odnowę zegara na wieży kościoła 
św. Piotra i Pawła. Już po pierwszym przeglądzie było jasne, że nie chod-
zi o naprawę, ale o wymianę mechanizmu, odbijania i cyferniku. Zbiórka 
jest w toku i do dnia dzisiejszego dary złożyło ponad trzydziestu przyjaciół 
Małej Upy. Celem zbiórki jest zgromadzenie potrzebnych sto pięćdziesiąt 
tysięcy koron. Pomogła gmina Mała Upa, Towarzystwo Zamkowe Aichel-
burg, ziomkowie z Niemiec skupieni wokół ich przedstawiciela Hansa Wi-
mmera oraz jako prywatna osoba dyrektor KRNAP. Wybrany fachowiec 
Ivan Šmerda z rodzinnej firmy zegarmistrzowskiej z praktyką przeszło 
dwustu naprawionych i zrekonstruowanych zegarów wieżowych skon-
struował urządzenie elektroniczne własnej produkcji. W mgle i chłodzie 
23 listopada 2012 r. z pomocnikami zdjął stary cyfernik i nie przerywając 
pracy dopóki nie była gotowa umieścił i uruchomił nowy zegar. Po wielu 
latach w Małej Upie znowu niosą się po okolicy z wieży kościoła dźwięki 
zegara odbijającego godziny. Pierwotny prosty mechanizm chroniła szkla-
na skrzynka przed kurzem i łajnem gołębi i nietoperzy. I tak zabytek mate-
rialnej kultury zostanie w pracownie Ivana Šmerdy zrestaurowany. O tym 
się wkrótce będziecie mogli przekonać sami. Jeżeli organizowana zbiórka 
na odnowę zegara z zaskakująco małą ilością zębatych kółek przekroczy 
cenę nowego mechanizmu organizatorzy zbiórki resztę pieniędzy prze-
znaczą na zrestaurowanie historycznego mechanizmu i wystawienie go w 
Centrum Informacji na Przełęczy Okraj. 

Więcej o poszczególnych celach i działaniach można się dowiedzieć w 
Centrum Informacji na Przełęczy Okraj (Pomezní Boudy) ze stałą ekspo-
zycją poświąconą historii Małej Upy. Znajduje się tutaj również kantor, pu-
bliczny fax i internet, bezpłatne WiFi podłączenie, kopiowanie z barwnym 
włącznie, informacje o noclegach, rezerwacja noclegów w Małej Upie, 
sprzedaż map, książek, pamiątek i prezentów. Można tu zamówić taksów-
kę, otrzymać kontakt na skibus dla większych grup, do wglądu są rozkłady 
jazdy i dla polskiej strony Karkonoszy wschodnich. Gmina zorganizowała 
tu również punkt wydawania przesyłek pocztowych Poczty Czeskiej ofe-
rujący standardowe usługi pocztowe takie jak przyjmowanie i wydawanie 
poczty krajowej i zagranicznej, przyjmowanie przekazów pocztowych i po-
twierdzeń płatniczych SIPO, sprzedaż gazet i czasopism. 

Centrum Informacji Malá Úpa, Pomezní Boudy, Kod Poczt. 542 27, 
tel.: 00420 499 891 112, e-mail: info@malaupa.cz, czynne codziennie 
od 8:30 do 17:00. Znajomość języka niemieckiego.

www.info.malaupa.cz
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JANSKÉ LáZNě

Dawniej na głównym placu w Janskich Łaźniach jeżdżono na nartach; w tym 
roku tłum narciarzy wypełni przestrzeń przed domem uzdrowiskowym tylko 
w sobotę 26 stycznia 2013 r. 

Już rok przed otwarciem 16 maja 1905 r. wysyłali goście malowane widok’wki z 
nową kolumnadą na sztucznie wytworzonym placu centralnym Janskich Łaźni.

NOC PASóW fOCZYCH
Północni łowcy przywiązywali sobie pod narty paski z wyprawionych 
skór foczych, aby im narty trzymały kurs a przy jeździe pod górę nie 
ślizgały się do tyłu pod włos. Paski ze skóry foczej miały również nar-
ty specjalnych jednostek podczas II wojny światowej. Krzystali również 
z tego rozwiązania w Karkonoszch jeszcze w latach siedemdziesiątych 
narciarze poruszający się w otwartym terenie górskim. Powstanie no-
wej dyscypliny sportowej skialpinizmu umożliwiła produkcja przemy-
słowa pasów do jazdy pod górę z tworzyw sztucznych i wymyślenie 
specjalnego typu wiązań narciarskich z ruchomą piętą unieruchamianą 
przy zjeździe. Od razu zaczęto organizować zawody. Początkowo za-
wody przominały zimowe taternictwo, ale obecnie wyeliminowano już 
biwakowanie podobnie jak strome wsinaczki wymagające stosowania 
raków i korzystania z asekuracji ze strony kolegów. Zamiast tego zna-
cznemu przyspieszeniu uległo tempo wyścigów a najlepsi zawodnicy 
i pod strome wzniesienia biegną jak n klaycznych nartach do biegania. 
Jeden z karkonoskich zawodników i poularyzatorów skialpinizmu Jirka 
Pleskač brał kilkakrotnie udział w Austrii w zawodach odbywających się 
w nocy. Pod wrażeniem tych doświadczeń postanowił zorganizować 
nocne zawody skialpinistyczne w Czechach. Pierwsze zawody zorga-
nizowane przed dziesięcioma laty odbyły się w Pecu, ale później or-
ganizatorzy znaleźli lepsze warunki w Janskich Łaźniach. Podobnie jak 
podczas legendarnych pierwszych mistrzostwach świata w dyscyplinch 
skandynawskich zorganizwanych w lutym 1925 r. start wyścigu Noc 
pasów foczych ma swój pczątek na placu centralnym miasta górskiego 
Janskie Łaźnie. Oryginalną nzwę wyścigu włączonego do njażnieszych 
rozgrywek Czeskiego Pucharu skialpinizmu wymyśliły kobiety. Cała 
impreza możliwa jest dzięki dobrej woli dziesiątek ludzi bowiem poza 
piątką głównych organizatorów Jirki Pleskača, Michala Skalki, Michala 
Němca, Petra Bendáka i Oldřicha Horáka będzie pomagać w sobotę 26 
stycznia 2013 r. bez mała osiemdziesięciu ochotników. Wyścigi przez 
Czerną horę łączą dwa sąsiednie miasta górskie Janskie Łaźnie i Pec 
pod Śnieżką i dlatego głównymi partnerami są SkiResort Czerna hora 
- Pec i oba ratusze. Sędziowie mierzący czas mają swoje stanowisko 
wprost w biurze starosty Janskich Łaźni. Z narożnego pokoju na pier-
wszym piętrze ratusza mają dobry widok na cały plac ze startem i metą 
wyścigu. W sąsiednim kinie przez cały czas trwania wyścigu wyświetla-
ne są filmy o zbliżonej tematyce. Na jego scenie zostaną później ogłos-
zone wyniki i odznaczeni zwycięzcy. Ważnymi partnerami są również 
Państwowe Uzdrowisko, lokalne Pogotowie Górskie, ale przede wszyst-

kim Akademia Handlowa. W jej sali gimnastycznej i stołówce 
uczestnicy wyścigów będą mieli swoją bazę a na zakończenie 
znakomitą kolację. Po raz pierwszy coś do przekąszenia do-
staną zaraz po dotarociu do mety - gorącą herbatę i placek 
domowy. Ten przyniosą kobiety z kręgu organizatorów. Naj-
lepszy piecze rzecz jasna matka kierownika wyścigów Hana 
Pleskačová. Skialpiniści mogą poruszać się w nocy tylko 
po dobrze wyznaczonej i bezpiecznej trasie. Zawodnicy wy-
startują wszyscy razem o godzinie 17:00 z placu z nartami w 
rękach i główną ulicą dobiegną do dolnej stacji kolejki linowej. 
Stąd pod kolejką już na nartach wbiegną na Czerną horę koło 
schroniska Czerna bouda zjadą po „Václavaku” do schroniska 
Kolínská bouda i przez Lučiny i Vysoki Svah dotrą do dolnej 
stacji Zahradek. Trudniejsza trasa A wiedzie następnie pod 
górę po czarnej trasie zjazdowej na Hnědý Vrch ze zjazdem 
po trasie czerwonej a następnie na trudny odcinek przez sz-
czyt trasy zjazdowej Javor. Po zjeździe do centrum Peca już 

razem z trasą B biegnie ostro pod górę na Stráň a stamtąd przez schro-
niska Kladenska i Vebrovy boudy na Lučiny. Dalej przez „Václavak” wró-
cą na szczyt Czernej hory i po trasie zjazdowej Anioł zjadą do Janskich 
Łaźni przy obiekcie Pogotowia Górskiego. A stąd już w ciągu paru minut 
dotrą do mety na placu. Zgodnie z regułami wyścigu zawodnicy muszą 
mieć przy sobie niezbędne wyposażenie: hełm z lampą, w plecaku raki, 
łopatkę, sondę lawinową i apteczkę. Istotnym wyjątkiem z reguł jest te-
lefon komśrkowy włączony przez cały czas wyścigu. Spośród przeszło 
stu pięćdziesięciu uczestników większość jedzie po łatwiejszej trasie 
B gdzie mogą brać udział skialpiniści nieorganizowani. Z nimi jeszcze 
kdeci i juniorzy. Trasa A jest przeznaczona dla mężczyzn, kobiet i wete-
ranów. O ile słabsi zawodnicy nie zmieszczą się w ustalonych limitach 
czasowych zostaną przez organizatorów zatrzymani. Na wszystkich 
skrzyżowaniach muszą ochotnicy wytrzymać w ciemnościach i zimnie 
cztery godziny dopóki nie zamknie wyścigu skuter śnieżny. Organizowa-
nie wyścigów po zapadnięciu zmroku nawiązuje do tradycji amatorów 
skialpinizmu - wyruszać na trening dopiero po pracy wieczorem. Dopie-
ro wówczas puste trasy stają się doskonałym miejscem do biegania pod 
górę i do zjazdów. Poza przedstawionym wyścigiem muszą we własnym 
interesie przestrzegać obowiązujących na Czernej horze przepisów. 
Przede wszystkim iść pod górę przy skraju drogi lub trasy zjazdowej 
i nie zjeżdżać po świeżo przygotowanych trasach. Dlatego ze szczytu 
zjeżdżają po bezpieczej drodze zaopatrzeniowej koło schroniska Zi-
nneckerovy boudy a dalej po trsie zjazdowej Anděl najpóźniej do końca 
jazd wieczorowych o godzinie 21:00. 

W porównaniu z wyścigami nocnymi w Austrii zapaleńcy skupieni 
wokół Jirki Pleskača dopięli tego, że jakość ich tras, ich oznakowania 
i zaplecza dla zawodników jest w istotnie porównywalna. Tylko kibiców 
wzdłuż trasy nie liczą na tysiące. W Alpach podczas zawodów wygry-
wa orkiestra, miejscowi i goście dopingują zawodników, dzwonią duże 
krowie dzwonki i w ogóle jest wesoło. W ostatnią styczniową sobotę 
można wyjechać wieczorem kolejką linową na Czerną horę i w punkcie 
kontrolnym obok kiosku „U staré lanovky“ dopingować naszych za-
wodników. A zanim wrócą z Peca zdążycie się pobawić w popularnej 
gospódce górskiej. Dogodnym punktem obserwacyjnym przy ładnej 
pogodzie w Pecu jest na przykład Vysoký Svah, z którego dobrze są 
widoczne miózy czerwonymi światełkami wytyczającymi trasę białe 
światełka lamp zawodników. Porównać z nimi swoje siły można i w in-
nym terminie, bowiem na internetowej stronie www.noctulenichpasu.
cz jest mapka wyścigu i osiągnięte czasy. W zeszłym roku na dłuższej 
trasie wygrał w kategorii głównej Michal Štantejský z klubu SAC Špin-
dlerův Mlýn. Ze startu na placu na szczyt Czernej hory wybiegł za nie 
całych 37 minut a do mety dotarł za mniej niż dwie i pół godziny. Jeżeli 

uda się wam pokonać trasę w ciągu czasu dwukrotnie dłużs-
zego - stale to będzie bardzo dobry czas. Trasa A a zwłaszc-
za łatwiejsza trasa B wyścigu Noc foczych pasów jest naszą 
propozycją dla skialpinistów wyruszających z Janskich Łaźni. 
Przy dziennym świetle można się łatwo w terenie zorientować 
a tylko na trasach zjazdowych z uwagi na bezpieczeństwo 
prosimy zachować ostrożność i trzymać się przy samych ich 
skrajach. W wyścigu Noc foczych pasów regularnie biorą ud-
ział również miejcowi skialpiniści. Wśród kobiet jest najlepsza 
Dita Formánková ze znanej rodziny sportowców. Już dwukrot-
nie wygrała Puchar Czech i regularnie startuje w Pucharze 
Europejskim i w Pucharze Świata Skialpinistów. Z chłopaków 
z Janskich Łaźni najlepszy był Michal Němec, były mistrz 
Czech a jednocześnie jeden z organizatorów. A organizatorzy 
zasługują na równy podziw jak i najlepsi zawodnicy. 

JANSKIE ŁAźNIE I ICH HIStORIA
Kompletnych informacji z historii miejscowości górskich najczęściej po-
szukują studenci przygotowujący zadanie domowe. I nie tylko oni czują 
się zawiedzeni, że nie znajdują wśród dostępnych materiałów żadnych 
kronik w języku czeskim, ani fragmentarycznych zapisów, wzmianek 
o wydarzeniach, faktach z życia karkonoskich miast i gmin ani drukowa-
nych ani elektronicznych. Wyczerpujące opracowania poświęcone jed-
nemu obszarowi nazywamy monografiami. Zawiera rozdziały traktujące 
wszystkich sferach życia. Fragmentaryczne prace znamy z Benecka, 
Dolnego Dvora, Vysokiego nad Izerą a jedynym bardziej kompleksowym 
opracowniem jest mnografia poświęcona Jilemnicy z 2000 r. Jana 
Luštinca. Zgoła odmiennie wygląda sytuacja w mteriałach niemiecko ję-
zycznych. Ziomkowskie stowarzyszenie byłego powiatu Vrabi z siedzibą 
w bawarskim Marktoberdorfie pod kierownictwem prezesa Christiana 
Eichmanna wydało stopniowo w ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat 
monografie piętntu miejscowości karkonoskich. Poszczególne opraco-
wania przygotowali rodacy nierzadko z tytułami akademickimi. Znako-
mitą książkę o Szpindlerowym Młynie i Bedrzychowie napisali w 1994 
r. Josef Richter, Roland Fischer i Paul Hollmann. W Dolnym Dworze 
mogła Maria Striegnitzová w 2002 r. nawiązać do znakomitej książki 
Wenzela Rennera wydanej przez gminę w 1937 r. Doskonale opracował 
w 2004 roku dwutomową historię miasta Hostinné zespół skupiony wo-
kół profesora Otty Weissa lub już w 1991 r. opracował Rokytnicę nad 
Izerą Hans Pichler. Szczegółowo opisana jest również historia każdego 
domu w książce Pepi Erbena i Hansa Adolfa o Strážnym z 2000 r. Her-
líkovice i Volský důl opracował Hans Pichler z Helgą Heller-Dommermu-
thovą a o Vrchlabí Górnym z Ernstem Predigerem w 2002 r. Profesor 
Pichler zasłużył się w sprawie wydania kolejnych publikacji chociaż 
sam nie był autorem. Książkę o gminie Krausovy boudy będącej dzisi-
aj częścią Szpindlerowego Młyna przygotował w 2000 r. Max Jochim 
Kraus. Rodacy przygotowali również opracowanie o Rudniku, Javor-
niku, Čermnej, Černym Dole i wszystkie trzy części Lánova. Zapisana 
historia a zwłaszcza uwiecznione autentyczne fakty z zeszłego stulecia 
gdyby nie zostały uwiecznione przez ochotniczo pracujących autorów 
książek w przeważającej części zginęłyby bezpowrotnie. Z punktu wi-
dzenia towarzystwa ziomkowskiego powiatu Vrchlabi jest trutnovska 
część Karkonoszy ubogą krewną. Historię Żaclerza i okolic pięknie opi-
sali już w 1993 r. Karl Prätorius i Hellmut Weber. Erwin Tippelt wydał w 
1990 r. broszurowaną i pod wieloma względami niekompletną kronikę 
Wielkiej Upy i Peca. Bardzo dobra jest książka o Małej Upie napisana 
przez zawodową krawcową a szanownej przyjciółki Wesołej Wypra-
wy Bärbel Köstlerovej – książkę zdążyła wydać z rodakami tuż przed 
nagłą śmiercią. Jak na razie nic ne wyszło ani po czesku ani o niemiec-
ku o Marszowie Górnym i jego sześciu – w przeszłości samodzielnych 

osadach ani o Svobodzie nad Upą i Mladych Bukach z osadmi Kalna 
Voda, Bystrzyca a Sklenarzovice. Kompletnej monografii nie doczekał 
się ani Trutnov. Rękopis historyka Miloslava Bartoša o dziejach Vrchlabí 
stle czeka na wydawcę. Materiały o dużej wartości dotyczące historii 
Janskich Łaźni a wcześniej samej miejscowości Černá Hora zostawił 
po sobie w rękopisie Johann Bönsch. Jedną kopię przed śmiercią da-
rował Archiwum powiatowemu v Trutnowie a drugą przyjacielowi i lokal-
nemu patriocie Aloisowi Teppeltowi. Nie tylko przy pisaniu do Wesołej 
Wyprawy sięgaliśmy do jego pracy – ale jak do tej pory akurat obecnie 
najwięcej z jego prac czerpiemy. Napisać coś kompleksowego o miej-
scowości nie należy do łatwych zadań. 

I doświadczony autor potrzebuje jakiegoś impulsu do podjęcia sys-
tematycznego zbierania faktów. Najlepszym impulsem jest zamówienie 
z dokładnymi wskazówkami i warunkami i orientacyjnym terminem do-
kończenia. A także gwarancję, że praca zostanie opublikowana. Part-
nerem najlepiej może być gmina lub miasto. Po Jilemnicy tak uczyniły 
Janskie Łaźnie. O wykonanie zamówienia poprosiła zespół historyków 
skupionych wokół dyrektora Archiwum Powiatowego Romana Reila. Je-
szcze przed Bożym Narodzeniem książkę zaprezentowali w kolonadzie 
w Janskich Łaźniach. Rzucający się w oczy obiekt w stylu secesyjnym 
z maja 1905 r. znajduje się również na okładce publikacji. Praca jest 
podzielona na rozdziały odpowiadające poszczególnym etapom w ży-
ciu uzdrowiska. Na przykład rozdział czwarty opisuje dzieje Janskich 
Łaźni w okresie Schwarzenbergów w latach 1675 - 1787. Przodkowie 
jednego ze współczesnych kandydatów na czeskiego prezydenta Karla 
Schwarzenberga przyczynili się do rozwoju miejscowości Teplice Sva-
tojánské. Tak nazywano osadę pod Czerną Horą w czasie ich przyjścia 
do Karkonoszy. Temat uzdowiska przeplata się przez wszystkich je-
denaście rozdziałów być może z wyjątkiem rozdziału siódmego traktu-
jącego o osadzie Czerna Hora. W tym rozdziale jest głównie opisywana 
historia znanych bud górskich z uwzględnieniem ich architektonicznego 
rozwoju. Tekst uzupełniają fotografie, widokówki, dokumenty, prospek-
ty, mapy i plany budowlane najstarszymi począwszy a na najmłodszych 
fotografiach Miloša Šálka kończąc. Możemy sobie tylko życzyć, by 
za przykładem Janskich Łaźni zainteresowały się swoją historią i inne 
karkonoskie gminy i miasta, bowiem wszystkie mają ogromne zaległoś-
ci. W sąsiedniej gminie Černý Důl już o tym pomyślano i do maja 2014 r. 
ich monografia będzie gotowa. 

Książka „Janské Lázně - spacerem po historii miasta pod Czarną 
Górą“ Václava Horáka, Romana Reila, Ondřeja Vašaty i Pavla Zahrad-
níka jest sprzedawana przez księgarnie regionalne i ośrodki informacji 
z Veselým výletem włącznie.           www.janske-lazne.cz
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POLECAMY
DOBRE USŁUGIŽACLÉř Daniel Mach

Pierwszym narciarzem z Żaclerza, który zdobył sławę
był Gottfried Feest (1906 – 1945).

O NARCIARZACH Z MIAStA ŽACLÉř I O ICH DESKáCH
Naocznych świadków początków narciarstwa w Karkonoszach wśród nas już 
nie ma. Jest rzeczą niemożliwą doliczyć się wszystkich producentów nart, 
bowiem poza „firmowymi” nartami były masowo produkowane w połowie XX 
wieku narty przez domowych majsterklepków. Już dawno należą do przeszłoś-
ci czasy, kiedy narciarski sprzęt i wyposażenie posiadał każdy mieszkaniec 
Karkonoszy. Były łatwo dostępne dla każdego. Dobrzy narciarze znakomicie 
wytrenowani przez ciężką pracę w lesie, w gospodarstwie lub w kopalni za-
mieszkiwali wschodnie kresy Karkonoszy – Rýchory i okolice Žacléřa. W rodzi-
nie Johanna Feesta wyrabiano narty już na końcu XIX w. Podobnie i w rodzinie 
Braunów. Równie głęboko należy szukać śladów pierwszych zawodów obejmu-
jących trzy dyscypliny: biegi, skoki i akrobatykę. Wszyscy synowie wspomni-
anego Johanna Feesta byli dobrymi sportowcami. Najlepszy z nich Gottfried 
Feest brał udział w zawodach w lutym 1925 r. we wszystkich dyscyplinach z wy-
jątkiem biegu na 50 km. Były to Środkowoeuropejskie międzynarodowe zawo-
dy narciarskie w Janskich Łaźniach, które później zostały uznane za pierwsze 
mistrzostwa świata (VV 37/2012). Ogromna popularność sportu i masowy ud-
ział wymagały dobrej organizacji. W Żaclerzu już w 1882 roku założony został 
niemiecki klub sportowy Der deutsche Turnverein nazwany Duch gór. Ćwiczy-
ły w nim dzieci, uczniowie, mężczyźni i kobiety. W 1920 roku powstał oddział 
sportów zimowych Wintersportverein-Aupenthal. Jego członkowie wybudowali 
w tym samym roku za fabryką porcelany na wzgórzu Pohlberg, czyli na „Polaku” 
skocznię narciarską z punktem krytycznym 50 m. Kronikarski zapis zdradza, że 
o rok później odbyły się na niej zawody 27 skoczków, które śledziło trzy tysią-
ce widzów. Cztery lata później w zawodach w biegu i skokach brało już udział 
dwustu zawodników a widzów przyszło ponad pięć tysięcy. 

Po drugiej wojnie światowej największym zainteresowaniem cieszyły się dys-
cypliony skandynawskie. W areale Prkenný Důl powstała skocznia z punktem 
krytycznym K-48 m, służąca narciarzom dwadzieścia lat. W tutejszych zawo-

dach brało udział również paru czeskich reprezentantów. Miejscowym rekor-
dzistą był Drahoš Jebavý z doskokiem 54 m. Dotrzymywali im kroku lokalni za-
wodnicy z klubu Baník Žacléř trenujący pod okiem tenerów Helmuta Fibingera, 
Rudy „Kopejtka” Brauna a przede wszystkim Hansa Feesta, który jako jedyny 
z narciarskiej rodziny Feestów przeżył wojnę. W latach 60-tych klub narciar-
ski przeżywał swoje złote lata pod kierownictwem Tondy Poláka. Petr Heisler 
zdobył na mistrzostwach Czechosłowacji w skokach na nartach brązowy me-
dal. Wszechstronny Karel Zahradník był kilkakrotnie mistrzem Czechosłowacji 
a Jan Kubal zajął szóste i dziewiąte miejsce. Wyraźna zmiana nastała w roku 
1970 kosztem skoczni narciarskiej. W areale Prkenný Důl uruchomiono pierws-
zy wyciąg narciarski jako zarodek dzisiejszego areału narciarskiego. Nastała 
era dyscyplin zjazdowych. Już po upływie zaledwie czterech lat na starcie za-
wodów szkolnych w slalomie gigant stanęło 290 dzieci. Pod opieką trenerów 
Tondy Kamenickiego, Heinza Brauna i Richarda Macháčka żaclerska młodzież 
odnosiła znaczące sukcesy. Wśród chłopców prym wiódł Petr Petira a wśród 
dziewcząt Bożena Hloušková, która na ogólnokrajowej olimpiadzie młodzieży 
szkolnej w Wysokich Tatrach zdobyła brązowy medal. Ale najlepsza w dyscypli-
nach alpejskich była Karolina Šedová. Trenująca pod opieką ojca zdobyła kilka-
krotnie tytuł mistrza Czechosłowacji i mistrza Czeskiej Republiki w kategoriach 
dziewczących i kobiecych slalomu, slalomu gigant i w slalomie super G. W roku 
1991 przywiozła z mistrzostw świata juniorów w Trofen Topolino we Włoszech 
srebrny medal. Na mistrzostwach świata seniorów we Włoszech w Sestriere 
zajęła 12 miejsce w kombinacji a w zimie 1999 roku przywiozła ze światowej 
Universiady w Wysokich Tatrach brązowy medal za super G. Brała udział w 
zawodach w wówczas nowej dyscyplinie skicrossu - brała udział w Pucharze 
świata a w sezonie 2002–2003 wygrała Puchar Europy. Klára Hofmanová zac-
zęła jeździć na skateboardzie w 1998 r. a już po trzech latach zdobyła na mistr-
zostwach świata juniorów cztery srebrne medale. W zimie w 2002 roku będąc 
w znakomitej formie zwyciężyła na mistrzostwach świata w slalomie gigant a w 
super gigant była druga. W następnym roku znowu zdobyła dwa medale.

Zwolennicy sportów zimowych w Żaclerzu zaakceptowali powstanie nowej 
dyscypliny sportowej snowboardingu. W Karkonoszach pionierem tego sportu 
był Míša, wcześniej zwycięzca olimpiady młodzieży szkolnej w slalomie i mis-
trz republiki w jeździe na skateboardzie. Na „skateboardzie“ w latach 70-tych 
Míša nie miał konkurencji. Dlatego też dał się skusić nowemu trendowi – w roku 
1984 sam sobie zmajsterkował snowboard a później jako pierwszy u nas uru-
chomił ich seriową produkcję pod nazwą Pterodaktylus. Dzięki jego wyrobom 
sportowcy ze Żaclerza wkrótce należeli do najlepszych snowboardystów w kra-
ju. Do reprezentacji dostał się Paweł Kadavý. Popyt na snowboardy zainicjował 
faktyczną produkcję fabryczną, którą zajął się Milan Luštinec w 1993 roku. Trzy 
lata później zaczął oprócz snowboardów produkować narty a w roku 2000 na-
wiązał współpracę z austriackim partnerem handlowym i założył spółkę GALUS 
Industries. Firma wprowadziła swe produkty na rynek czeski pod nazwą Lusti. 
Produkty nowej firmy szybko zaczęły konkurować jakością i przystępną ceną 
produktom renomowanych firm światowych. Firma Lusti zaczęła produkować 
również wyżcigowe narty slalomowe dla młodzieży i juniorów. Na efekty nie tr-
zeba było długo czekać. Na znakomitej jakości deskach z Żaclerza zawodnicy 
czescy zdobywają regularnie punkty FIS. W sezonie 2008-2009 Petr Šindelář 
zajął drugie miejsce na otwartych mistrzostwach Niemiec a Lukaš Doležal był 
vicemistrzem Czech. Na nartach Lusti jeździł na Pucharze świata w skicro-
ssie Zdeněk Šafář a Nikola Sudová w muldách. Obaj byli na ostatniej zimowej 
Olimpiadzie w Vancouver. Dlatego wśród znawców Żaclerz jest znany nie tylko 
z dobrych terenów narciarskich, lecz również z produkcji doskonałego sprzętu. 
Gdzie indziej coś takiego można znaleźć?

Już dawno należą do przeszłości czasy, kiedy na drewnianych nartach 
z warsztatu miejscowego stolarza jeździli niemal wszyscy. Można do tych cza-
sów wrócić na chwilę na nostalgicznej wystawie przygotowanej przez Muzeum 
Miejskie w Żaclerzu. Ujrzeć można na wystawie stare fotografie, piękne ekspo-
naty, ale przede wszystkim kolekcję nart od najstarszych aż po te dzisiejsze 
produkowane w Karkonoszach pod nazwą Lusti. Wystawa „Narty, boby, sanie 
– hura na nie!” jest otwarta od grudnia 2012 do końca lutego 2013. 

Muzeum Miejskie Žacléř i Turystyczne Centrum Informacji, Rýchorské 
nám. 10, 542 01 Žacléř, tel. 00420 499 739 225, e-mail: muzeum@zacler.
cz. Muzeum czynne jest codziennie oprócz poniedziałków od 9:00 do 16:00 
godz.            www.zacler.cz

„Na Salaši“ – pensjonat bajkowy
Ducha Gór Liczyrzepę wymyślili sobie przed 450 laty wystraszeni górale. 
Podstępnego Trautenberka wymyśliła pisarka Marie Kubátová a z twórc-
zości Boženy Šimkovej pochodzą postaci bajkowe Anča, Kuba i Gajowy. 
Wszyscy wspomniani spotkali się w serialu na dobranoc pod tytułem „Kar-
konoskie bajki”, który telewizja czeska wybrała jako najbardziej ulubioną 
bajkę przed spaniem. Autorka Božena Šimková stała się patronką Pensjo-
natu bajkowego Na Salaši, biorącego udział w akcji „Całe Czechy czytają 
dzieciom“. W sali gier co wieczór dzieci zasiadają na poduszkach na ziemi 
pod namalowanym Duchem Gór a właściciele schroniska im czytają bajki 
na przykład z książki pani Šimkowej: „Anča i Kuba mają Kubiczka“. Mali 
słuchacze słuchają z zatajonym dechem, ciszy nie zakłóca ani skrzek sój-
ki, bo jest wypchana. Tradycyjny dom drewniany na Wielkiej Plani już długo 
nie jest budynkiem gospodarczym, ale służy głównie rodzicom z dziećmi. 
W każdą środę plastyczka Bosorka prpwadzi nie tylko dla gości pensjo-
natu warsztat plastyczny. Dzieci malują na podkoszulkach, tworzą własne 
ozdoby na wypalanych później garnuszkach, zkorali składają naszyjniki, 
bransoletki i kolczyki a z kolorowych szkiełek układają mozaikę. Dziesięć 
pokoi z trzydziestoma łóżkami nosi imiona postaci z bajek karkonoskich. 
Apartament na parterze nazywa się „Królestwem Liczyrzepy“. Trautenberk 
mieszka w byłej mansardzie, którędy gospodarze kiedyś wnosili na strych 
siano. Z pokoju „Liczyrzepa“ leżącego po przeciwnej stronie roztacza się 
piękny widok na cały Pec. Inne pokoje należą do Ponikelskiej baby lub 
kozy Lizy. Do dziecięcych gości przystosowana jest również kuchnia. W 
jadłospisie nie brakuje kaszy mannej, klusek z makiem, knedli z jagodami. 
O dorosłych również nie zapomniano, ale i oni nierzadko dają się skusić 
ofertą dla dzieci. Dla przedszkoli i szkół podstawowych „Na Salaši“ mają 
pełne wyżywienie uwzględniające wystarczające ilości napojów. Codzi-
ennie piecze się coś słodkiego najchętniej według przepisów dziadka Vier-
ki Josefa Fialy, cukiernika z Wielkiej Upy. Od czwartej po południu w Sali 
głównej można kupić napoje i coś do zjedzenia. Oferta obejmuje podorlic-
ki sok malinowy i piwo Bernard, herbatę babci z kawałkami owoców, her-
batę ze świeżegfo imbiru, gorąącą czekoladę gorzką, kawę włoską, wino 
z winiarstwa Černý w Valticach, gruszkowicę tyrolską Williams podawaną 
zkawałkami gruszkio. Nie brakuje w ofercie naleśników lub marynowanych 
warzyw. Dla małych gości są specjalne krzesełka a dla najmniejszych 
stoły do przewijania z wanienką. W pensjonacie górskim są nowe łazien-
ki i toalety poza pokojami. Pensjonat znajduje się na zboczu Wielka Plań, 
pośrodku łąki, na której latem pasą sięowce i kozy a zimą dzieci bawią się 
na śniegu. Goście łatwo zaprzyjaźnią się z łagodną suką labradora Sarą. 
W odległości zaledwie paru kroków czynna jest ośla łączka z wyciągiem. 
Pod pensjonat przyjeżdża narciarski autobus. Sanki z oparciami dla dzieci 
czekają na swych małych klientów. Na spacer można wybrać się do doliny 
Zielony Dół – latem nawet z wózkiem. Przy pensjonacie można parkować 

przez cały rok – ale w zimie należy nie zapominać o łańcuchach do śniegu. 
Věra Holiková mieszka w Pecu pod Śnieżką od urodzenia a ze Slavomirem 
mają dziesięcioletnie doświadczenia w prowadzeniu pensjonatu. Na ich ra-
dach można polegać. Po przyjściu na świat syna Honzíka (Jasia) zmienili 
profil usług i przeorientowali się na rodziny z małymi dziećmi. 
Pohádkový pension Na Salaši w Pecu pod Śnieżką, nr 157, Kod Poczt. 
54 221, gospodarze: Věra i Slavomír Holíkovi, tel.: 00420 773 699 690, 
773 699 693; znajomość języka niemieckiego i angielskiegǫ e-mail: 
penzion@na-salasi.cz, www.na-salasi.cz.

Pensjonat U Hlaváčů
Obiektem dominującym nad placem w centrum miejscowości Horní Mar-
šov jest zabytkowy dom wybudowany w 1855 roku przez hrabiego Berthol-
da Aichelburga. Dzisiaj mieści się w nim pensjonat U Hlaváčů z miejscami 
noclegowymi o wysokim standardzie w pokojach dwuosobowych z łazien-
ką z możliwością przystawki. W cenie noclegu wkalkulowane jest śniada-
nie. W sali klubowej jest mały bufet i TV. Do obiektu należy również kryty 
basen czynny przez cały rok. Do dyspozycji gości jest parking na podwór-
ku 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 beczko-
we, 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 pa-
rasolami. Poza lodami i ciastkami stoisko oferuje kawę oraz różne napoje 
niealkoholowe. Ogródek z lodami jest czynny przez cały dzień z weeken-
dami włącznie. 
Pensjonat i sklep samoobsługowy U Hlaváčů, Horní Mar-
šov, Kod Pocz. 542 26, właściciele Miluška i Milan Hlaváčovi, tel. 
00420 499 874 112, e-mail: hlavac.milan@iol.cz, znajomość języka nie-
mieckiego. www.uhlavacu.cz

Przez Marszow Górny prowadzi regularnie utrzymywana Karkonoska droga 
narciarska wiodąca przez Reissove domki na Světlą horę a w przeciwnym 
kierunku do schroniska Rýchorská bouda. Zwolennicy nart zjazdowych 
takže muszą wybrać czy wsiądą do skibusu, który jedzie do Peca czy 
przeciwnie do skibusu zmierzającego do Janskich Łaźni. Dla mniej wy-
magających narciarzy jest wprost nad Placem Bertholda trasa zjazdowa 
Třešňovka. Dłuższy wyciąg narciarski i trasa zjazdowa w ładnym otoczeniu 
znajduje się obok parkingu bezpłatnego w Alberzycach Górnych.
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HORNí MARŠOV

Huta szkła w Temnym Dole – grafika z 1858 r.

Růžena Chuchutová przechowywała rubinowo czerwone szkło
szlifowane przez jej ojca.

Szlifiernia szkła pod koniec lat trzydziestych. 

Pomysłodawcą opowiadania o hucie szkła był prabratanek Berholda
Wladimir Aichelburg, który przekazał redakcji cenną fotografię z 1874 r.

Najstarsza mieszkanka Marszowa Górnego Anna Hamplová ma 99 lat. Urod-
ziła się w 1913r. w hucie szkła w Temnym Dole w rodzinie czeskiego mistrza 
szklarza Franciszka Dáni. W tej samej chałupie drewnianej o rok później pr-
zyszła na świat Růžena po mężu Chuchutová, której ojciec Ondřej Kubát był 
jednym z brygady szlifierzy szkła. Wspomnienia dwóch staruszek wzbogaciły 
bardzo skąpe informacje o życiu w hucie szkła i o jej początkach. Bez poró-
wnania więcej się wie o hucie szkła na drugim końcu Karkonoszy w Nowym 
Świecie w Harrachowie, która w zeszłym roku obchodziła trzech setną ro-
cznicę swego założenia. Dzisiaj turyści podziwiają najstarszą hutę z ręczną 
obróbką szkła na świecie. Z tej okazji Muzeum Sztuki Użytkowej w Pradze 
(Uměleckoprůmyslové museum) przygotowało znakomitą wystawę z piękny-
mi wyrobami z Harrachova. 

O hucie szkła w Temnym Dole zupełnie zapomniano pomimo tego, że jak 
na owe czasy należała do dużych przedsiębiorstw i produkowała godny pod-
ziwu szeroki asortyment wyrobów. Wkrótce po jej uruchomieniu sformuło-
wała się tutaj pierwsza czeska społeczność wśród mieszkańców doliny Úpy 
mówiących po niemiecku. Z tego okresu znamy takie nazwiska jak Bíma, 
Dvorák, Kafka, Kopal, Peterlík, Tomek, Vorel później również Černík, Klofáč, 
Laski, Zavadil i inne z nazwiskami panieńskimi pani Chuchutovej i Hamplo-
vej włącznie. Większość potomków pierwszych Czechów wyjechała w 1946 
roku z transportami do Niemiec razem z deportowanymi sąsiadami. A huta 
szkła po 99 latach istnienia zaniknęła. 

Dolina górska ciągnąca się od Marszowa Dolnego aż do Peca pod Śnież-
ką była pod koniec XIX wieku pełna fabryk i przedsiębiorstw wykorzystu-
jących bogate zasoby drewna w okolicznych lasach oraz energię wodną rzeki 
Úpy. W dziesięciu ścieralniach drewna, w dwóch zakładach papierniczych, 
w przędzalni lnu, w tartaku i w hutach znalazło zatrudnienie tysiące górali. W 
konsekwencji katastrof żywiołowych, lecz przede wszystkim katastrof poli-
tycznych XX wieku we wszystkich zakładach zaniechano produkcji a więks-
zość obiektów zaniknęła. Rewolucję przemysłową w górnym toku Úpy zainic-
jował światły właściciel majątku marszowskiego hrabia Berthold Aichelburg 
pomimo tego, że zmarł śmiercią samobójczą mając zaledwie trzydzieści osi-
em lat. Przejmując majątek od swego ojca Alfonsa latem 1847 roku odbiorcą 
ich drewna była mała ścieralnia drewna Kneifela w Temnym Dole, huta miedzi 
i arsenu w Pecu oraz akurat powstała huta szkła w Temnym Dole. Po upływie 
piętnastu lat w chwili śmierci Bertholda majątek wydobywał rocznie 24 tysią-
ce metrów sześciennych drewna. Była to ilość prawie dwukrotnie przewyżs-
zająca roczny przyrost masy drewna w jego lasach. Belki drewna spławiano 
po Úpie i Małej Úpie głównie do huty szkła. Powódź w 1882 roku zniszczyła 
kratę wyłapującą spławiane drewno. Wyczerpane lasy i szkody wyrządzone 
przez powódź wtrąciły Aichelburgów w kłopoty finansowe w związku z czym 
na Sylwestra 1882 roku syn Bertholda Alfons sprzedał majątek swej sąsiad-

ce hrabinie Aloisii Czernin-Morzinowej z Vrchlabi. Czer-
ninowie gospodarzyli rozsądnie wobec czego stan lasów 
uległ wyraźnej poprawie. Mogli więc nadal dostarczać 
drewno do huty szkła i do ścieralni nad Úpą. 

Huta szkła w temnym Dole
Augustin Breit wybrał sobie w 1846 roku jedno z nielicz-
nych równych miejsc w Temnym Dole, na którym na obu 
brzegach rzeki Úpy wybudował wówczas największą 
w Karkonoszach hutę szkła. Ile zapłacił właścicielom 
pięknych łąk Antoniemu Jelinkowi, Franzowi Kühnelowi, 
Josefowi Salwenderowi i Wenzelowi Wagnerowi już się 
chyba nigdy nie dowiemy. Ale na pewno zapłacił im god-
ziwą cenę a Antoni Jelinek swą chałupę przerobił na go-
ściniec Glasshütte, czyli szklarską chatę. Na terenie huty 
szkła interesy mu szły bardzo dobrze. Jego potomcy 
mogli sobie kupić drugie gospodarstwo w dolinie stru-
mienia Honzův Potok (VV 32/2009). Breitowie założyli 
inną hutę szkła w wiosce Bobr koło Žacléřa. Właścici-
elem zakładów w Temnym Dole w latach 1854 – 1873 był 
Ferdinand Unger pochodzący ze starego rodu szklarzy, 

który przyszedł do Czech z Węgier już około 1700 roku. Według dokładnego 
zapisu z roku 1858 Ferdinand Unger zatrudniał w hucie szkła co najmniej 
314 osób najróżniejszych zawodów. Poza dyrektorem na przykład dwóch 
mistrzów hutniczych, 6 pracowników wyrabiających formy, 5 pracowników 
tnących szkło, 20 szklarzy, 30 tragarzy szkła, 4 pracowników miażdzących 
krzemień, 16 pracowników topiących szkło, jednego budowniczego pieców, 
dwóch pracowników kontrolujących jakość szkła, rysownika, 12 malerzy 
szkła, 100 szlifierzy i 10 pracowników obsługujących piece oraz ponad stu 
innych pomocników. Łącznie z jego hutami szkła w Potočné (Tiefenbach) w 
Górach Izerskich i w Novym Borze (Haida) zatrudniał dwa tysiące osób pro-
dukując niezwykle szeroki asortyment szklanych wyrobów. Tylko z zakładów 
w Temnym Dole eksportował rocznie do całej Europy, Ameryki Azji, Australii 
i Afryki produkty za ponad 300 000 złotych. Sklepy firmowe miały jego zakła-
dy Ferdinand Unger and Co. w Wiedniu, Berlinie i Lipsku. Na lewym brzegu 
rzeki Upy na miejscu dzisiejszego parkingu stała huta szkła Helena z dwoma 
piecami, siedmioma donicami i warsztatem modeli drewnianych oraz maga-
zynem produktów. W drewnianym domu stojącym obok mieścił się firmowy 
sklep wzorków produktów dla przedstawicieli handlu i pierwszych turystów 
w regionie pod Śnieżką. Huta Doroty po drugiej stronie rzeki miała również 
dwa piece i siedem donic, warsztat produkujący formy i dodatkowo magazyn 
wapna i potażu. W długim drewnianym korytarzu wybiegającym poza granice 
huty szkła rozciągano roztopione szkło, które po zastygnięciu cięto na pełne 
i puste w środku rurki do produkcji pereł, guzików i ozdób żyrandolowych. 
Do dnia dzisiejszego widoczne urządzenie napędzane wodą wprawiało w 
ruch młyn do miażdżenia krzemienia. Niedawno razem z geologiem Radko 
Táslerem przeszukaliśmy na zboczu nad zanikłą hutą szkła głębokie wgłębi-
enie terenu o długoóci dwustu metrów. Według Radka właśnie tutaj szklarze 
wydobywali mleczno biały krzemień będący głównym surowcem do wytopu 
masy szklanej. Warsztat malarski, w którym serwisy stołowe, flakony i wazy 
pokrywano malowanymi ozdobami i złoceniami znajdował się przy drodze 
głównej wiodącej przez teren huty. Pod nim woda napędzała pięćdziesiąt 
dysków szlifierskich w szlifierni. Połowa domu z cegieł zachowała się do dnia 
dzisiejszego. Znajduje się w nim cieszący się znakomitym renome zakład 
rzeźniczy ze sklepem Oldřicha Novotnego. 

Huta szkła w Temnym Dole produkowała szeroki asortyment produktów 
poczynając płytami i lustrami, przez surowe szkło w prętach, korale, guziki, 
ozdoby do żyrandoli włącznie z kryształami a serwisami stołowymi i kielisz-
kami oraz innymi towarami luksusowymi kończąc. Rocznie ekspediowano 
stąd dwie tony produktów. Niektóre specjalne produkty wykańczała huta 
szkła w Nowym Borze. Dlatego dziwić może fakt, że z tak długiego, bo trwa-
jącego dziewięćdziesiąt dziewięć lat okresu produkcji znamy tak mało kon-
kretnych wyrobów. W paru chałupach są przechowywane szklane wyroby 
znalezione w kryjówkach pierwotnych mieszkańców. Sądząc po technice 
ich wykonania może iść o produkty miejscowej huty szkła. Największą serię 

znaleźli nowi właściciele chałup w Dolnej Małej Upie. Parę egzemplarzy jest 
przechowywanych w Marszowie włącznie z charakterystycznym szlifowanym 
kryształem kombinowanym z warstwami szkła rubinowego koloru. Z całą 
pewnością nie są to najlepsze wytwory spośród tych, które wyprodukowano 
w Temnym Dole. Za inne wyroby reprezentujące tutejszą produkcję uważamy 
różną techniką wykonane żyrandole i lampy zdobiące na przykład kościół w 
Marszowie Górnym oraz w Małej i Wielkiej Upie. Dlaczego Unger sprzedał 
hutę szkła w roku 1873 nie wiemy. Być może przestraszył się powodzi. Nowy 
właściciel zdobywał doświadczenia szklarskie w hucie szkła hrabiego Ha-
rracha w Nowym Świecie, której przez krótki okres czasu był dyrektorem. 
Wraz z małżonką brał żywy udział w lokalnym życiu towarzyskim. Odwied-
zało ich liczne grono przyjaciół. Wizyty w hucie szkła w rodzinie Bennoni „w 
głębokiej dolinie Temnego Dołu, dokąd słońce przedziera się przez wysokie 
ściany otaczających ją gór tylko na chwilę“ opisał w swych wspomnieniach 
historyk i rektor uniwersytetu praskiego Václav V. Tomek. Pani Bennoni da-
rowała kryształowy żyrandol do stojącej w pobliżu kaplicy św. Anny na Starej 
Horze, skąd już dawno zniknął. Aż nieprawdopodobnie duży świecznik pełen 
błyskotliwych ozdóbek znamy już tylko ze starej fotografii. Powódź w 1882 
roku wyrządziła hucie szkła znaczne szkody i porządnie wystraszyła właś-
ciciela. Być może w obawie przed kolejną powodzią Karl Bennoni sprzedał 
zakład w 1886 roku. Prawdziwe nieszczęście spotkało dopiero ostatniego 
właściciela G. A. Steinbrechera o jedenaście lat później. W nocy z 29 na 30 
lipca 1897 roku z doliny Obří Důl przyszła największa w historii fala powodzio-
wa i dosłownie zmiotła całą hutę. W dodatku uszkodziła i obiekty pomocnicze 
na lewym brzegu. Rozpalone piece zalane wodą eksplodowały i wysadziły 
w powietrze cały obiekt. Zastygłe kolorowe kawałki szkła o różnych kszta-
łtach znajdujemy w korycie rzeki i przy pracach ziemnych w dolinie Marszowa 
do dnia dzisiejszego. Powódź zabiła kilka osób. Przestał istnieć warsztat ma-
larski i połowę hali szlifierskiej zmyła woda. I tylko wysoki komin jako złowro-
gie memento sterczał jeszcze przez trzydzieści następnych lat. Rozebrać go 
kazał dopiero Emil Richter a z cegieł z rozbiórki dobudował nową kuchnię 
do swej gospody na placu marszowskim. W ten sposób kawałek huty szkła 
nadal żyje w murach Hotelu Slovan. Nie zniszczoną hutę szkła Dorotina huta 
stojącą na prawym brzegu Steinbrecherowie eksploatowali jeszcze przez 
długi okres czasu jakkolwiek pod koniec w zakładzie już tylko szlifowali skąd 
inąd dowiezione półfabrykaty. Po 1945 roku opuszczone w przeważającej 
części drewniane obiekty huty niszczały a w połowie lat pięćdziesiątych woj-
skowe oddziały saperskie w ramach akcji „oczyszczania” terenów przygra-
nicznych zrównały cały obiekt z ziemią. Ale i tak w miejscu zwanym Szklana 
łąka są dostrzegalne fundamenty. Poza zakładem rzeźniczym Novotnego 
zachował się jeszcze Czarny dom drewniany, który zamieszkiwały pokolenia 
szklarzy włącznie ze wspomnianymi powyżej staruszkami. Dom jest obec-
nie na sprzedaż. W miejscu drewnianego gościńca Jelinka Glasshütte stoi 
od roku 1931 rodzinny pension Stara Szklarska. Po przeciwnej stronie pod 
stromym zboczem Starej Góry zachował się pięknie utrzymany kamienny 
domek dawniej wykorzystywany przez gości właściciela huty szkła lub 
partnerów handlowych. Stoi trochą wyżej niż dno doliny i dlatego powódź 
go nie zmyła. Pozostałe domy szklarskie służyły jako mieszkania służbowe 
pracowników huty. Tylko fachowiec pozna, że długi i niski drewniany dom 
z dachem czterospadowym na przeciwko przystanku autobusowego Temný 
Důl jest typowym przykładem architektury domów robotniczych połowy XIX 
wieku. Gościom hutę szkła już przypomina tylko plansza informacyjna trasy 
spacerowej Aichelburg stojąca na miejscu huty szkła Helena. Przeszło sto lat 
przemysł był źródłem dochodów dla ludzi mieszkających w pobliżu rzeki Úpy. 
U jego początków stał Berthold Aichelburg. Kiedy z wieży zameczku leśnego 
wybudowanego dla upamiętnienia jego zasług spojrzycie na dolinę rzeki Úpy 
waszą uwagę zwróci rozległy teren ścieralni drewna Dixa. W czasach Bert-
holda jeszcze jej nie było. Wtedy widzielibyśmy trochę niżej stojące po obu 
stronach rzeki zabudowania huty szkła. Po śmierci powszechnie lubianego 
szlachcica dla jego upamiętnienia odlano w hucie szkła popiersie przygo-
towane przez szklarza F. Hauptfleischa. W 1999 roku odnowiony zameczek 
leśny Aichelburg co roku odwiedzi kilka tysięcy gości i ujrzy jeden z nielicz-
nych zachowanych produktów z miejscowej huty szkła. Jest paradoksem, że 
popiersie jest z gipsu.

www.hornimarsov.cz
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LOSY LUDZI
Z KARKONOSZY

PRALNIA MLADÉ BUKY
Pralnia w Mladych Bukach jest największą pralnią w powiecie 
trutnowskim. Z jej usług korzystają i najwyżej położone schro-
niska 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 wybie-
lenia pościeli. Pralnia dysponuje również własnym transportem. 

Pralnia, Mladé Buky, Kod pocztowy: 542 23, właściciel 
Petr Lukáček, tel. 00420 499 871 120, czynna w dni po-
wszednie od godz. 6.00 do 14.00 a w szczycie sezonu aż 
do godz. 16.00.

USŁUGI DLA SCHRONISK

WINIARNIA NADE DNEM WINE BAR
znakomite wina z beczki i butelkowane, miłe zacisze do wypicia herbaty lub kawy
lokal dla niepalących, Wi-Fi połączenie, bezbarierowy dostęp, kącik dla dzieci
degustacje win i koncerty

Zaprszamy do zorganizowania u nas uroczystości rodzinnych, wieczorków,
akcji firmowych!
Dostosujemy czas otwarcia, zapewnimy catering, piwo beczkowe i transport do domu.
HORNí MARŠOV, Třída Josefa II. Nr 83 Godziny 
otwarcia: poniedziałek – czwartek:  14:00 – 20:00 piątek – sobota:11:00 – 22:00

www.nadednem.cz              tel. 734 479 229

Jan Rybář i Antonín Mandl na chałupie w Wielkiej Upie 1968 r.

Herbert Berger na Rychterovych boudach 25 czerwca 2012 r.

BUDOWLANA I INżYNIERYJNA fIRMA KLIMEŠ s.r.o.
Horní Maršov 65, 542 26,             tel. 499 874 296, 603 218 346
e-mail: stavby@klimesmarsov.cz             www.klimesmarsov.cz

Wykonujemy zamówienia dla właścicieli chałup w Karkonoszach Wschodnich, naszą 
specjalnością jest architektura ludowa, proejktujemy rekonstrukcje chałup I domów, 
stosujemy tradycyjne technologie cieślarskie, stolarskie I kamieniarskie, projektujemy  
I realizujemy nowe obiekty drewniane klasyczną technologią, współpracujemy z renomo-
wanymi architektami przy realizacji nowoczesnych budynków, wykorzystujemy naturalne 
materiały takie jak kamień, drewno, glinę, farby olejne, tniemy i sprzedajemy drewno bu-
dowlane w tartaku w Marszowie Górnym.

Co rocznie spotykamy się z dziesiątkami ludzi, których los ich własny lub 
członków rodziny, przyjaciół bądź znajomych wiąże się w jakiś sposób 
z Karkonoszami. Ich opowieści i fotografie powoli wypełniają archiwum 
Wesołej Wyprawy. Zaledwie skromne fragmenty tego zbioru możemy zapre-
zentowań na łamach naszego sezonowego czasopisma. Inne wykorzystu-
jemy do opracowania materiałów dokumentalnych, prelekcji lub ekspozycji 
takich jak ta otwarta w zeszłym roku w Muzeum Vápenka w Alberzycach 
Górnych. Jednakże większożń wątków czeka na opracowanie, uzupełnie-
nie i właściwe zaszeregowanie do losów innych ludzi. Ale już obecnie potra-
fią być dla nas źródłem nauki i inspiracji. O dwóch takich postaciach można 
to twierdzić z całą pewnością. Pod pierwszą z nich ukrywa się człowiek, 
który w Karkonoszach urodził się i z górami związał całe swoje życie. Jego 
śmierć była dla nas bolesną stratą. Drugi jeździł w góry jako właściciel cha-
łupy. Góry lub tylko wspomnienia związane z górami pomagały mu przeżyć 
najcięższe chwile. 

Ostatní właściciel budy z prawdziwego zdarzenia
W czasie zeszłorocznej zimy przyjechał z Niemiec Hans Wimmer, by spene-
trować sytuację przed przystąpieniem do nakręcania filmu dokumentalnego 
wykorzystującego rozmowy z żyjącymi jeszcze najstarszymi mieszkańcami 
Karkonoszy o życiu pod Śnieżką w XX wieku. Wielu ich nie zostało. A tych, 
co mają w zanadrzu ciekawą historię z życia jeszcze mniej.Dla potrzeb fil-
mu zaproponowałem ostatniego żyjącego tragarza zaopatrzenia na Śnieżkę 
Helmuta Hofera, drwala Hartmanna Hampela, który jeszcze umie jeździć 
z saniami rogatymi załadowanymi drewnem. A również, podobnie jak już 
wcześniej do innych programów tełewizji niemieckiej, przyjaciela Herberta 
Bergera osoatniego tradycyjnego właściciela budy. Mówił nie tylko ojczys-
tym językiem niemieckim, ale równie pięknie po czesku. Do naszych twór-

ców filmów dokumentalnych apelowałem, by nakręcili z nim przynajmniej 
dwudziestominutowy dokument. Nie udało się. Po raz ostatní chciałem go 
przedstawić latem zeszłego roku w dokumencie poświąconym pięćdzie-
siątej rocznicy istnienia KRNAP. Pomimo starań pani reżyser praskim pro-
ducentom z telewizji czeskiej drwal wydawał się być za starym. 
A jego życie było naprawdę ciekawe (VV 22/2004). Herbert przyszedł 
na świat w mieszanej czesko niemieckiej rodzinie mieszkającej w centrum 
Peca pod Śnieżką zrządzeniem losu w domu nr 196, który stał w miejscu 
gdzie obecnie stoi Centrum Informacyjne Wesoła Wyprawa (Veselý výlet). 
Dzieciństwo spędził w najwyżej położonym stale zamieszkanym gospodar-
stwie górskim w dolinie Upy zwanym Richterove Boudy. Ojciec Georg Ber-
ger do roku 1948 był w niewoli, najstarszy brat zginął na froncie a czworgu 
rodzeństwa w 1945 roku zmarła matka. Dzieci musiały sobie wysoko w 
górach poradzić same. Po powrocie ojca ich rodzina była jedną z trzech 
z pierwotnych mikeszkańców, które mogły w Pecu zostać. Latem 1951 roku 
siedemnastoletni Herbert sam siebie deportował do Berlina zachodniego 
do byłych sąsiadów. Ale w drodze powrotnej został zaaresztowany przez 
Armię Czerwoną paradolsalnie za nielegalne opuszczenie kraju. Pracował w 
kopalni uranu Prokop w Jáchymowie. Po wyjściu na wolność musiał do woj-
ska do specjalnych oddziałów (PTP). Wbrew różnym zakazom w końcu stał 
się pierwszym zawodowym strażnikiem parku narodowego w Czechach. 
Dzięki odwilży politycznej pod koniec lat sześćdziesiątych mógł stać się 
gospodarzem schroniska (budy). Przez wiele lat gospodarzył w budach w 
odległych zakątkach Karkonoszy takich jak w schronisku Milíře w dolinie 
Modrý důl, Růžohorky, Prvosenka na górze Liščí hora a w końcu w znanym 
schronisku Luční bouda. Towłaśnie on wprowadził tradycję wypieku olbr-
zymich rogali w odnowionej oiekarni. Z uwagi na swą uczciwość i rozwagę 
zaskarbił sobie uznanie i szacunek wśród mieszkańców Peca. Bardzo sobie 
ceniłem fakt, że uznał mnie młodszego o całe pokolenie za swego przyjaci-
ela. Po rewolucji w 1989 r. wrócił do rodzinnej chałupy na Richterove bou-
dy, gdzie kolejnych dwadzieścia lat obsługiwał swych gości. Kiedy przed 
trzema laty musiał się przeprowadzić do doliny wcale mu się to nie podobało 
i często wracał do swej chałupy. Po raz ostatni siedzieliśmy na przedprożu 
chałupy 25 czerwca 2012 a zespół Hansa Wimmera kręcił film dokumental-
ny. W przerwach spokojnie sobie z Herbertem rozmawialiśmy a on tak samo 
jak zawsze zążył mi opowiedzić parę ciekawych przygód z Peca, o których 
nie miałem pojęcia. Ostatnia notatka w moim notesie dotyczyła dziwnych 
okoliczności śmierci znanego gospodarza schroniska Luční bouda Vinzen-
za Bönscha w lipcu 1945 r. w schronisku Výrovka. W międzyczasie filmowcy 
się spakowali a ja wiozłem Herberta do doliny do Wielkiej Upy. Po drodze w 
lesie nad Czarcimi schodami (Čertové schody) pokazał miejsce, gdzie zmarł 
śmiercią tragiczną jego brat Erich. Uzgodniliśmy, że w tym miejscu na dr-
zewie powiesimy tablicę dębową dla jego upamiętnienia. Dzisiaj już wiem, 
że na tablicy bądzie również imię Herberta. Ostatni tradycyjny gospodarz 
schroniska z Peca zmarł 28 października 2012 r.

Zwracam swe oczy ku górom... (Psalm 121)
Centrum Karkonoszy, Wesoła Wyprawa posiada bogate archiwum osób, 
które góry zauroczyły. Do najbardziej znanych obecnie należy Václav Ha-
vel, mieszkający na Hradeczku koło Trutnova. Ja bym chętnie włączył tutaj 
również człowieka równie szczerego i prawego Antonina Mandla. Nie miał 
czasu stać się znanym...
Mandl, zwany Aťa, filozof, teolog, ksiądz, miłośnik gór, ale i kawiarni. Ko-
chał życie, które „nie było mu przychylne“ podobnie jak i jego krewnej 
Adinie, sławnej aktorce. Aťa pochodził ze znanej rodziny praskiej. Maturę 
zdał na gimnazjum klasycznym z wyróżnieniem po czym postanowił zostać 
księdzem. Studiował w Rzymie, gdzie zyskał i doktorat. Przyszła wojna. Aťa 
jako prawdziwy patriota wyjechał do Anglii i stał się oficerem zagranicznej 
armii czechosłowackiej. Po wojnie wrócił do Pragi gdzie zaczął pracować w 
czeskim duszpasterstwie. Ale to już milowymi krokami zbliżała się „powódź 
stepowa” (Václav Renč) a po upływie roku po lutowym zwycięstwie szedł 
Aťa do więzienia między pierwszymi. Władzom komunistycznym nie podo-
bała się jego ścisła współpraca z arcibiskupem Beranem. Mandl był uznany 
za agenta Vatykanu i zdrajcę narodu i groziło mu dożywocie. Z dwudzies-

tu pięciu lat odsiedział piętnaście. W Valdicach był nieludzkim sposobem 
przesłuchiwany i odsiedział trzy lata na samotce, gdzie prawie oszalał. 
Dopiero w Leopoldowie współwięźniowie pomogli mu przyjść do siebie. W 
więzieniu miał dobry wpływ na młodocianych przestępców. Klawiszy zad-
ziwiał poczuciem humoru i uśmiechem. Starych i chorych więźniów chętnie 
wyręczał i zastępował w cięższych pracach. Kiedy w końcu w roku 1964 
wrócił do swej starej matki był już chory na leukemię. Pomimo tego spełnił 
sobie swe marzenie i często jeździł do Karkonoszy do Muchowej chałupy w 
Wielkiej Upie. Spotykało się tam wielu „reakcjonistów“ lat pięćdziesiątych 

i dysydentów czasów normalizacji. Miejscowy policjant Škárnicl udawał, 
że nic nie widzi. Podczas kiedy byliśmy pogrążeni w długich wieczornych 
rozmowach Aťa w ciemnościach nocy podążał na wschód słońca na Śnież-
kę. Często twierdził, że Chrystus przyjdzie na sąd ostateczny od Valšovek. 
Niestety przemogła go choroba15 marca 1972 roku. Jeszcze po śmierci 
rozweselił swych przyjaciół. Życzył sobie, aby był pochowany w riflach, bia-
łej marynarce i żółtym krawacie. W swym ostatnim liście z początku marca 
wyraził radość ze zbliżającej się wiosny w Wielkiej Upie. Tam pozostali przy-
jaciele pamiętają go do dziś.                 Jan Rybář
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tRZECIA fAZA KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Często tylko fotografie przypominają jak dużo zniszczonych miejsc w górach w ciągu pięćdziesięciu lat reanimowała Dyrekcja KRNAP - jak na przykład to na Upskim Torfowisku.

Profesor Josef Fanta był przy zrodzeniu się parku narodowego przed
pięćdziesięcioma laty i przy jego ratowaniu po 1989 r.

Założyciele Parku
W 1963 r. przyjechał do Karkonoszy wówczas trzydziestoletni inżynier leśnict-
wa Josef Fanta ze specjalnym zadaniem założenia pierwszego w Czechach 
parku narodowego. Do tej pory zajmował się badaniem naturalnej odnowy lasu 
i zmianą monokultur świerkowych w lasy mieszane. Zapoznał się z literaturą 
dotyczącą parków narodowych w Europie, wybrał się również w tatry, by i tam 
zapoznać się z nabytymi już od 1949 roku doświadczeniami. O powstaniu Kar-
konoskiego Parku Narodowego (KRNAP) zdecydował rząd wydając uchwałę 17 
maja 1963 roku. Praktycznie istnieć zaczął jednak w roku następnym. W międ-
zyczasie Josef Fanta opracował program i strukturę parku narodowego. Warto w 
tym miejscu przypomnieć sobie jak wyglądały Karkonosze w czasie powstawa-
nia parku narodowego. Jedynym czynnikiem ograniczającym prawo wjazdu po-
jazdów był fatalny stan dróg górskich. Część rezerwatu w dolinie Obří důl znisz-
czyły badania geologiczne polegające na masywnym wydobywaniu surowców. 
Rozległe lasy jak na przykład w dolinie Lví důl lub w regionie Světlej hory były 
niedostępne dla wyrębu drzew. Z innych obszarów Karkonoszy drewno wywo-
ziły na saniach z rogami brygady starych mieszkańców mówiących po niemiecku 
a nie wywiezionych po 1945 roku. Drwale byli ostatními przedstawicielami mie-
szkańców gospodarujących na łąkach górskich. Zbyłe łąki spasały stada krów 
gospodarstwa państwowego lub z przymusu właściciele domów rekreacyjnych. 
Nawet na cennych z botanicznego punktu widzenia stanowiskach takich jak na 
pzykład łąki na zboczach Rýchor leżnicy założyli monokultury świerkowe. W 
ciągu pierwszych dwudziestu lat po wojnie ani w górach ani w miejscowości-
ach górskich prawie wcale nie budowano nowych domów. Stále więcej chałup 
i chat zyskiwały przedsiębiorstwa z miast, ale jeszcze nie podejmowały się ich 
przebudowy. Przed każdym obiektem piętrzyły się góry odpadków i popiołu. Do 
kamieniołomów wapienia w Alberzycach wywożono chemikalia a milicja ludowa 

wykorzystywały je jako strzelnicę. Pierwsze wyciągi i narciarskie trasy zjazdowe 
powstawały na łąkach. Brakowało powszechnego uświadomienia sobie i zrozu-
mienia niezbędności objęcia ochroną wyjątkowej przyrody Karkonoszy. Z takich 
założeń wychodzili założyciele parku narodowego. 
Josef Fanta był pierwszym pracownikiem założonej Dyrekcji KRNAP. W maju 
1964 r. przyjął do siebie dwóch kolegów jako swoich podwładnych i sekretar-
kę. Zatwierdzony przez partię komunistyczną dyrektor Miroslav Klapka nie był 
fachowcem, ale wierzył Josefowi Fantowi i przyjął przygotowaną koncepcję. W 
duchu założeń parku narodowego następnie przez sześć lat z pełnym zaangażo-
waniem pracował jako właściwy i uczciwy człowiek na właściwym miejscu. Nie 
podobało się to jednak partii komunistycznej wobec czego od razu na początku 
okresu normalizacji po okupacji Czechosłowacji w 1968 roku został zwolniony 
z dyrekcji i zatrudniony w żaclerskiej kopalni węgla jako górnik. Bezpartyjnego 
Josefa Fantę komuniści nie zwolnili od razu, ale z pozycji wicedyrektora par-
ku przenieśli go do Karkonoskiego Muzeum jako palacza. Muzeum wcześniej 
włączył był pod Dyrekcję KRNAP razem z jego pierwszym powojennym dyrek-
torem i komunistą z przekonania Emilem Fléglem. Ten później razem z nowym 
dyrektorem Jiřím Svobodą przyczynił się do tego, że Josef Fanta musiał odejść 
z Karkonoszy. Nie było dla niego pracy ani jako robotnika. Dlatego wyemigro-
wał do Holandii. Trzecim z założycieli Dyrekcji KRNAP był Václav Veselý, któ-
ry przez cały okres aktywności zawodowej zajmował się pracami w terenie. W 
1964 r. zorganizował rozmieszczenie tablic Karkonoskiego Parku Narodowego 
z godłem państwowym na wszystkich drogach prowadzących wgłąb terenu ob-
jętego ochroną. Sam wybrał trzech strażników odpowiadających za Karkonosze 
wschodnie, środkowe i zachodnie. Tym pierwszym był na terenie Czech Herbert 
Berger z Peca pod Śnieżką. Herbert o instytucji, którą pomagał zakładać nigdy 
nie mówił jako o Dyrekcji, ale jako o Parku. Jak się później przekonaliśmy ró-
wnież pozostali pierwsi pracownicy nie pojmowali nowej instytucji jako organi-
zacji, ale na pierwszym miejscu stawiali posłanie parku narodowego. Dyrekcja 
wykonała mnóstwo pracy na polu popularyzowania założeń Parku Narodowego 
i ochrony przyrody. Powstały pierwsze trasy edukacyjne z planszami informa-
cyjnymi, z których goście dowiadywali się co to są glacjalne relikty i endemi-
ty. Zablokowali plany wybudowania trasy zjazdowej i kolejki linowej z Modrego 
Dołu na Studniczną Górę. W sierpniu 1968 r. odbył się międzynarodowy obóz 
młodzieżowy poświęcony ochronie przyrody z udziałem młodzieży z Zachodu. 
Od 1964 roku wychodzi czasopismo Dyrekcji KRNAP, które w styczniu 1968 r. 
zostało nazwane „Krkonoše“. Josef Fanta poza miesięcznikiem założył ponadto 
czasopismo naukowe wychodzące raz w roku pod tytułem „Opera Corcontica“. 
Oba tytuły Dyrekcja KRNAP wydaje do dnia dzisiejszego. Wcześnie udało się 
Dyrekcji skupić wokół siebie grono specjalistów takich jak Helena i Jan Štur-
sowie (botanicy), Petr Miles (zoolog), Vlastimil Pilous (geomorfolog), Eva Kalá-
šová (architekt), którzy pracy w Parku Narodowym poświęcili całe swoje życie. 

Dyrekcja znormalizowana
Wraz z nadejściem normalizacji zniknął pierwotny zapał nie tylko wśród pozost-
ałych pracowników Dyrekcji KRNAP. W lipcu 1970 roku doszło do zmiaqn w 
redakcji czasopisma Karkonosze. Miejsca redaktora naczelnego Jiřígo Sehnala 

i członków redakcji Marii Kubátowej, Josefa Fanty, Miloslava Bartoša i Vlastimila 
Pilousa zajęli gorliwi komunisci. Dobrze pamiętam tę zmianę ludzi na końcu lat 
siedemdziesiątych. Ludzi, którzy przyszli do Karkonoszy ze szczerym zapałem 
i wolą pomagać przyrodzie z pozycji fachowca, strážníka, budowniczego dróg, 
strażników ochotników. Po pewnym czasie odeszli lub rezygnowali odstąpując 
od swych ideałów. Decyzje polityczne przełożonych zmuszały ich do ustępstw 
i kompromisów w sprawach ochrony przyrody, krajobrazu i moralności. Na ob-
szarze rezerwatów przyrody spychacze wyryły szerokie drogi leśne a lasy zm-
ieniły się w ogromnych rozmiarów golizny. Wielkie przedsiębiorstwa państwowe 
z formalną zgodą Dyrekcji KRNAP przeforsowały bez względu na położenie 
i opłacalność duże „ośrodki szkoleniowe“ najczęściej wątpliwej wartości ar-
chitektonicznej. Brak materiałów budowlanych, rzemieślników jak również zła 
praca odpowiedzialnych pracowników Dyrekcji przyczyniły się do niepowetowa-
nych strat w architekturze obiektów ludowej kultury. Dyrekcja współorganizo-
wała masowe ideologiczne akcje typu wejścia pionierów na Śnieżkę. Z drugiej 
strony właścicielom domów i mieszkańcom ograniczała możliwośćdojazdu do 
ich nieruchomości. Ostatní komunistyczny dyrektor KRNAP Vladimír Černo-
hlávek lansował ideę budowy gigantycznej kolejki linowej i hotelu na szczycie 
Śnieżki. To wszystko podkopywało pozycje tych, co starali się przyrodę chronić 
a poszczególne afery przyczyniały sią do wzrostu nieufności między leśnika-
mi, włażcicielami chałup i schronisk oraz członkami Pogotowia Górskiego. Nie 
można jednak nie przyznać, że w czasie normalizacji dzięki sankcjom udało się 
zlikwidować kupy odpadków przy poszczególnych schroniskach, wprowadzić 
obowiązek czyszczenia wody odpadowej, wybudować centra informacji i jak 
na owe czasy postłpową ekspozycję ekologiczną Muzeum Karkonoskiego we 
Vrchlabi. PodjŁto również próby uratowania głuszca i rozwinąć badania najce-
nniejszych partii parku.

KRNAP uratowany
Zarząd parku został wymieniony natychmiast po listopadzie 1989 r. Wyraźna 
zmiana nastała 1 stycznia 1994 r. Leśnictwo zostalo włączeno do struktury KR-
NAP dzięki czemu Karkonosze zyskały nareszcie jednego głównego gospodar-
za. Po latách przyjechał zajrzeć „do domu“ już jako profesor ekologii lasu na 
dwóch uniwersytetach holenderskich Josef Fanta. Z przerażeniem obserwował 
jeden z dziesięciu najbardziej zagrożonych parków narodowych w świecie. W 
1992 roku wrócił już z delegacją służbową z ramienia fundacji FACE, która do 
Karkonoszy w ciągu ośmiu lat inwestowala 750 mln koron na odnowę i przemi-
anę lasu. Ponadto wpłynęła na stanowisko leśników wobec największego sys-
temu ekologicznego. Dzisiaj w Karkonoszach praktykuje się przyjazne wobec 
przyrody gospodarzenie zmierzającym stopniowo ku lasom mieszanym. W ciągu 
ostatních dwudziestu lat Dyrekcja KRNAP wprowaziła konsekwentną ochronę 
najcenniejszych partii Karkonoszy, posprzątałpa całe góry, w zakresie prac ba-
dawczych osiągnąła standard europejski, dobrze wyposażyła miejsca pracy i 
zespoły robocze, zrekonstruowała swoje obiekty, górskie drogi i ścieżki, z któ-
rych liczne są wykorzystywane jako narciarskie trasy biegowe lub trasy rowero-
we. Jak nigdy przedtem dużo uwagi poświęca wycieczkom tematycznym, war-
sztatom, obozom tematycznym dla dzieci i młodzieży oraz wydawaniu solidnych 
publikacji. Dopiero po rewolucji mógł nowy mianowany dyrektor Muzeum Karko-
noskiego Miloslav Bartoš otworzyć ekspozycję poświęconą historii Karkonoszy, 
o której śnił od podjącia pracy w muzeum w grudniu 1961 r. Dyrekcja KRNAP 
intensywnie współpracuje z zarządami miast i gmin w parku narodowym. Dzisiaj 
głównie przedstawiciele wybieralnych samorządów za pośrednictwem planów 
zagospodarowania przestrzennego decydują o tym jak będzie ich miescowość 
wyglądała. Dyrekcja ma prawo decydowania o terenach leżących poza obsza-
rami zabudowanymi i wydaje się, że zawiodła tylko w przypadku osiedla na 
Miseczkach. Wszystkie inne krytykowane kompleksy mieszkań rekreacyjnych 
powstały na obszarach objętych ochroną, ale leżących w gestii miast i gmin gór-
skich. To przypomina o zadaniach stojących przed Dyrekcją KRNAP w latach 
przyszłych: nie dopuszczanie do zabudowywania otwartych przestrzeni, nie 
naruszania zamkniętych kompleksów leśnych niewłaściwym planowaniem no-
wych narciarskich tras zjazdowych, podjęcie próby uratowania karkonoskiego 
fenomenu – łąk górskich oraz przekształcenie Muzeum Karkonoskiego w nowo-
czesną instytucję z atraktywną eksppzycją i żywym programem. Będzie dobrze 
realizować posłanie parków narodowych. Wypada nam tylko życzyć sobie, by 
tak się działo ku zadowoleniu wszystkich stron. 

www.krnap.cz

PIęćDZIESIąT LAT W PARKU NARODOWyM
W maju 1973 r. Karkonoski Park Narodwy obchodził swoje dziesięciolecie. 
Członkowie mojej paczki z niezliczonej ilości wypraw na łono przyrody Kar-
konoszy wschodnich również w owym roku obchodzili swoje dziesiąte urod-
ziny. Wtedy w drodze powrotnej z „rekonesansu“ Reissowskiej muldy na 
skraju lasu sfotografowałem Petra Slavíčka i brata Miloslava. Spontanicznie 
trzymali się słupka z tablicą Karkonoskiego Parku Narodowego jakby się 
domyślali, że Dyrekcja KRNAP przez następnych czterdzieści lat naszym 
stałym partnerem. Jeździliśmy na jej obozy tematyczne poświęcone ochro-
nie przyrody, z pierwszym strażnikiem na Rýchorach Zdeńkiem Říhą ustawi-
aliśmy tablice wytyczające granice poszerzonego rezerwatu przyrody, pisa-
liśmy listy protestacyjne przeciwko zgodzie Dyrekcji z wybudowaniem dróg 
w Lwim dole; sam również odnawiałem drogi i byłem strażnikiem parku. Po 
rewolucji razem z nowym kierownictwem Dyrekcji KRNAP w dobrej i twórc-
zej atmosferze wyremontowaliśmy dziesiątki kilonetrów dróg górskich, pr-
zygotowali jedenaście tras spacerowych, usunęli tony szkodliwego kalcytu 
z najcenniejszych partii pierwszej strefy , uporządkowali otoczenie źródła 
Łaby, odnowiliśmy jedną drogę krzyżową i niketóre kalpiczki, bez szkód w 
otoczeniu usunęliśmy ruiny zniszczonego schroniska Czeska Bouda. Wy-
kłócaliśmy się z Dyrekcją o formie architektonicznej nowej czeskiej placów-
ki pocztowej na Śnieżce, wspieraliśmy jej dążenia do zahamowania budowy 
mieszkań rekreacyjnych, uzgadnialiśmy zawartość planów zagospodaro-
wania przestrzennego i poszczególnych projektów budowlanych, otrzyma-
li nagrodę dyrektora parku, wybudowaliśmy Muzeum Vápenka a ostatnio 
wspópracowaliśmy przy kręceniu filmu dokumentalnego z okazji pięćdzie-
siątej rocznicy. Podobnie jak liczni nasi sąsiedzi mieliśmy na różne sprawy 
odmienne poglądy, ale jest dobrze, że wszelkie wątpliwości potrafiliśmy 
rozwiązać sami między sobą. Jak do tej pory w Karkonoszach wystarczyła 
argumentacja a nie siła polityczna z Hradce Králové lub z Pragi jak to miało 
miejsce w okresie normalizacji a ma jeszcze miejsce i obecnie na Szuma-
wie. Już pięćdziesiąt lat uczy się Dyrekcja KRNAP respektować prawa ludzi, 
z którymi zamieszkuje wyjątkowy obszar. Nigdy nie podważaliśmy idei par-
ku i cieszy nas widok tablicy granicznej KRNAP stojącej przy naszym domu. 
Tak samo dzisiaj jak i przed czterdziestoma laty pod Reisowkami.
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Czasopismo sezonowe Veselý výlet, Temný důl nr 46, 542 26 Horní Maršov, tel.: 00420 499 874 221, e-mail: info@veselyvylet.cz, www.vesely-
vylet.cz, wydawca/redaktor: Miloslav i Pavel Klimešowie, redakcja językowa: Jarmila Klimešová, opracowanie graficzne: Květa Krhánková, ilustracje: 
Květa Krhánková, Zdeněk Petira, Stanislav Špelda, fotografie: Miroslav Hladík, Pavel Klimeš,  Rudolf Kraus, Přemysl Mucha, A. C. Pitzek, Bedřich 
Sieber i archiwum wydawców, skład: Tisk OFSET a. s. Úpice, tel. 499 881 171, druk: Garamon s. r. o. Hradec Králové tel. 495 217 101, tłumaczenie 
na język niemiecki Hans-J.Warsow, na język polski Andrzej Magala, zamknięcie numeru: 12. 12. 2012 r., nakład: 50.000 egzemplarzy, w tym 28.000 
egzemplarzy w czeskiej wersji językowej, 15.000 w niemieckiej a 7.000 w polskiej. W przypadku zainteresowania doręczeniem następnego numeru 
pocztą (następny numer 40/lato 2013) 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!

znak ochronny

KARKONOSZE NA LItOGRAfIACH OSCARA KEILA

Śnieżka na pocztówce Keila z dodrukiem służyła jako zaproszenie
na zabawę kostiumową członków Klubu Lodowego w Desnej.

Kartki korespondencyjne z nalepionymi małymi obrazkami szczytu Śnieżki 
wysłane z niemieckiej placówki pocztowej latem 1872 r. uważamy za pier-
wsze pocztówki w Czechach. W ciągu następnych stu czterdziestu lat 
twórcy wydali licząc na oko osiemdziesiąt tysięcy widokówek z motywem 
Karkonoszy. Absolutnym zwycięzcą pod względem jakości druku i walorów 
artystycznych są pocztówki litograficzne z pracowni Oscara Keila.W ciągu 
bez mała dziesięciu lat po 1897 r. wydało wydawnictwo pod godłem Lith.-
-Anst. O. Keil Agnetendorf Rsgb. co najmniej dwa tysiące różnych pocztó-
wek. Po trzydziestoletniej pracy w filokartystyce, czyli w kolekcjonerstwie 
pocztówek możemy „Kajlowki“ zaszeregować między najlepsze pocztów-

ki w skali światowej. Przy czym o twórcy prawie niczego nie wiemy. Małą 
wioskę karkonoską Agnetendorf obecnie Jagniątków po polskiej stronie gór 
wśród turystów rozsławiły wycieczki do schroniska Petrova bouda. Od fabry-
ki Keila produkującej meble drewniane wyruszali goście na saniach roga-
tych ciągniętych przez konie po dzisiejszym turystycznym szlaku zielonym 
na pięciokilometrową przejażdżkę na grzbiet graniczny. Po zabawie w Pet-
rowej Budzie zjeżdżali w dół. Być może dlatego Oscar Keil wpadł na pomysł 
rozszerzyć fabrykę o pracownięlitografgiczną. Pierwsze pocztówki wydał ze 
znanym wydawcą Maxem Leipeltem z pobliskich Cieplic koło Jeleniej Góry. 
Cieszące się największym wzięciem motywy ze Śnieżką, Śnieżnymi Kotła-
mi i dużymi schroniskami zdobią karkonoskie kwiaty goryczka, sasanka, 
pierwiosnek i wrzos. Następne pocztówki były drukowane dla konkretnych 
schronisk i hotelów lub z motywami ważnych sprzedawców jakim był Pohl 
na Śnieżce, Elsner w schronisku Bouda Prince Jinřicha, Greulich w schro-
nisku przy Śnieżnych Kotłach. Po śląskiej stronie gór litograficzna pocztó-
wka z pracowni Keila znajdowała się chyba w każdym schronisku i hotelu. 
Po stronie czeskiej chyba tylko w hotelu Grand w Szpindlerowym Młynie, 
w schronisku Petrova bouda lub w Janskich Łaźniach. Największą kolekcję 
pocztówek Keila ma szanowny przyjaciel Wesołej Wyprawy Jerzy Ratajski. 
Z jego prawie sześciuset pocztówek tylko część ma karkonoskie motywy. 
Inne przedstawiają Wrocław, Legnicę, Wałbrzych, Zgorzelec, Saksonię, 
Harz i inne miasta w Niemczech. Wpływ secesji jest widoczny na pierwszy 
rzut oka, ale nie jest dominującym. Z końcem drogich pocztówek z „długim 
adresem“ w 1905 r. skończyła się złota era „kajlovek“. Ale najmłodsza po-
cztówka litograficzna O. Keila w naszych zbiorach wydana została jeszcze 
z okazji festiwalu gimnastycznego w lipcu 1922r. Starą fabrykę Keila w Jag-
niątkowie zmiotła powódź latem 1926 r. tę drugą z fasadą z czerwonej cegły 
rozebrano dopiero w zeszłym roku. 

Trochę nam żal, że nie znamy artysty lub artystów tworzących pocztów-
ki. Kto miał tak lekką rękę, kto potrafił tak zmieszać kolory, kto umiał tak 
trafnie oddać atmosferę lub charakter obiektu. Tego na razie nie wiemy. 
Według spisu adresów w jagniątkowie pracował litograf Emil Mosig, ale 
czy przygotowywał kamienie drukarskie dla Keila nie wiadomo. Podobne 
motywy podpisane MB pojawiły się później na kilku pocztówkach innych 
wydawców, ale druk ofsetowy ani pomysły nie mogły się równać z litograf-
giami Keila. Dla prezentacji zestawiliśmy kolaż z  pocztówek poświęconych 
sportom zimowym i humorystycznych. Proszę zwrócić uwagę na wyczucie 
i wykreślenie najdrobniejszych szczegółów, sylwetki gór są ledwo zaznac-
zone a jednoczesnie dokładne. Jest w nich i piękno i humor. Kiedy biedny 
przewodnik ciągnie za sobą korpulentną turystkę to na kierunkowskazie jest 
napis Teufelsgrund, czyli do Czarciego Dołu. Pocztówki Oscara Keila traf-
nie prezentują różne sytuacje turystów w Karkonoszach. Na przykład zimno 
przy oczekiwaniu na wschód słońca na Śnieżce, nagły ból zębów, zdradliwą 
wichurę, oberwanie chmury, błądzenie w nocy, dudnienie padających skał, 
odór serów górskich z bagażu góralki, pustą portmonetkę po wizycie w gos-
podzie, karambol narciarzy, chaos na szczycie Śnieżki, pokorę miejscowych 
górali czy układanie się do snu na sianie budy górskiej jak na pocztówce 
z numerem porządkowym 1.
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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 – 2012 – 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; 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, Masa-
rykovo 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, turi-
sta@turistapec.cz, www.turistapec.cz; MIC Rokytnice nad Jizerou, PSČ 512 44, Horní 
Rokytnice 197, 481 522 001, infocentrum@mesto-rokytnice.cz, www.mesto-rokytnice.
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, Svatope-
trská 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.ictrutnov.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.

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

Służba zdrowia: Pogotowie Ratunkowe: Trutnov i Vrchlabí tel. 155, 499 735 921, 
dla regionu Karkonoszy wschodnich dyżurnym Ośrodkiem Zdrowia jest przychodnia  
w Trutnowie; dyżurna przychodnia ma numer 499 840 100, przychodnia internistyczna  
i stomatologiczna w miejscowości Pec pod Śnieżką ma 499 329 340, Chirurgia 
499 329 346, dentysta 603 413 113; w miejscowości Horní Maršov ma 499 874 144, 
dentysta - 874 166, przychodnia dziecięca: 874143; w uzdrowisku Janské Lázně 875 116, 
Svoboda nad Úpą 499 871 140, przychodnia dziecięca 499 871 287, Špindlerův Mlýn 
499 433 344, Chirurgia 499 523 864. Apteka w Horním Maršovie jest czynna od ponie-
działku 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.

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

Msze: Horní Maršov – sobota 16.30; Svoboda nad Úpou – niedziela 11.00; Janské Lázně 
– niedziela 9.30; Velká Úpa – sobota 15.00; Žacléř - niedziela 9.00; Špindlerův Mlýn – 
niedziela 11.00, Mladé Buky - niedziela 11.00. Zgromadzenie Świadków Jehowy w auli 

Policja: Stały dyżur w Trutnowie i Vrchlabi 158, wypadki drogowe: 974 539 251; dyżur  
w Pecu pod Śnieżką 499 736 233, w Svobodzie nad Upą 499 871 333, w mieście Špin-
dlerův Mlýn 499 433 333; komisariat Policji Miejskiej w uzdrowisku Janské Lázně 974 539 
731 i 603 345 538; Špindlerův Mlýn 499 433 354, 606 484 805, Žacléř 499 876 135.

Stacja Meteorologiczna - Pec pod Śnieżką 499 736 303

Górskie Pogotowie Ratownicze: stały dyżur jest w mieście Špindlerův Mlýn, tel.: 
499 433 239 (602 448 338). W zimie w miejscowości Pec pod Śnieżką 499 896 233 ma 
placówka dyżur codziennie od 7.00 do 22.00 (po 22.00 - 602 448 444).
Ponadto w zimie czynne są punkty w uzdrowisku Janské Lázně 499 895 151 (606 
157 936), w Małej Upie na Przełęczy Okraj (Pomezní Boudy) 499 891 233 (606 157 935), 
Strážné 499 434 177 (606 157 934), Harrachov 481 529 449 (602 448 334), Rokytnice 
nad Jizerou 481 523 781 (606 157 932), Luční bouda 739 205 391, 499 736 219.

królestwa w Trutnowie, Bojiště 103. Tygodniowe zgromadzenie: każdy wtorek i czwartek, 
zawsze od 18.45 do 19.30. Publiczne wykłady w każdą niedzielę od 9.30 do 11.30 i od 
16.30 do 18.30.

Magistraty Miejskie i Gminne: Horní Maršov 499 874 156, Janské Lázně 499 875 101, 
Pec pod Sněžkou 499 89 6215, Malá Úpa 499 891 157, Svoboda nad Úpou 499 871 105, 
Žacléř 499 878 510, Špindlerův Mlýn 499 433 226, Godziny przyjęć w poniedziałki i śro-
dy od 8.00 do 12.00 i od 12.30 do 17.00. (PL) Karpacz 0048 75 7618611. 

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

Dyrekcja Karkonoskiego Parku Narodowego: Punkty Informacji KRNAP (Karkonoskie-
go 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, Muzeum we 
Vrchlabi: oprócz poniedziałków 8.00-16.00, 499 456 111, IC KRNAP Vrchlabí, náměstí 
Míru 233, tel. 499 456 761, his@krnap.cz, 1. 6. – 30. 9. Po–Ne 9–12, 13–17, 1. 10. – 23. 
12. Po–Pi 9–12, 13–16.

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

Warsztaty Naprawcze Samochodów i Zakłady Wulkanizacyjne: Svoboda nad Úpou: 
Hlávka 499 871 153; codziennie od 7.00 do 12.00 i od 13.00 do 17.00, Horní Maršov 
– Servis Jan Vaněk 604 125 534, Autoklub Bohemia Assistance, nonstop, 1240; Žlutý 
anděl 1230 (Pomoc Drogowa). 

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

Kolejki linowe: Na Śnieżkę (Pec pod Śnieżką, 499 895137) neczynna do 5/2014; 
Pec pod Śnieżką - Hnědý Vrch, (499 736 375) 8.30–16.00, od 1. 4. do 30. 6. tyl-
ko 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) codzien-
nie 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).

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

Hradní společnost
Aichelburg

Horní
Maršov
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Žacléř


